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raditionellt har hö varit det grovfoder som 
erbjudits till hästar i alla tider men under 
senare år har ensilage och hösilage utfodrats 
i högre utsträckning. Det finns flera orsaker 

till det, bland annat har ny teknik för produktion av 
plastinpackat ensilage och hösilage i storbal möjliggjort 
detta foder för transport och avsalu. 

Användningen av ensilage till hästar tog fart för cirka 
tio år sedan men det är först nu som forskningen på 
allvar börjar komma ikapp. Nu finns större kunskap 
om hur vallfoder till hästar kan produceras och hur 
olika konserveringsmetoder påverkar hästens grov-
tarmsmiljö. Forskning pågår också om hur hästen kan 
utnyttja olika näringsinnehåll i grovfoder för god hälsa 
och prestation.

Ensilage, hösilage och hö
Skillnaderna mellan ensilage, hösilage och hö är mer 
eller mindre enbart fodrets torrsubstanshalt (ts), det 
vill säga hur mycket nedtorkat fodret är. I ensilage 
har dessutom en ensileringsprocess av vallfodret skett 

medan hösilage konserveras genom lufttät lagring. Hö 
är vallfoder nedtorkat till minst 84 procents ts. 

Själva ensileringsprocessen i ensilage bygger på en 
syrefri och sur miljö. När gräset skördas och plastin-
packas eller läggs i silo, sker en pH-sänkning med 
hjälp av mjölksyrabakterier som finns naturligt på 
gräset. Mjölksyrabakterierna bildar mjölksyra med 
hjälp av de socker som finns i gräset vilket gör att 
pH-värdet sjunker. 

Ensileringsmedel kan tillsättas för att hjälpa 
mjölksyrabakterierna att komma igång och snabbt 
producera mjölksyra. När den sura och syrefria 
miljön skapas kan inte andra bakterier, mögel- eller 
jästsvampar växa i fodret. Kommer däremot syre till 
i denna miljö kan det bli feljäsningar med produk-
tion av smörsyra som följd.

Viktigt med plastningen
När vallfoder torkas ned till omkring 55-60 procents 
ts avtar ensileringsprocessen på grund av att mjölk-
syrabakteriernas aktivitet är beroende av vatten. Ju 
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       Ensilage
Godare än hö

I en avhandlig från SLU om ensilage till hästar har Agr Dr Cecilia Müller visat 
att olika konserveringsmetoder av vallfoder kan inverka på hästens eget val av foder. 
Avhandlingen försvarades i maj och innehåller även svar på frågor kring inplastning av 
grovfoder i småbal samt hur hästens tarmfl ora påverkas av snabba foderbyten.
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5-dagarsperioder pågick försöket med två betesdagar 
utan grovfoderfoder mellan varje period. Två timmar 
dagligen fick de komma in i boxar där de samtidigt 
erbjöds 1 kilo ts vardera av de fyra olika fodren. 
Vilket foder de valde först, hur länge och hur mycket 
de åt av respektive foder registrerades. För att mini-
mera invanda beteenden alternerades foderbackarna 
mellan varandra så att ett foder inte hade samma 
plats hela tiden. Resultatet var tydligt i detta försök. 
Hästarna valde i nämnd ordning ensilage före hösi-
lage med låg ts, hösilage med högt ts och sist höet. 
Samma ordningsföljd gällde också vad beträffar hur 
mycket och hur länge de åt av varje foder. Hästarna 
lämnade aldrig ensilaget för att äta av ett annat foder 
när de väl luktat eller smakat på det. Höet var det 
som hästarna valde sist och som heller aldrig åts upp 
helt och hållet. 

Dock är detta smaktest utfört på ett mycket 

torrare ensilage desto mindre ensileringsprocess och 
fodret blir i stället lufttätt lagrat, så kallat hösilage. 
I hösilage är pH-värdet och sockerhalten högre än i 
ensilage eftersom ingen mjölksyrabildning skett. Det 
innebär en ökad risk för tillväxt av jäst och mögel om 
syre kommer in i balen genom exempelvis stickhål. 
I en torrare bal finns gott om näring i form av lätt-
tillgängligt socker så tillväxt av ogynnsamma mikro-
organismer kan om syre tillförs ske ganska snabbt. 
Ett sent skördat grovt gräs med högt ts är också svå-
rare att plasta. Det kan gå åt fler lager plast än vid 
tidigt skördat vallfoder för att minimera stickhålen 
i balen. 

Smaktest gav svar
Smakligheten på det grovfoder hästen tilldelas är 
viktigt för foderkonsumtionen. En häst som inte äter 
tillräcklig mängd grovfoder kan få störningar i mag-
tarmkanalen med till exempel kolik som följd. Det 
har också i vissa studier förekommit att hästar äter 
mindre av ensilage jämfört med hö. 

Som en del i Cecilia Müllers avhandling gjordes 
därför en undersökning av smaklighet och konsum-
tion när hästarna erbjöds olika konserverat vallfoder. 

De foder som användes var alla från förstaskörd 
som skördats på samma gräsvall och vid samma 
tidpunkt. Det viktiga i studien var att gräset hade 
lika näringsinnehåll och botaniska sammansättning 
även om det konserverats vid olika torrsubstanshalt. 
Fodren som jämfördes var 
1. Ensilage (35 % ts)
2. Hösilage låg ts-halt (55 % ts)
3. Hösilage hög ts-halt (70 % ts)
4. Hö (88 % ts)

De fyra hästar som ingick i försöket gick på bete 
innan smaktestet påbörjades. Betets näringskvalité 
motsvarade hästarnas underhållsbehov. Under fyra 

Agr Dr Cecilia Müller försvarade sin 
avhandling om vallfoder till hästar i maj. 
Foto: SLU

I ett smaktest visade det sig att hästar 
gärna äter ensilage. 

Ensilageanvändningen i Sverige har ökat markant under den senaste 10-års perioden tack vare att fodret kan plastas in och transporteras. 
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begränsat hästmaterial. Det skulle vara intressant 
att utföra liknande studier på ett betydligt större 
material och med hästar i aktiv träning.

Oförändrad tarmflora vid grovfoderbyte
I alla tider har det flitigt påtalats hur känslig hästen 
är för foderbyten. Det är mikroorganismerna i häs-
tens grovtarm som störs vid snabb övergång mel-
lan foder. I Cecilia Müllers avhandlig undersöktes 
om hästens grovtarmsmiljö påverkas av foderbyten, 
grovfodrets ts-halt samt innehåll av mjölksyra och 
andra organiska syror. I foderförsöket ingick olika 
konserverat grovfoder som var skördat vid samma 
tidpunkt och från samma vall men med tre olika ts-
halter: ensilage (35% ts), hösilage (55% ts) och hö. 

Analysera ditt grovfoder!
Medlemmar i Avelsföreningen har 15 procents rabatt på foderanalyser hos Lant-
männen AnalyCen. Med den här tidningen följer en provpåse som du kan använ-
da för att skicka in ditt foderprov. Det är viktigt att ditt medlemsnummer skrivs på 
följesedeln för att rabatt ska utgå. 

Provtagningen är avgörande för att få ett representativt prov
För hö i balar skall prov tas ur flera balar. Balarna måste delas isär försiktigt och en liten 
del från varje bal samlas ihop till en lämplig provmängd om minst 5 liter. Obs! Viktigt 
att öppna och ta isär balarna, inte dra tussar ur icke öppnade balar! Då kan de sköra men 
näringsrika bladen slitas av och inte komma med i provet. Provet kan klippas ner till min-
dre bitar och ger då mindre volym. Provmängd 2 liter.

För ensilage/hösilage
Ta gärna prov ur flera balar eller direkt från grönmassan innan pressning. Prov från balar 
tas en bit in i balen och kan göras med provborr. Provet läggs lämpligast i en tät plastpåse. 
Ensilaget/hösilaget har begränsad hållbarhet, därför är det viktigt att provet inte sänds in 
i samband med helg.

Förutom att få reda på fodrets näringsmässiga kvalitet kan man även få svar på fodrets 
hygieniska kvalitet, det vill säga innehåll av bakterier och mögel. 
Lägg ditt foderprov i medföljande foderprovspåse och sänd tillsammans med 
följesedel till AnalyCen. 

Fistulerade hästar uppstallade i Frankrike utgjorde 
försökshästar och såväl tarminnehåll som träck ana-
lyserades. Provtagningen gjordes efter 21 dagars 
utfodring med respektive foder. Dessutom utfördes 
provtagning strax före och i anslutning till foderbyte 
efter 2, 4, 8 och 12 timmar. Resultatet var också här 
tydligt. Det gick inte att utläsa några mätbara skill-
nader (mikrobiologiskt och kemiskt) varken i hästens 
tarminnehåll eller träck oavsett vilket foder som häs-
tarna ätit. Det gick alltså inte att avgöra från proverna 
om det var ensilage, hösilage eller hö hästarna ätit. 

Inplastning av småbal
I många stall är hästantalet för litet för att en hel 
storbal ska hinna konsumeras innan fodret blivit för-
stört. Det är också många mindre hästgårdar som 
saknar traktor som inte kan hantera storbalarna. 
Därför var en undersökning om hur det fungerar att 
plasta in småbalat grovfoder från en vanlig höpress 
nödvändig. I avhandlingen visar Cecilia Müller att 
det går utmärkt att få ett bra inplastat grovfoder i 
småbalar. Den svaga länken i kedjan var dock att 
knytarna i en vanlig höpress är för klena för att klara 
påfrestningen vid pressning av ensilage och hösilage. 
Vid byte av knytare till sådana som normalt sitter i 
stora fyrkantspressar kunde balarna pressas hårdare 
och ett grövre pressgarn användas. Då blev balarna 
tillräckligt hårda med en hög baldensitet.

Källa: Cecilia Müller 2007; ”Wrapped forages for horses” Doc-
toral thesis no. 2007:44, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Inplastat vallfoder 
minskar förekom-
sten av dammpartik-
lar i fodret. 




