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Att analysera sitt foder är det enda sättet att få veta vad du egentligen stoppar i hästen. Likaså är 
fodrets hygieniska kvalitet naturligtvis mycket viktig. Hästfoder ska vara såväl högkvalitativt som 
hygieniskt. Inte minst för att undvika framtida sjukdomsproblem hos hästarna. 

FTema: Foder

Foderanalyser
Hur och varför?
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plastpåse. Annars är det risk att pro-
vet förändras och blir felaktigt. Skicka 
helst inte in provet strax före en helg, 
då finns risk att provet blir liggande.

Köpa grovfoder – att tänka på
Om du köper ditt foder av lantbrukare 
skall du kräva att analyser skall finnas. 
Det är oerhört viktigt för att du skall 
kunna sätta ihop en bra foderstat till 
din häst, oavsett hästtyp. 

Vid hököp bör du göra en okulär 
besiktning av fodret; det vill säga för-
söka granska det som syns med blotta 
ögat för att kunna avgöra om det är ett 
fungerande näringsriktigt- och hygie-
niskt foder. Se checklista sid 9. 

Köpa spannmål - att tänka på
Vid köp av spannmål bör du titta på 
fodrets färg. Spannmål ska vara gulak-
tigt (förutom svart havre). Finns det 
gröna korn har det inte torkat tillräck-
ligt och kan därför mögla vid lagring. 
Det ska inte heller förekomma andra 
typer av växter i partiet. Köper du 
havre ska det vara havre.

Gråa/svarta korn bör du också vara 
uppmärksam på. Det kan tyda på ett 
mögelangrepp. Titta också närmare på 
eventuellt damm.

FOTNOT: Höborrar och provtagnings-
spjut finns i allmänhet att låna på hus-
djursföreningars analyslaboratorier, 
foderföretag och så vidare. 

dela kakorna och lyft ut hö. Rycker 
du är risken att blad och fröställningar 
försvinner. Lägg provet i en ren säck 
eller plastpåse och förslut noga. 

Hösilage/ensilage
Om du använder dig av hösilage eller 
ensilage, plastinpackat, tar du även här 
prov från var 5:e till 10:e bal med en 
höborr för att ta ut provmängden. Glöm 
inte att efteråt tejpa igen hålet för inte 
syre ska strömma till och fördärva balen.

Lägg provet i en plastpåse. Se till att 
få ut så mycket luft som möjligt och 
förslut påsen ordentligt.   

Vid egen hösilage-/ensilageskörd ska 
prover tas innan inplastning sker. Gå 
diagonalt över fältet och tag ett flertal 
prover i vallfodersträngen på olika 
djup. Blanda i ren plastpåse och se till 
att få ut så mycket luft som möjligt.

Spannmål
Ska du analysera havre, korn vete eller 
liknande är det bäst att ta ut provet 
från flera ställen i partiet med hjälp av 
ett provtagningsspjut

Vid egen spannmålsskörd ska cirka 
en liter tas från kärran som transpor-
teras från tröskan. Lufttorka provet på 
en tidning. Efter torkningen tas ett par 
liter från provet i en plastpåse.

Förpackning och transport
Grovfodret bör klippas ner till korta 
bitar. Sänd in cirka två liter i en ren 

ill att börja med är det av 
största vikt att analysera 
grovfodret, eftersom det är 
foderstatens grund. Det är 

också att rekommendera att analysera 
spannmålet. I fråga om havre kan vik-
ten ge en fingervisning om kvaliteten. 
Ju tyngre havren är, desto bättre. Mel-
lan tumme och pekfinger bör 10 liter 
havre väga mer än 4,5 kilo. Är vikten 
lägre består havren av ganska mycket 
skal och därför är kärnan – där närings-
ämnena sitter – liten. 

Ett felaktigt uttaget prov är menings-
löst. Därför är det av största vikt att 
det görs rätt. 

Löshö och balar
Löshö på skulle ska tas från flera olika 
ställen. Det är viktigt att komma ner i 
höpartiet. Se till att bladen är med, det 
är i dom näringen finns. Det bästa är att 
använda sig av en höborr Lägg provet i 
en ren säck eller plastpåse. Förslut noga.

Vid egen höskörd bör du ta provet 
i samband med inlastning på skullen. 
Gå diagonalt över fältet och tag ett 
flertal prover i vallfodersträngen,  
alternativt ta proverna från balvagn 
eller kärra. Gå på olika djup. Lägg pro-
vet i en genomluftningsbar förpack-
ning, till exempel en jutesäck, och låt 
provet torka färdigt på skullen.

Tar du prover från balat hö bör du 
öppna minst fem balar en bit ifrån 
varandra. Ryck inte ut höprovet utan 
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Foto: Kanal 75

CheCklisTa 
ATT hållA i minneT:

• Gult hö: har legat länge och blivit utsatt för vä-
der och vind. Därmed är troligen D-vitaminhalten 
hög. Sämre kan det vara med andra näringsämnen.

• Grovt, långa ax: sent skördat och har sämre 
näringsvärde.

• Grönt hö: välskördat, karotenrikt.

• Väldoftande hö: välskördat.

• ej dammigt: välskördat, bra hygien. 

• mycket grässorter, såsom timotej:  
hög energihalt på grund av dess sockerhalt.

ATT TeSTA:

• Lukta på höet för att bilda dig en uppfattning 
om hygienen. Luktar det mögel: undvik! Ett tips 
är att ta med en termos med hett vatten. Häll det 
på höet. Därmed frigörs lukter lättare, och du kan 
enklare bedöma om det finns mögel. Det här är ett 
gammalt hästkarlsknep.

• Kasta up höet i luften för att få en bild av om 
det är dammigt. Om det är det kan det visa på en 
större jordinblandning.




