
 

Spørsmål og svar fra 
 “Hvordan sikre søye og lam best mulig 

start på beitesesongen?”  
26.04.21 

Q = Spørsmål 

A = Svar 

Q: Når anbefales det å slippe sauene ut på beite? Hvilke hensyn bør en ta ift temperatur og 
vær?  

A: Vi ønsker at søye + lam får ca tre døgn sammen inne i enkeltbinge slik at en får knyttet den 

tette kontakten (som også forebygger kryssdiing). Deretter bør en slippe søye+lam ut hvis 

forholdene ute tilsier dette, for å redusere smittepress.. Men en må ta hensyn til været og 

vind+regn er ofte det værste ift belastning på lam og juret til søyene. Men er værforholdene 

fine og det begynner å grønnes kan søye+lam slippes ut etter 3 døgn. Men en må tilpasse med 

støttefôring med grovfôr og kraftfôr ift beitekvalitet/beitemengde og gjenvekst. Dyra bør ha 

tilgang på et område eller arealer som beskytter de mot mye vind/regn i f.eks skogsområde 

eller tilgang i redskapshus etc med tørrt underlag. 

Q: Kva tid kjem basic feeder inn på sentrallageret? 

A: Det har vært noen forsinkelser fra leverandøren. Det ventes inn et parti til gardermoen  med 

Basic feeder i uke 17, men vi vil sende ut ift ordrer så fort vi får inn varen på lager.  

Q: Kan man bruke Formel sau i stedet for Formel lam til kopplam. 

A: Vi vil sterkt anbefale at en benytter Formel lam til kopplamma. Årsaken er at denne 

blandingen er spesialtilpasset både ift næringsinnhold (blan annet høgt proteininnhold av en 

kvalitet unge drøvtygger utnytter godt), tilpasset mineralinnhold for å forebygge urinstein og 

at Formel Lam har et høyere fiberinnhold og fiberkvalitet som gjør at lamma tåler 

appetittföring med Formel Lam. Formel Sau anbefales ikke gitt etter appetitt til noen dyr da 

den inneholder for lite fiber og for mye stivelse. Formel Sau vil heller ikke forebygge 

urinstein hos lamma. Benyttes Formel sau til kopplamma må en i tilfelle gi dette 

manuelt/styrt tildeling og det gjøres på eget ansvar ift hvis det oppstår problemer med f.eks 

urinstein. 

Q: Trenger man å bruke mineralbøtte hvis en har lagt inn bolus? 

A: Jeg antar at du da har benyttet en bolus for å sikre selentilførselen? De fleste boluser 

inneholder kun mikromineraler og en har derfor ikke tilførsel av makromineralene som f.eks 

Natrium, Klor og Magnesium. På innefôring bør du da gi produktet Pluss makromineral og 

vitamin (10-20 gram per sau/dag) som er utviklet til dyr som får mikromineralbolus. På grunn 

av faren for selenforfiftning når en benytter bolus bør en ikke kombinere bolus og 

tilskuddsfôr som inneholder mye selen (produkter i FK som har totalstempel). På beite er det 

viktig at dyra har tilgang på saltslikkestein. 

Q: Formel Grov, kan den benyttes til lam? 

A: Formel Grov og Formel Sau har mye samme stivelsesinnhold. Det betyr at de er best 

tilpasset søyas behov. Som nevnt over anbefaler vi Formel Lam til lamma 



 

Q: Hvilke såmengder anbefales ved bruk av høstrug/ raigras når dette skal benyttes som beite?  

A: Det er anbefalt å bruke 10- 12 kg rug, og 2-3 kg italiensk raigras for å oppnå ønsket antall 

planter pr kvadratmeter. Rug vokser raskt og en må passe det slik at det ikke skyter. 

Betepuss er viktig.  

  

 


