
 

Side | 1  
 

Spørsmål og svar fra Champion Webinar  
«Forberedelser til beitesesong»  

19. mai 2020 
Q= spørsmål 
A= svar 

Q: Anbefaler du gjødslet eller ikke-gjødslet beite til fjordhest i normalt hold og normalt bruk? 
 
A: Vi anbefaler å gjødsle beitet også der det skal gå hester i med begrenset energibehov. 
Gjødsling gir bedre vekstvilkår til gras fremfor «ugras», og gjør også at veksten i graset 
holder seg gjennom hele sommeren. Beitet behøver selvsagt ikke å gjødsles så hardt til denne 
typen hest som til for eksempel avlshopper med føll. 

 

Q: Mange veterinærer sier at avføringsprøver ikke gir godt nok svar på om man trenger å gi 
hesten ormekurer eller ikke 

A: En avføringsprøve gir deg ikke et nøyaktig svar på antallet mark, men det er en god 
indikasjon på om hesten  
har så mye mark at den bør behandles, eller om man kan la være. 

 

Q: Kan du forklare hvorfor sambeiting med sau er bra - hva menes med at sauene spiser 
hestenes parasitter?  
De får jo samme ormekur så blir jo behandlet for de samme? (ivomec, osv) 

A: Selv om sau og hest behandles med de samme ormekurene er det ikke helt de samme 
parasittene. En parasitt fra en hest vil ikke kunne leve og formere seg i en sau, og det er på 
denne måten man kan vekselbeite med sau for å redusere smittepresset. Det betyr at det i 
stedet for å la et beite være ubenyttet ett år kan gå sau på et beite året etter at det har gått 
hester der og da får man redusert parasittene. 

 

Q: Øker sjansen for forfangenhet når man gjødsler beitene? 

A: Hei. Det er i utgangspunktet ikke noe økt fare for forfangenhet som følge av gjødsling - 
snarere tvert imot.  
Men ved gjødsling vil gresset vokse mer og hesten får tilgang til mer gress slik at du kanskje 
skal være litt  mer forsiktig i beitetilvenningen. 
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Q: Engrapp må inn i et beite, gjerne også hvitkløver 

A: Ja de er fine i et beite! 

 

Q: Hei! Er det ok å la hester stå på samme beite år etter år uten å gjøre noe med jordsmonnet?  
Forringer det beitet, eller har det ikke noe å si? 

A: Hei. Det spørs litt på hvor stort område beitet ditt er. Et stort utmarksbeite eller fjellbeite 
vil man gjøre lite med (selv om de også kan stelles med kalking eller fjerning av uønskede 
veskter innimellom), mens et lite innmarksbeite vil kreve noe mer stell. Da snakker vi om at 
det kan være hensiktsmessig å kalke, og at det  
er lurt å gjødsle før beiteslipp og kanskje også i løpet av sesongen. Et innmarksbeite kan også 
være fornuftig å så til med nytt gress en gang imellom. 

 

Q: Når er det skille mellom vår og sommerbeite? 

A: Skillet mellom vår- og sommerbeite følger ikke noen kalender, men utviklingen i graset. 
Når det begynner å bli noen stilker i graset, og ikke kun blader, vil næringsinnholdet gradvis 
endre seg mot lavere protein- og sukkerinnhold, og høyere fiberinnhold. 

 

Q: Når anser du som tidlig vårbeite her i Follo-distriktet? 

A: Det man kaller "tidlig" defineres ikke av en bestemt dato, men man tenker at det er en 
tidlig fase av veksten til gresset. Det styres altså av når våren kommer til ditt distrikt! Vi 
tenker altså på det som er det første gresset som kommer på våren. 

 

Q: Hva er lysin? 

A: Hei! protein er kroppens byggemateriale. Proteinet er bygd opp av 20 ulike aminosyrer. 
Lysin er en av dem. 

 

Q: Når starter høstbeite? 

A: Begrepet «høstbeite» er heller ikke styrt av kalenderen, men av temperatur og 
utviklingsstadium i graset. Det blir endringer i næringsinnholdet som tilsvarer det vi 
presenterte som «høstbeite» når det er under 5 grader om natten og graset i tillegg er i et sent 
utviklingsstadium. 
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Q: Åringer - bør de ofte tilleggsfores med kraftfor ila. sommeren for å være litt føre var for 
vektnedgang? 

A: Det kommer litt an på hvor godt beitet er, og hvor gode vekstforhold gresset har. Er det 
godt nok gjødslet, og at gresset har fått nok vann og varme vil du nok ha ett godt beite. 
Dersom det ikke er god nok ettervekst og nok mat tilgjengelig vil du måtte gi litt ekstra. Når 
det kommer utpå sensommeren kan det nok ofte være lurt å gi hestene litt kraftfôr i tillegg til 
beitet for å dekke proteinbehovet til unge hester (og avlshopper). 

 

Q: Godt stelte beiter har høyere kvalitet på ettersommeren en det som her hevdes. Fersk/Ungt 
beitegras inneholder sjelden så mye som 20 % TS. Mer typisk 15-18%. 

A: Det stemmer at når man steller beitet godt og ikke minst gjødsler flere ganger gjennom 
sesongen kan man få høyere næringsinnhold i beitet også godt ut på sommeren og høsten. 
Takk for presiseringen! Vi har her presentert tall vi mener er «typiske» for et gjennomsnittlig 
hestebeite, og det vil være variasjoner i begge retninger. 

 

Q: Forskjellen på vår og sommerbeite? Er det under/over 5 grader om natta?  

A: Det er ikke en spesiell dag eller temperatur som gir et skarpt skille mellom vår- og 
sommerbeite, men når nattetemperaturen blir over 5 grader vokser graset også om natten, og 
veksten blir så rask at graset etter hvert ikke får så høyt protein- sukker og energiinnhold. 

 

Q: Går hester med magesår under som "sensitive"? 

A: Hei. Nei, det er ikke hester med magesår vi tenker på når vi snakker om sensitive i denne 
sammenhengen. 

 

Q: Burde men gi vitamintilskudd til 3 åring nå på våren (går enda på ensilasje)? Sen vår her i 
nord. Enda ikke grønt gress noen steder. 

A: Hei! dersom du gir mindre enn anbefalte mengder kraftfor, anbefaler vi at man gir 
Champion Multitilskudd i pulver eller pelletsform. Hestene får ikke dekket sitt mineralbehov 
gjennom kun grovfôr. Mvh Anne 

 

Q: Hvordan er det å slippe en overvektig drektig hoppe på vårbeite? være forsiktig frem til 
følling eller bare slippe ut? 
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A: Det er risikabelt å slippe ei overvektig og drektig hoppe på tidlig vårbeite. Det vil være 
betydelig tryggere å vente til hun har føllet eller vente til beitet er i et senere 
utviklingsstadium. 

 

Q: Kan hesten på multivitamin daglig i stedet for vm-blokk i beitesesongen? 

A: Hei! Ja det går fint, dersom du ønsker det i stedet. Mvh Anne 

 

Q: Er det anbefalt å gi mineral blokk (bøtte) til flokk på beite? Hvordan vet man at hver 
enkelt hest spiser mengden de bør ha, eller at noen spiser mye? Er det bedre å fore 
multivitamin pellets til hver enkelt hest gjennom beite? 

A: Det aller mest presise er selvsagt å gi hver hest en oppmålt mengde Champion 
Multitilskudd hver dag, men for mange er dette ikke praktisk mulig. Det er da et godt 
alternativ å sette fram en bøtte med Champion VM-blokk slik at hestene har en vitamin- og 
mineralkilde de kan forsyne seg fra. Man bør følge med på hvor mye hestene forsyner seg av 
den, men erfaringsmessig tilpasser hestene hvor mye de spiser av den etter få uker, slik at de 
får en verdifull kilde til vitaminer og mineraler. 

 

Q: Fordel eller ulempe og slippe unghest i vekst ut på tidlig sommerbeite? 

A: De aller fleste unghester har godt av en tid på beite. Unghesten har også betydelig høyere 
proteinbehov enn voksne hester, og er av de som tåler vårbeite best. 

 

Q: Økt pulsering i beina på hesten når den står på beite, er det et faretegn på forfangenhet? 

A: Ja, om hesten får økt pulsasjon anbefaler vi å gå tilbake til høy/høyensilasje for å unngå at 
hesten utvikler forfangenhet. 

 

Q: Hva med beitetilvenning av unghest av nøysom rase og unghester generelt? De har jo et 
annet proteinbehov. 

A: Det er mye lettere med tilvenning av unghester og avlshopper, som jo har et stort protein- 
og energibehov, da de får mye mindre endring fra innefôring til beitetid. 
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