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- Sporstoffer kroppen trenger i små mengder 
for å fungere optimalt

- Mangler gir seg ofte utslag i dårlig tilvekst, 
reproduksjons forstyrrelser, tilbøyelighet til 
sykdom (dårlig immunforsvar)

- Samarbeider ofte med vitaminer, 
- Tilføres over fòret, men noen stoffer 

fortrenger hverandre  (Mo, S, Fe)
- Selen, Jod, Cobolt, Kobber, Sink, Mangan, 

Molybden

Mikromineraler



Biotilgjengelighet

Den maximale mengden av et 
næringsstoff som kroppen kan ta opp
fra fòret for å bruke til stoffskiftet.

Så kan jeg da gi
ubegrenset mengde av et 
sporstoff?



sporstoff status?

- Målrettet tilskudd
- For mye kan føre til hemmet 

opptak eller i verste fall 
forgiftninger

- Andre årsaker til tilvekst 
/fruktbarhetsproblemer enn 
sporstoffmangler / overskudd

Homeostase regulering

For å unngå for høy konsentrasjon og
risiko for forgiftning, er sporelement
omsetningen kontrollert av homeostase. 

Det betyr at inn- og uttak av
sporelemnter er regulert for å 
vedlikeholde optimal konsentrasjon.



Så hva betyr det?

Om du tilfører det
dyret har behov for, 
er
biotilgjengeligheten
høy.

Om du tilfører for mye, vil
homeostase reguleringen slå
til og resulterer i lav
biotilgjengelighet – søppel!





NÅR TRENGER DYRENE 
MINERALER?

• Før parring

• I drektighet

• Spesielt før lamming

• Ved avvenning - for å vedlikeholde
tilveksten og minske stresset

• Ved fòring hovedsakelig med grovfòr / 
gress

• Ved bruk av raps og kål-diett



HVILKE SPORSTOFFER ER VIKTIGE?



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobolt

– Lett sandig jordsmonn, kun gress og

tørke disponerer for Co-mangel

– Kun opptak via mikrober i vomma, 

ommdannes til B12 som lagres kort i

leveren.

– Veldig viktig for unge dyr. Maternal 

overførsel av B12 er essensielt.

– Som andre vannløslige vitaminer, er

lagring av B12 vanskelig. 

– Kjente mangler i Rogaland og enkelte

innlandsområder



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobolt – mangel

– Av stor økonomisk betydning

– Rammer hovedsakelig lam

– Symptomer

– Manglende apetitt, vekttap, dårlig ull, 

øyeutflod, blodmangel, manglende brunst, 

aborter, svake lam. 

– Ovine white liver disease: ved avvenning, 

akutt fotodermatitt, fettstoffskiftet, ZNS, 

anemi

– Behandling: utelukke GI-parasitter, kobolt

tilskudd, både lam og søyer



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobolt forsøk i Wales

– 12 Lam av 200 tvillinger

– Blodprøver før og 9 uker etter bolus

– Kobolt mangel før inngivelse

– 6 lam fikk Kobolt, 6 som kontroll

– Kobolt mangel korrigert

– Supplerte lam la på seg i snitt 2,2 kg mer på

9 uker sammenlignet med kontrollen.



HVILKE SPORELEMENTER ER 
VIKTIGE?

• Jod

– Veldig viktig for vitaliteten til nyfødte

– Nødvendig for utviklingen av

skjoldbrukskjertelen.

– Thyroid hormonene kontrollerer

stoffskiftet, lite jod fører til lavt stoffskifte

– Thyroid hormoner regulerer også vekst

– Hos dyr som står på Brassica diett (kål-

familien) øker behovet for jod

– Kjente mangler i innlandet, spesielt i
Mjøsområdet



HVILKE SPORELEMENTER ER 
VIKTIGE?

• Jod - mangel

– Fòringsbetinget (ved bruk av kålplanter)

– Jod-fattig jordsmonn

– Fører til Struma

– Symptomer

– Lam: dårlig vitalitet, hypothermi, svakfødte, 

dødfødte. Markant forstørret skjoldbrukskjertel

– Generell hårløshet (alopecie) og tykk puffete hud

(myxedema)

– Søyer: resobering av foster, sene aborter, 

forstrørret skjoldbruskkjertel



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Sink

– Viktig for hud og ull / pels

– Finnes både som medfødt og

foringsbetinget mangel.

– Diett med mye kalsium, jern, phytater

disponerer for en mangel.

– Sympotomer på mangel

– Dårlig ull

– Kløe +/-

– Rødhet og flass som utvikler seg til

skorper og hårløshet.

– Typisk hode, bein, trykkpunkter



HVILKE SPORELEMENTER 

ER VIKTIGE?

• Kobber

– Lite kobber i jordsmonn som er rikt på

molybden, svovel, sink og jern

– Finnes også i bladverk

– Sau er generelt veldig sensitive for kobber, 

daglig behov er 10 mg/kg TS

– Det er raseforskjeller:

– Texel og kontinentale raser er disponert

for forgiftninger

– Finnesauen er utsatt for mangler

– Kjente mangler i kyststrøk (Rogaland)



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobber

• Et livsviktig sporelement som er i røde

blodceller, koaguleringsfaktorer og er involvert

i en rekke enzymer.

• Nødvendig for pigmenteringen av pelsen

• Viktig for vekst og appetitt

• Mangler påvirker produksjon og fertilitet

• Kobber lagres i leveren, ved lengre tids

overskudd er det fare for forgiftning



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobber - mangel

• Hos lam påvirkes utviklingen av nervesystemet

• Tidlig form: fødes med motoriske

forstyrrelser -> død

• Sen form: “sway back” første leveuken, kan

leve opp deformert

• Hos søyer:

• Latent anemi

• vekttap

• Ullskader

• Diaree

• fosterskader



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Kobber - forgiftning

• Den vanligste forgiftningen hos sau

• Hovedsakelig av kronisk overdosering

• 12 – 15 mg / kg TS daglig over tid

• Best diagnose med leverprøve

• Obs ved bruk av kraftfòr til storfe og

kobberholdige tilsetninger

• Akutt leversvikt, hemolyse og gulsot 1-3 mnd etter

inntak

• Symptomer

• Sterkt påvirket allmenntilstand

• Pustevansker

• Høy puls

• Blodig uring

• Brunt blod



Vitamin E

- Viktig antioxidant sammen Selen
- Kommer syntetisk i 8 forskjellige former, der kun 1 

er 100 % biotilgjengelig
- Trenger fett og gallesyrer (micellering) for å kunne 

tas opp i tarmen, lagres i leveren.
- Spiller stor rolle i immunforsvaret
- Ved mangel mange like symptomer som ved 

selenmangel (myopathie, dødfødsler, anemie, 
leversykdom, infeksjoner som mastitt og 
børbetennelser)

- Forsøk utført ved NMBU viste at Vit. E tilskudd i 7 
uker før lamming ga høyere andel levende lam hos 
trillinger; der daglig dose var 500 IE per dag.



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Selen – en viktig antioxidant

– Lite selen i sand, myr og jernrikt

jordsmonn

– Sulfater og molbyden konkurrerer med 

selen i plantene

– Nedbør / utvaskning av jordsmonn

– Behovet hos sau 0,3 – 0,5 mg/kg TS

– Kjente mangler i hele Norge



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Selen

– Viktig for vekst ved å forbedre

muskelutviklingen.

– Viktig for tverrstripet muskulatur og

hjertet

– Viktig for god leverfunksjon

– Anti-oxidant som gir bedre

immunsystem og motstandsdyktighet

mot sykdommer (eks.celletall og mastitt)

– “samarbeider” med Vitamin E

– Lavt selenivå kan ha effekt på
tilbakeholdt etterbyrd og på fertilitet.



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Selen - mangel

– Vanskelig å skille fra Vit.E mangel

– Som følge av mangel over lengre tid

– Stivsjuken (vinglende gange, ligge fast, 

smerter, klaging, innsunket brystkasse)

– Hjertesvikt

– Fruktbarhetsproblemer

– Dårlig sædkvalitet

– Brunstmangel

– Dårlig tilslag

– Dårlig tilvekst



HVILKE SPORELEMENTER 
ER VIKTIGE?

• Selen - forgiftning

– Oppstår ved for høy dose organisk Selen

(profylaxe, injeksjoner)

– Symptomer

– Plutselig dødsfall (hjertesvikt)

– Svak puls

– Pustebesvær

– Kolikk, blodig diare

– Skjære tenner

– Store pupiller

– Koma

– Unngå Selen mengder over 0,3 mg/kg TS



SELEN – FORSØK 2014/15

• Oppsett

– 4 besetninger, Hurum og Sauda

– 140 dyr, halvparten påsett / voksne

– 75 % hadde selenmangel da de kom fra

beite

– 2 besetninger bruker kraftfòr, 2 med lite 

bruk / egen produsert

– Alle fikk bolus i inneperioden

– Det ble tatt blodprøver ved innsett, i mars 

og ved lamming

– Ved lamming ble det også tatt blodprøve
av et lam



SELEN – FORSØK 2014/15

• Resultater

– Selen mangelen ble korrigert både med 

kraftfòr og med bolus

– Høyeste verdi etter 3 mnd

– Ingen forgiftinger ved samtidig bruk av

kraftfòr

– Selen ble kun overført til lammene når

blodverdien var i øvre halvdel av
referanseverdi!




