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Näringsvärdet i grovfoder varierar i hög 
utsträckning. För att kunna göra en korrekt 
foderstat är det därför viktigt att göra en 
analys av grovfodret.

n häst kan dagligen äta torrsubstansfoder 
motsvarande ungefär tre procent av kropps-
vikten. En vuxen häst på 500 kilo med god 

aptit kan således äta cirka 15 kilo ts per dygn. Det 
viktigaste när en foderstat ska beräknas är att grov-
fodret är analyserat så att man utifrån detta kan välja 
lämpliga kraftfoder att eventuellt komplettera med. 
Man bör utgå från att åtminstone hästens underhålls-
behov ska täckas av näring från grovfodret.

Näringsvärdet i grovfoder har mycket stor varia-
tion beroende på hur vallen gödslats, skördetid-
punkt, skördesätt och växtsammansättning. Ett bra 
grovfoder till unghästar och dräktiga ston innehåller 
cirka 9,5 MJ/kg ts och 80 g smb rp/kg ts. Ett ogöds-
lat sent skördat gräs innehåller i allmänhet mycket 
låga näringsvärden som kan jämföras med näringsin-
nehållet i halm. Det kan se grönt och fint ut ändå så 
det gäller att inte låta sig luras! 

   
Klarar hästen höga proteinvärden?
Tävlingshästar har ett mycket högt energibehov 
medan proteinbehovet däremot inte är högre än för 
en icke arbetande häst. För att uppnå ett grovfoder 
med höga energivärden måste det vara välgödslat 
och tidigt skördat (skördat i ett tidigt växtodlings-
stadium). Då blir den naturliga följden att även pro-
teinhalten i fodret blir hög. I en studie vid SLU där 
travhästar fått en foderstat motsvarande 170 procent 
av det rekommenderade proteinbehovet kunde kon-
stateras att hästarna klarade av att utsöndra över-
skottet utan allt för stor påverkan och att de kunde 
genomföra ett simulerat travlopp utan några nega-
tiva effekter. Det går alltså bra att utfodra tävlings-
hästar med ett visst proteinöverskott rent fysiolo-
giskt. Således klarar hästar ett högre förhållande 
mellan protein och energi i totala foderstaten än de 
6 gram som rekommenderas. 

Grovfoder 
För att hästen ska må bra och få sitt behov av fib-
rer och födosöksbeteende tillgodosett måste den ha 
minst 1,0 kg ts grovfoder/100 kg levande vikt och 
dag (gärna mer!). Detta är också en minimigiva för 
att bibehålla en bra mag-tarmmiljö och skapa goda 
förutsättningar för mikroorganismerna som finns i 
grovtarmen. En travhäst behöver således äta åtmins-
tone 6 kilo hö per dag. Utfodras ensilage/hösilage 
måste ts-halten i fodret vara känt för att minsta 
grovfodergiva ska kunna räknas fram. Torrsubstan-
sen i plastinpackat vallfoder varierar kraftigt bero-
ende på hur mycket vallfodret förtorkats innan plast-
ning. Torrsubstanser mellan cirka 35 procent till 80 

Idealvärden för hö (84% ts) till olika kategorier hästar:
Värden anges per kg foder

Högdr och digivande 
ston samt unghästar >8-10 MJ >60-70 g smb rp >8-10 g smb rp/MJ

Lågdräktiga ston ca 8 MJ ca 45 g smb rp 6 g smb rp/MJ

Tävlingshästar > 8 MJ ca 45 g smb 6 g smb rp/MJ

Foderstaten ska svara
mot hästens behov

E

Forskning visar att tävlingshästar tål att utfodras med mer protein än man tidigare trott. 
FOTO: Thomas Blomqvist
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Tema: Utfodring
procent förekommer men vanligast är att plastin-
packat vallfodret innehåller 45-65 procent ts. Unge-
fär vid 60 procent ts avtar ensileringsprocessen i 
balen och vallfodret blir istället gastätt lagrat, så 
kallat hösilage. Generellt gäller att ett plastinpackat 
vallfoder bör förbrukas inom några dagar då den 
hygieniska kvalitén snabbt försämras när balen öpp-
nats och syre blir tillgängligt. Vid kall väderlek är 
hållbarheten längre än vid varmare väder.

Kraftfoder
För att minska risken för kolik och andra foderrela-
terade sjukdomar bör kraftfodergivan inte överstiga 
0,4-0,5 kg kraftfoder/100 kg levande kroppsvikt och 
utfodringstillfälle.

Spannmål innehåller mycket stärkelse. Ett högt 
intag av spannmål minskar nedbrytningen av grovfo-
der i grovtarmen. Anledningen är att hästen har rela-
tivt låga halter av stärkelsespjälkande enzymer jäm-
fört med andra djur. Allt för stora spannmålsgivor 
medför då att all stärkelse inte hinner spjälkas ned 
i tunntarmen utan överskottet jäses i grovtarmen. 
Detta gynnar de mikroorganismer som normalt inte 
har hög aktivitet i hästens grovtarm vilket leder till 
en pH-sänkning och eventuellt en ökad gasbildning. 
En pH-sänkning av grovtarmsmiljön är ogynnsam 
för de mikroorganismer som bryter ned grovfoder.

Betfor måste blötläggas
Hästen kan inte kräkas då den övre magmunnen 
i magsäcken sluter mycket effektivt. Det innebär 
att magsäcken kan sprängas om det sker en kraftig 
gasutveckling eller om fodret sväller i magsäcken. 
Av den anledningen måste till exempel betfor 
alltid blötläggas innan utfodring till hästar. Ännu 
större risk om betfor inte blötläggs innan utfod-
ring är att hästen kan få foderstrupsförstoppning 
på grund av att smörjeffekten av saliven minskar.
Hästen har ingen gallblåsa utan gallan rinner direkt 
till tunntarmen i den takt den produceras. Av den 
anledningen är det inte lämpligt att utfodra stora 
mängder fett på en gång. Galla behövs för att bryta 
ner fettet i mindre beståndsdelar så att enzymet 
lipas lättare kan spjälka sönder fettmolekylerna 
så att fettsyrorna kan tas upp i blodet. Stora givor 
fett (0,5 kg/dag) bör delas upp vid flera tillfällen

Utfodringsordning
Bäst är om utfodring kan ske jämnt fördelat över dyg-
nets timmar. Grovfoder ger en större salivutsöndring 
än kraftfoder och en jämn och riklig salivinblandning 
är gynnsamt för fodersmältningen. Grovfoder bör 
helst utfodras före kraftfoder eller åtminstone alltid 
samtidigt som kraftfoder. Mikroorganismerna i hästens 
grovtarm är känsliga för höga stärkelsenivåer (från 
kraftfoder) och därför måste en hög daglig kraftfoder-
giva delas upp på flera tillfällen.

För att få hjälp och råd med 
utfodring till din häst kan du som 
är medlem i Avelsföreningen kostnads-
fritt vända dig till vår samarbetspartner 
KRAFFT och deras utfodringsrådgivare 
på tel 020-30 40 40. Där får du profes-
sionell hjälp med att utforma en lämplig 
foderstat till din häst. Läs mer om foder 
på Krafft-sidorna i dennna tidning. 

Exempel på foderstat till en unghäst 7-12 månader
Analys hö: 9,8 MJ/kg ts, 83 g smb rp/kg ts, Ca 4,3 g/kg ts, P 2,4 g/kg ts 

MJ g smb 
rp

Ca
g

P
g

Behov 74 592 37 22,2

Grovfoder fri tillgång  cirka 5,5 kg ts 53,9 456 23,6 13,2

Med Havre 2,1 kg 20,3 157 1,5  6,9

Mineralfoder Krafft blå pellets 100 g 12,0 3,0

Summa 74,2 613 37,1 23,1

Med Krafft Groov 2,3 kg 20,7 207 13,8 11,5

Summa 74,6 663 37,4 24,7

Exempel på utfodringsordning för hästar på stall 
(procent av totalgivan)

Hö Kraftfoder mineraler

Morgon 25 33

Middag 15

Eftermiddag 25 33

Kväll 35 33 100

Procent 100 100 100
 

Tidsåtgång för hästen att äta:
1 kilo kraftfoder cirka 10 min
1 kilo hö cirka 30-40 min
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Två foderstater med samma grovfodergiva men där den ena foderstaten kompletterats med havre 
och mineralfoder och den andra med Krafft Grov.

TEXT: 

Ulrika Lundberg

Unghästar behöver fri tillgång på grovfoder av god kvalité både 
närings- och hygienmässigt. FOTO: Claes Kärrstrand
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Medlemmar i Avelsföreningen har rabatt på foderanalyser hos AnalyCen. 
Med denna tidning följer en provpåse som du kan använda för att skicka 
in ditt foderprov.

Det är nödvändigt att göra en foderanalys för en bestämning av närings-
innehållet i grovfodret för att sedan kunna beräkna en lämplig foderstat.

Provtagningen är avgörande för att få ett representativt prov
För hö i balar skall prov tas ur flera balar. Balarna måste delas isär försik-
tigt 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 tus-
sar ur icke öppnade balar! Då kan de sköra men näringsrika bladen slitas 
av och inte komma med i provet. Provet kan klippas ner till mindre 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. Ensilage/hösilage har begränsad håll-
barhet 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 mögel och 
bakterier. 

Lägg ditt foderprov i medföljande foderprovspåse och sänd tillsammans 
med följesedel till AnalyCen. 

Analysera 
ditt grovfoder! 




