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Spørsmål og svar fra Champion webinar  
«Stivelse og sukker – hva tåler hesten?»  

26. mai 2020 
Q= spørsmål 
A= svar 

Q: Rommer magesekken like mye hos alle hester uansett størrelse? 
 
A: Tallene som blir presentert på størrelser er hos en hest på ca. 500 kg, så en mindre hest har 
også en mindre magesekk. 

 

Q: Hei, vi har et føll på 6 uker som har mistet moren sin og vi har ikke lyktes i å finne amme 
som lar han die. Han får melkeerstatning, men vi har også kjøpt en sekk Champion føll. Det 
står på sekken at det er for føll fra seks mnd, er ikke fordøyelsen klar for å bryte ned dette 
kraftforet enda? Når vil han kunne få og hvor mye? Han er en ridehest.  

A: Det er alltid utfordrende med morløse føll. Anbefalingene til Champion Føll er laget til 
hester som skal avvennes rundt 5-6 mnd. alder. Det betyr ikke at du ikke kan introdusere noen 
never kraftfôr til ett morløst føll tidligere. Vi har laget flere artikler om dette på våre nettsider, 
www.felleskjopet.no/champion som du kan kikke på, eventuelt kan du ta kontakt med oss 
dersom du ønsker mer hjelp. 

 

Q: Med sukkerinnhold i grovfor - mener dere total mengde KH eller monosakkarider+ 
stivelse? 

A: Når det henvises til sukkerinnhold i grovfôr er det det som analyseres som monosakkarider 
på laboratoriet. Normale grovfôr inneholder i praksis ikke stivelse. 

 

Q: Kan de sykdommene komme med alder? Eller er hesten syk og har symptomer allerede 
etter fødselen? (EMS og PSSM) 

A: Dette er sykdommer som hesten kan få i løpet av livet. Hestene blir ikke født syke, men 
utvikler sykdommene når de blir voksne. 

 

Q: Hvordan ligger oppdrett til her? 
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A: Innholdet av sukker og stivelse i alle våre fôr finnes på de siste sidene i vår brosjyre som 
du kan få i en av Felleskjøpets butikker, eller du kan finne den på felleskjopet.no/champion 
eller du kan laste den ned direkte fra http://tiny.cc/championbrosjyre 

 

Q: Hva går under lite stivelse 10%? Eller 30%? 

A: Det er ingen "offisielle" grenser på dette, men når vi snakker om lavt stivelsesinnhold 
snakker vi ofte om fôr som har mindre enn 10%. Men husk på å se på den totale mengden 
hesten får av fôret, ikke bare innholdet i fôret! 

 

Q: En veterinær sa at jeg ikke skulle gi betfiber hver dag. Stemmer det? 

A: Betfiber er et helt fint hverdagsfôr, så det kan du helt fint gi hver dag. Betfor kan derimot 
være et fôr som ikke alle hester skal ha hver dag. 

 

Q: Stemmer det at betfiber telles som et grovfor? 

A: Betfiber oppfører seg som grovfôr i fordøyelsen, men vil ikke kunne erstatte grovfôr i sin 
helhet. 

 

Q: Har en overvektig drektig hoppe. Hva anbefaler dere å bruke av for til den? Beite? 

A: Dersom du har ei hoppe som er inne i de tre siste mnd av drektigheten er det ikke anbefalt 
å gjøre noe for å redusere vekten hennes, da det kan påvirke utviklingen av fosteret. Tidligere 
i drektigheten kan du begrense mengdene fôr noe, men unngå sterk slanking. Vær forsiktig 
med energi- og sukkerrikt beite til denne typen hest, hormoner gjør henne enda mer disponert 
for forfangenhet enn om hun ikke var høydrektig.  

 

Q: Kan hester få ''diabetes'' ? 

A: Ja! Diabetes hos hest er det vi kaller Equint Metabolsk Syndrom (EMS). 

 

Q: Har en ponni som har cushing (ppid), lurer på om det er det samme som EMS som dere 
snakket om? 

A: Nei, Cushing/PPID er ikke det samme som EMS, men slike hester har også dårlig effekt av 
insulin, og må fôres på samme måte som EMS-hester. Om hesten reagerer godt på medisiner 
mot PPID kan den fint få noe stivelse og sukker. 
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Q: Hvorfor oppgis ikke sukkerinnhold (kun stivelse) i tabellen over næringsinnholdet til ulike 
for i championkatalogen ? 

A: Du finner både sukker- og stivelsesinnhold i alle våre fôr på de to siste sidene i vår 
Championbrosjyre! Se etter at du ikke har en gammel versjon av brosjyren. Den nyeste 
versjonen finner du på våre nettsider www.felleskjopet.no/Champion 

 

Q: Før gikk hester ute hele året i vill tilstand og spiste gress når det begynte å bli høst. 
Hvorfor er det slik at det ikke er så bra for hestene å spise gress sent på høsten nå? Når hester 
i vill tilstand gjorde det? 

A: Villhester brukte kroppen mye jevnere enn mange av nåtidens hester, og brukte nok opp 
mer av energien de fikk i seg med en gang. Når det er sagt vet vi fra levninger som er funnet 
etter villhestene som våre hester stammer fra at snittalderen var veldig lav (rundt 6 år), og det 
kan være de også ble forfangne. På grunn av økt fare for forfangenhet når hesten spiser gress 
på høsten etter at frosten har kommet, anbefaler vi å avslutte beitetiden da. Det er likevel 
selvsagt opp til deg som eier hesten å vurdere om du vil ta den økte risikoen, det er jo ikke 
sånn at ALLE hester blir forfangne på beite på høsten! 

 

Q: Hvordan tenker dere i forhold til hester med PPID/EMS/IR hvor det blir anbefalt at 
totalmengde med sukker og stivelse er under 10%? Ser mange av fórene dere har er langt over 
dette, er vel kun betfiber som kommer under. Har dere en plan for et for rettet mot slike hester 
i fremtiden? 

A: Vi mener at man må se på den totale mengden sukker og stivelse hesten får i rasjonen! Det 
er mye viktigere enn prosentandelen. Som det ble vist i presentasjonen står grovfôret for en 
svært stor del av mengden lettfordøyelige KH i hestens rasjon, og om man velger et grovfôr 
med sukkerinnhold under 10 % har man fint rom for kraftfôr med 12 % lettfordøyelige KH 
om man ikke tenker å tildele store mengder. Vi har ingen umiddelbare planer om noe nytt fôr 
spesielt tiltenkt PPID/EMS-hester. Champion Linomega har blitt populært til denne typen 
hest, og Champion Diamant og Champion Spenst er også fôr som fint kan brukes. 

 

Q: Er det hensiktsmessig å bløtlegge betfiber i kaldt vann til hester med forfangenhet, 
ettersom varmebehandling økte hestens opptak av sukker? 

A: Nei, det har ikke noe å si. Det er varmebehandling av stivelse som øker opptaket, sukker 
tas opp så godt som fullstendig uansett. Når det er sagt er betfiber et veldig skånsomt fôr til 
hester man ønsker å redusere den totale mengden lettfordøyelige karbohydrater, så jeg ville 
ikke vært bekymret for å fôre med det! 
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Q: Hva gjør man om hesten får krysslammelse? 

A: Dersom du mistenker at hesten har fått krysslammelse bør du ringe din veterinær. Den 
trenger medisinsk behandling i den første fasen for å komme seg raskere tilbake til normalen. 
Du bør også minimere alt kraftfôr inntil blodprøver viser normale verdier. 

 

Q: Er det en fordel for fordøyelsen å bløte opp/lage grøt av kraftforet? 

A: Alle Championfôrene kan bløtes, men det er kun Betfiber og Spenst som MÅ bløtes. 
Dersom hesten har tilstrekkelig væske i kroppen fra før gjør det ingen forskjell for 
fordøyelsen om fôret bløtes eller ikke. Mange bløter likevel fôret for å få i hestene litt ekstra 
væske. 

 

Q: Så stivelse er ikke interessant alene, det er summen stivelse + sukker som er viktig? 

A: Når det gjelder kraftfôr er mengden stivelse oftest mye større enn mengden sukker, så det 
vil gi mye info å vite stivelsesinnholdet, men for et helt nøyaktig resultat må man tenke på 
begge deler. 

 

Q: Hvorfor har dere valgt og ha mye stivelse i de fleste av typene deres? 

A: Vi har fôr i alle kategorier stivelsesinnhold! For normale, friske hester er det helt greit at 
fôret inneholder stivelse, for eksempel for å fylle opp energilagrene i musklene. 

 

Q: Har ei hoppe som har vært tidligere forfangen, hvilke kraftfor kan hun evt få? 

A: Hei! i forhold til kraftfôr kan det være lurt å erstatte stivelse i hestens rasjon med fett og 
lettfordøyelig fiber, for eksempel Champion Ekstrem, Champion Diamant, Champion 
Betfiber, Champion Linomega, Champion Vital og Champion Luserne Omega 3. 

 

Q: Hesten min sliter med å få i seg næring fra grovfôret, er det da noe spesielt han trenger i 
kraftfôr? 

A: Hei! Dersom grovfôret har litt lavt energiinnhold, eller at hesten har behov for mer energi 
av andre årsaker vil det være lurt å bruke et kraftfôr. Dersom du gir mindre enn anbefalt 
mengde kraftfôr vil det også være lurt å tildele hesten Champion Multitilskudd i pellets eller 
pulverform. Friskt rent vann og salt er også viktig å ha på plass:) Les mer om fôrene våre på  
www.felleskjopet.no/champion 
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Q: Hva er det som bestemmer hvor mye sukker det er i grasset? Kan dette variere år for år og 
hvor i landet det er høstet? Har grasstype noe å si? 

A: Det er mange faktorer som bestemmer hvor mye sukker det er i graset. Temperatur, 
vanntilgang, høstetidspunkt og grassort er noen av faktorene, men det pågår forsøk på NMBU 
som kanskje kan gi oss enda mer info om hvordan vi kan påvirke sukkerinnholdet i grovfôret. 
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