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Spørsmål og svar fra Champion webinar  
«Vitaminer og mineraler til hest»  

15. september 2020 
Q= spørsmål 
A= svar 

Q: Hvor mange gram kalsium bør det vœre pr kg ts i grovfór? 
 
A: Normalvariasjon av kalsium, Ca er 2,0 til 4,5 gram per kg ts. 

 

Q: Det var spesifisert magnesiumoksid når det ble nevnt at det var ugunstig å ha for mye 
lagret i skjelettet, men gjelder det alle typer magnesium? 

A: Magnesium er et grunnstoff, så her er det ikke snakk om forskjellige typer. Magnesium er 
magnesium uansett, og det lagres i skjelettet som magnesiumoksid uansett om det tilføres i 
kosten som fritt magnesium eller som magnesiumoskid. 

 

Q: Hei! Jeg har blitt tipset om å gi tilskudd med rent magnesiumoksid for å slanke en hest og 
for å få bort fettdepotene, vil dette kunne ha effekt eller kan det potensielt være skadelig? 

A: Vi vil ikke anbefale magnesiumtilskudd for å slanke hesten, det mangler bakgrunn i 
vitenskapen og kan potensielt gi bivirkninger i et mindre solid skjelett. 

 

Q: Hva koster det å ta en prøve av grovforet? 

A: Champion Grovfôranalyse koster 1290 kr. Du finner den også i nettbutikken vår om du 
ikke er innom butikken. 

 

Q: Hvordan er det å kombinere tilskudd fôr med alle 8 B vitaminer og et tilskudd B7(biotin)? 
For en hest med veldig dårlige høver (dårlig vekst, smuldrer og knekker?), sammen med at 
man ønsker god vinterpels. 

A: Det er vanligvis ikke nødvendig med begge deler, men det er stor sikkerhetsmagin på 
mengder med de vannløselige vitaminene, så det er ingen fare med å gi begge deler i en 
begrenset periode. 
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Q: Bør tilskudd fordeles på flere foringer på en dag eller tas det like godt opp om det kun gis 
f. eks på kvelden? 

A: Det er nok å gi vitamin- og mineraltilskudd en gang daglig. 

 

Q: Jeg har gammel hest med lungeproblemer. Kan du anbefale en spesielt fôr? 

A: Jeg er redd det ikke finnes noe spesielt fôr som hjelper mot lungeproblemer. 
«Lungeproblemer» kan også ha mange ulike årsaker, blant annet allergier mot muggsporer i 
grovfôret. Dersom dette er årsaken må du være svært nøye med den hygieniske kvaliteten på 
grovfôret, og gjerne vanne høyet slik at det ikke virvler opp støv. Vi anbefaler deg å diskutere 
med din veterinær om det er noen tiltak rundt fôr og fôringsregime han/hun kan anbefale i 
forhold til akkurat din hests diagnose. 

 

Q: Hei. Jeg har hørt at nervøse/skvetne/våkne hester kan få tilskudd av magnesium for å bli 
roligere. Ser at dette selges i hestebutikker. Har magnesium egentlig noen effekt? Må det 
isåfall kombineres med andre mineraler for å få effekt? Er det farlig å få for mye magnesium? 

A: Magnesium har kun effekt til å roe ned hesten dersom den har mangel på magnesium. 
Dersom hesten får for mye magnesium blir det lagret i skjelettet og gir et mindre solid 
skjelett. Derfor bør magnesium kun gis om en blodprøve viser at den trenger det. 

 

Q: Trenger en konkurransehest de dyre elektrolyttilskuddene, eller holder det med salt, mash 
og kraftfor? 

A: Det aller viktigste er at hesten får nok salt. Det er «hverdagspåfyllet». Når hesten trenes 
hardt og svetter mye mister den også andre elektrolytter fra blodet. Mange konkurranseryttere 
velger derfor å gi elektrolytter, som også inneholder druesukker for lettere opptak av saltet, 
samt andre salter enn NaCl som hesten har mistet i svette. Vi synes ikke noen skal føle seg 
som dårlige hesteeiere om hesten får kun salt, det er aller viktigst, men i toppsport kan små 
detaljer som optimalt påfyll av andre salter være gunstig. Se gjerne opptak av vårt webinar om 
salt og væskebalanse for mer info! 

 

Q: Har lest at det er behov for E-vitamin for at hesten skal gjøre nytte av olje. Kan dere si mer 
rundt det? Hvor i fordøyelsen av olja er det E-vitamin må inn, og hvilke mengder er det snakk 
om dersom man velger å gi annen olje enn Champion sin? 

A: Det kan være at det har kommet inn en liten misforståelse her. Olje tilsettes ofte E-vitamin 
for at den ikke skal harskne, da E-vitamin er en god og naturlig antioksidant. Det samme 
gjelder inne i hesten, fett (olje) som skal lagres og transporteres i blodet kan harskne og få 
andre (dårlige) egenskaper. Det er da viktig at hesten har nok E-vitamin til å forhindre 
harskning.  



 

Side | 3  
 

 

Q: Om man bruker komplett og multitilskudd, blir det litt smør på flesk eller er man litt mer 
garantert å ha dekket vitaminer og mineraler på hesten? 

A: Dersom du gir anbefalte mengde Champion Komplett dekker du behovet for vitaminer og 
mineraler. Gir du mindre enn anbefalt mengde må du legge til noe Champion Multitilskudd i 
pellets eller pulverform.  

 

Q: Hva er forskjellen på Champion Multitilskudd i pellets og pulverform? 

A: Mineraler smaker ikke så godt for mange hester. Derfor er Champion Multitilskudd i 
pelletert form er iblandet noe korn for å gi bedre smakelighet og for å greie å presse det til 
pellets. Champion Multitilskudd i pulverform er kun mineraler, og egner seg til hester som får 
fôret oppbløtt slik at mineralene blander seg godt med fôret. Siden pelletsformen også 
inneholder noe korn må man gi litt større mengde av denne typen enn av pulverformen (ca. 40 
% mer). 

 

Q: Min hest fikk magnesiummangel (påvist på blodprøve) pga høyet har mye kalium. 
Hvordan løser man det? Gir mer Mg? Eller kan man senke kaliuminnholdet i jorda der høyet 
slås? 

A: Det blir vanskelig å senke kaliuminnholdet i jorda. Når en blodprøve viser at hesten har 
lite magnesium, men nok av de andre mineralene, vil vi anbefale et magnesiumtilskudd i 
tillegg til et tilskudd som tilfører alle de andre mineralene. 

 

Q: Jeg har en veldig fremover hest som går på ekstrem, mash og betfiber. Det eneste 
tilskuddet jeg gir er B-vitamin og Magic. Han er ny for meg, så har ikke funnet helt ut hva jeg 
skal gi han enda, men han får kun en liter ekstrem nå. Han veier rundt 5-600 kg og det er jo da 
for lite. Hva foreslår dere å gi uten å få en eksplosjon? Han går aktivt som spranghest. 

A: En liter (ca. 0,7 kg) Champion Ekstrem dekker ikke hestens vitamin- og mineralbehov. Det 
kan likevel dekke hestens energibehov sammen med grovfôr! Dersom hesten er i riktig hold 
og du åpenbart ikke trenger mer energi til trening kan du legge til litt Champion Multitilskudd 
for å dekke vitamin- og mineralbehovet. Ca. 120 g (1,5 målebeger) vil dekke hestens behov. 
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