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Nødvendige grunnstoffer i fôring av husdyr
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Viktige makromineraler i fôringa til sau
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Viktige makromineraler i fôringa til sau
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Lite salt i grovfôret 

(salthunger)

Ca + P + Vit D (beinbygning)

Mangel på Ca - rakitt

Dyra er avhengig 

av jamn forsyning 

(beitekrampe)

Høyt Kalium hemmer opptaket av Ca og 

Mg

Viktig for 

ullproduksjon og 

svovelholdige A.S.
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Med Pluss Appetitt mel
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Viktige mikromineraler (sporstoffer) til husdyr
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Generelt lite selen i 

Norge, lavest i 

innlandet

Sammen med Vit E 

viktig antioksidant

Kopper påvirkes av molybdennivå. Risiko for både 

mangel (sør/Vest/Lofoten/vesterålen

Koboltmangel i Rogaland på lam. 

Inngår i dannelsen av Vitamin B12

Jod lavt, spesielt i 

innlandet 

«Struma»



Selenmangel gir dårlig livskraft på lam, 
dødfødsler, stivsjuke
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• E-vitamindekning/selen blir 

ofte omtalt sammen

• Viktige antioksidanter som 

beskytter cellene

• Glutation Peroksidase

• Selenmangel er utbredt i hele 

Skandinavia

Ernæringsbetinget muskeldegenerasjon
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Lauv/vier er en viktig kobltkilde
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Felleskjøpet støttet prosjekt for 

kartlegging av mineralstatus i sau og 

ammeku fra utmarksbeiter
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Oppsummert:
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• Selenmangel opptrer over hele landet på beite/grovfôr

• Kopper (både for lite i enkelte områder - og fare for 

kopperforgiftning ved for høg tildeling)

• Koboltmangel hos lam på kulturbeite, spesielt i Rogaland

• Natriumnivået i beite/slått langt under behovet i innlandet

• Jodmangel i hele innlandet til alle drøvtyggere

• Magnesiuminnholdet i eng/beite varierer mye, ofte 

underdekning. Bra innhold i utmarksbeite

• Må også ha fokus på Vitamin
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Grovfôr og beite dekker ikke behovene for 
mineraler/vitaminer alene
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• Kraftfôr er tilsatt alle makromineraler/sporstoffer + vitaminer dyra 

trenger – men må gis i en viss mengde før det gir full dekning 

(0,3-0,5 kg)

• Mineraltilskudd (pellet, mjøl) inneholder også alle 

mineraler/vitaminer 

- Krever regelmessig tildeling hele innefôringstida

- Appetittautomater (inne/på beite)

• Slikkesteiner som inneholder mineraler/vitaminer

- Tar alle dyra nok?

- Smittepress? 

- Saltsteiner – dekker kun behovet for NaCl NB! Skrantesjukerestriksjoner

• Boluser – ofte bare mikromineraler
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Pluss Sau
• Pelletert

• Allsidig tilskuddsfôr

• Ikke tilsatt koppar

• God smakeleghet

Natura 

Minovit sau
• Økologisk allsidig 

tilskuddsfôr

• Pulver

• Ikke tilsett koppar
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Pluss Saltslikkestein, hvit og rød

Hvit: Ikke tilstatt kobber

Anbefales til sau der det er fare for 
kopperforgiftning

Rød: Tilsett kobber, kan brukes til 
sau i områder med for lite kobbar.

Begge er økologisk godkjent
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Pluss Bolus Sau
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• Anbefales i beitesesongen

• En bolus per. sau, inneholder 

hovedsakelig mikromineraler og er 

ikke et fullverdig tilskuddsfôr

• Frigjøringstid av mineraler  og 

vitaminer er ca. 4 måneder  

• Pluss Bolus Sau skal ikke gis 

sammen med annet tilskuddsfôr
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Pluss  E vitamin konsentrat

• Inneholder 15000 mg E vit / kg

Spesielt aktuelt siste 6- 8 ukene før lamming

• 25 gram / søye siste 8 ukene, særlig søyer 

med >3 lam 

Pluss Energibalanse Tørr

• Diettfôr til førebygging av ketose før og etter 

lamming

• Høyt energiinnhold

• Anbefalt gitt saman med kraftfôret

• For søyer som er utsatt for ketose a

Dosering: 50 gram to ganger daglig fra ca. 2-4 veker 

før lamming til tre uker etter lamming
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