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Hovedkonklusjon:  
Det er særlig kobbermangel i enkelte områder som kan medføre nedsatt tilvekst ved forbud mot 
saltstein. Vi anbefaler derfor at det åpnes opp for tillatelse ved kjent forekomst. Det samme gjelder 
koboltmangel – men det vil kun være unntaksvis da dette vanligvis er knyttet opp mot inngjerda 
grasbeiter. Saltmangel vil oppstå, men det antas å ikke ville gi store konsekvenser for helse og 
tilvekst. Men noen praktiske utfordringer når det gjelder management og allerede utplasserte steiner. 
 
Praktiske forhold 
- Slikkesteinene er til dels allerede utplassert – i den grad de er i automater kan disse forbli lukka, 

da de ofte åpnes ved slipp av sauen i utmark. 
- Å samle steiner som er hengt ut uten beskyttelse vil kreve mye arbeid – og innpakking kan være 

problematisk av mange grunner. Vi anbefaler derfor at enkeltsteiner får bli værende og antar at 
disse fort slikkes opp i områder med mange dyr. 

- Det er viktig for å bevare respekten for regelverket at ikke en slik forskrift oppfattes som umulig å 
gjennomføre i praksis. Forståelsen blant sauebønder er ikke nødvendigvis like stor i og med at 
dette så langt er ansett for å være et problem først og fremst for hjorteviltet.   

 
Helsemessige aspekter 
• Salt (NaCl) – vanligvis for lite innhold i beiteplanter til å dekke behovet. Høyere innhold helt ute 

ved kysten enn i innlandet. Blir ikke sjuke av mangel, men kan gi redusert appetitt, 
melkeproduksjon og tilvekst hos lammene. Ikke funnet god dokumentasjon for å si noe om grad av 
betydning - de har mangel – men sannsynligvis vil det ikke gi tilvekstproblemer. Viser til tidligere 
mail. 

• Kobber (Cu) – egen slikkestein som er tilsatt kobber (rød). Balansen mellom molybden og kobber 
i jordsmonnet avgjør – ved høye innhold av molybden tas det opp lite kobber. Mangel opptrer 
vanligvis på innmarksbeiter og mest langs kysten fra Sørlandet opp til Sogn, og i Lofoten og 
Vesterålen. Men det er store geografiske variasjoner, så det må vurderes lokalt. I forhold til 
aktuelle fylker kan det være S&F og evt M&R. Lite kartlagt rundt betydningen i 
utmarksbeitesesong, men nyere forskning viser at dårlig tilvekst er knytta opp mot kobbermangel i 
enkelte områder langs kysten. Bør gi unntak for disse områdene og tillate rød stein etter lokal 
vurdering. 

• Selen (Se) – lave nivåer i hele landet og behov for tilskudd generelt. Lavere nivå i innlandet. 
Vanlig med tilskudd i form av E-vitamin og selen i innefôringsperioden og på vårbeite. Saltstein gir 
et supplement i beiteperioden som vil være nyttig, men vanskelig å vurdere i hvor stor grad det vil 
påvirke tilvekst. Det er kjent at lave nivåer kan gi lav tilvekst og utrivelige lam i andre land. I Norge 
tåler sau vanligvis godt å være i selenmangel mens de går på utmarksbeite fordi det er så høye 
nivåer av E-vitaminer i beitegraset. Et mindre forsøk med bolus ga ikke forskjell i tilvekst hos lam i 
Gudbrandsdalen.  

• Kobolt (Co) – mangel er vanligst på innmarksbeiter langs kysten, særlig på Vestlandet og enkelte 
områder i Nord. Kan da gi betydelig tilveksttap og sjukdom hos lam. Relativt mye kobolt i 
slikkesteiner. Løv inneholder mye kobolt, derfor sjelden et problem med mangel på utmarksbeite. I 
områder med grasbeiting kan koboltmangel få dramatiske konsekvenser dersom det ikke gis 
tilskudd, men dette er i all hovedsak inngjerda områder. Bør derfor åpnes for dispensasjon for 
besetninger med kjent kobolt-problematikk i utmarksbeiteperioden, men det antas å være få. 

• Sink (Zn) – mangle kan gi sjukdom, men ikke påvist i Norge – så langt vi kjenner til. Løv er også 
god kilde til sink så mangler i beiteperioden er ikke et problem. 

• Mangan (Mn) – ikke problematisk. 
• Jod (I) – jodmangel er sjelden, og hovedsakelig et problem i drektigheten i besetninger som ikke 

gir kommersielt kraftfor og tilskudd siden mangel hos søyene kan gi reproduksjonsproblemer og 
svakfødte lam. Altså ikke problem i beiteperioden.  

 
Bruk av bolus 
Bruk av bolus til lam er mulig i enkelte flokker, men ofte vanskelig fordi lammene skal ha en viss 
størrelse og utvikling (vomfunksjon) og ofte er sluppet på utmarksbeite før de er store nok (minst 2 
mnd). 



 
Management-aspekter 
• Slikkesteiner brukes til å styre hvor dyra går på utmarksbeite. De vil samle seg rundt slike steiner 

og blir da lettere å overvåke og føre tilsyn med. Uten slike steiner vil dyra drive over lengre 
avstander, og man får mindre kontroll / dårligere tilsyn under beitesesongen.  

• Smittemessig kan det være både fordeler og ulemper – dyra opptrer mindre i flokk/møter ikke 
andre drøvtyggere ved steinene – men kan evt møte dyr de vanligvis ikke ville møtt på grunn av at 
de trekker over større områder og dermed risiko for å spre andre sjukdommer. 

• Usikkert om det at de trekker over lengre avstander kan få konsekvenser for lammene som 
kommer bort fra mor. 

• Effekten av å forby steiner kan bli noe redusert da sauene husker hvor steinene pleier å stå, og 
dermed likevel vil oppsøke disse stedene.  

• Slikkesteiner i "sankefeller" – brukes til ettersank – da er imidlertid steinene innafor et gjerde 
(omfattes ikke av forskriften). 
 

 
 


