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Spørsmål og svar fra Champion webinar  
«Fôring av avlshopper  

15. april 2021 
Q= spørsmål 
A= svar 

Q: Hva bør jeg tenke på med fôring for at min islandshest hoppe på 16 år skal ha best mulighet for å 
bli drektig? Jeg skal ha henne på beite med hingsten, og hun har ikke hatt føll før. 
 
A: Det er viktig at hoppa di ikke er overvektig før du setter henne på beite med hingsten. Det kan 
også være en fordel om du har gitt hoppa tilskudd med omega-3 den siste tiden før du sender henne 
fra deg. Sørg for at det er mineraler tilgjengelig på beitet, og følg også med på hoppas hold gjennom 
beitetiden. Dersom hun begynner å bli tydelig overvektig bør du ta henne av beitet. Lykke til! 

 

Q: Er det noe forskning/data på forskjell mellom raser på behov for energi og vitaminer/mineraler? 

A: Det er gjort mange studier på forskjellige raser, både små og store, for å fastsette behovene. 
Dette er tatt inn når normene som benyttes har blitt utarbeidet. Det som har kommet ut av dette er 
at det ikke er nevneverdige forskjeller på behovene når man hensyntar størrelsen på hesten. Det er 
derfor vi ofte omtaler behov per 100 kg kroppsvekt. 

 

Q: Hoppa mi har bare to måneder igjen til følling, er det for sent å begynne med omega-3 tilskudd 
nå? 

A: Nei, det er ikke for sent! I forsøket det ble vist til fikk hoppene ekstra omega-3 tilskudd fra dag 
250 i drektigheten (drøyt 8 måneder) til 74 dager etter følling. Det er også andre positive effekter av 
omega-3 til hopper og føll, blant annet bedring av immunforsvaret. 

 

Q: Hvor lenge kan jeg la hoppa mi gå sammen med hingsteføllet hun fikk i april i fjor? Han suger 
melk enda, men jeg tror ikke det er så veldig mye. Hoppa er ikke drektig i år, men jeg tenker på å 
bedekke henne litt senere. 

A: Åringen din har ikke lengre behov for melk, og hoppa bruker mer energi på å lage melken enn han 
har nytte av det. En annen ting er at åringen din godt kan være kjønnsmoden ved ett års alder, og du 
risikerer at han bedekker sin mor. Du bør derfor både avvenne åringen nå og i tillegg skille dem fra 
hverandre så du unngår drektighet. 
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Q: Å si at dere åpner utenom ordinær åpningstid og at dere har hoppemelkerstatning tilgjengelig er 
ikke helt sant. En av hoppene døde her for to år siden og eier måtte til Svergie for å få erstatning 
siden dere kun hadde utgått melkeerstatning og det nektet dere å selge. Så da håper jeg dere hver 
vår sjekker at alle har erstatning som er mulig å selge... 

A: Det var leit å høre at du ikke fikk tak i hoppemelkerstatning når du trengte det! Vi forsøker så 
godt vi kan å stille opp, men det er likevel ikke mulig å ha hoppemelkerstatning i alle butikker, det er 
en vare det (heldigvis) går lite av. Vi kan heller ikke gi ut hoppemelk som har gått ut på dato, da det 
ikke er godt nok til et nyfødt føll som er i en sårbar situasjon. Vi har heldigvis mange eksempler på at 
vi også har levert ut hoppemelk på helligdager og dermed vært med på å redde flere morløse føll. Vi 
håper du ikke får behov for å kjøpe hoppemelkerstatning igjen!  

 

Q: Hoppen min fikk forforstoppelse for noen dager siden. Jeg forer oppdrett tørt. Veterinæren jeg 
var i kontakt med anbefalte meg å bløte oppdrett, da hun mente at det svellet mye, det var nytt for 
meg, er det anbefalt å helst bløte oppdrett? 

A: Det er ikke nødvendig å bløte Champion Oppdrett, men for en hest som får i seg lite væske og 
derfor står i fare for å bli forstoppet vil all væske man kan "lure" i hesten være positivt. Om man skal 
sette det på spissen vil også høy svelle noe om man legger det i bløt, men det er ikke dermed sagt at 
det er nødvendig å bløte høyet før fôring. 

 

Q: Hvor tidlig kan jeg la føllet få spise av moras kraftfôr? 

A: Føllet kan få spise av moras kraftfôr når det selv viser interesse for det. Hos noen er dette 
når føllet bare er noen få uker gammelt, mens andre er et par-tre måneder. Vi skal snakke mer 
om fôring av unghesten i neste webinar. 

 
Q: Jeg har ei hoppe som ble veldig tynn forrige gang hun hadde føll. Hun gir nok mye av seg selv når 
hun går med føll. Har dere noen råd for å unngå dette i år? 

A: Sørg for at hoppa er i riktig hold før hun føller, og vær rask til å øke mengdene fôr etter følling. 
Dersom man havner litt på etterskudd med å fylle opp energi hun gir fra seg til melk er det veldig 
vanskelig å ta dette igjen utover i laktasjonen. Et fett- og energirikt fôr som Champion Linomega kan 
du gjerne inkludere i rasjonen til en slik hest. Dersom hoppa blir svært tynn mot slutten av 
laktasjonen kan det også være nødvendig å avvenne føllet noe tidligere enn ved 6 mnd for å ta vare 
på hoppas helse. 

 
 

Q: Jeg har lært at man bør gi kalk til de drektige hoppene for å unngå løse beinbiter hos føllene. 
Hvorfor sier dere ikke noe om det? 

A: Det stemmer at forskning på 80- og 90-tallet viste en sammenheng mellom lite kalsium i rasjonen 
og betydelig øket sannsynlighet for løse beinbiter (OCD). Dette er nå tatt med inn i kraftfôret, slik at 
kraftfôr til avlshopper og unghester (Champion Oppdrett) er tilsatt mye mer kalsium enn før. Det er 



 

Side | 3  
 

derfor ikke nødvendig med noe kalsiumtilskudd når hesten får de anbefalte mengdene med 
Champion Oppdrett. 

 

Her er svarene på spørsmålene vi stilte i quiz’en! 

1. Når er hoppas energibehov størst? 

Riktig svar: 
b. 2-3 mnd ut i laktasjonen 

2. Når er det anbefalt å gå over fra fôr til «vanlige» voksne hester til Champion Oppdrett hos den 
drektige hoppa? 

Riktig svar: 
a. Når hun går inn i siste tredel av drektigheten 

3. Kan en tidligere forfangen hoppe få kraftfôr når hun har føll hun ammer? 

Riktig svar:  
a. Ja, når hun bruker opp energien på melkeproduksjon er risikoen liten 

4. Hvor mye fordøyelig råprotein anbefales det i grovfôr til lakterende hopper? 

Riktig svar:  
c. Høyt (65-90 g/kg TS) fordi hoppa har et stort proteinbehov som grovfôret må hjelpe med å dekke 
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