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För att få till en balanserad och 
korrekt utfodring av hästarna 
krävs insikt om vad som skiljer 
sig mellan de olika hästkate-
gorierna; lågdräktiga ston, 
högdräktiga ston, unghästar, 
föl och så vidare. Olika hästar 
kräver helt olika utfodring. 

FTema: Foder

Föl, unghästar, ston
Olika stadier – olika utfodring

tt sto som ska inför betäck-
ning utfodras på ett sätt som 
gagnar ett bra befruktnings-
resultat. Dålig utfodring kan 

medföra svagare brunster och sämre 
dräktighetsresultat. Är stoet över-
viktigt och bantas, ska det avslutas 
6-8 veckor före betäckning. Fortsatt 
bantning kan ha negativ inverkan på 
befruktningsresultatet.

För ston som har problem att hålla 
hullet under tiden på stuteriet, liksom 
ston som har brunstproblem, ska ener-
giintaget höjas mellan 10 till 20 pro-
cent två till tre veckor före betäckning. 

Tillskott av E-vitamin har visat sig 
medföra en positiv effekt på ston med 
brunstproblem.

Ston som tävlar in i det sista kan 
vara stressade, vilket kan leda till svå-
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righeter för dem att bli brunstiga, eller 
så har de svaga brunster. Trappa ned 
på tävlingsverksamheten i god tid före 
betäckning. 

Lågdräktigt sto (0-7 månader)
Tre till fyra veckor efter betäckning är 
embryot väldigt känsligt eftersom det 
ligger fritt i livmodern. Hastiga foder-
byten eller stora foderstatsföränd-
ringar ska undvikas då det kan leda till 
embryonal död.

Ston som är svåra att hålla i hull kla-
rar oftast första dräktighetsperioden, 
men kan sedan abortera fostret när 
inte behovet av ökad näringstillförsel 
tillgodoses under den senare delen. 

Under denna period behöver man ej 
ta så stor hänsyn till själva dräktighe-
ten vid foderstatsberäkningar. Det kan 
däremot vara lämpligt att öka stoets 
näringsintag i mitten av dräktigheten 
då hon lättare kan lägga på hull.

Högdräktigt sto (8-11 månader)
Nu sker den egentliga fostertillväxten, 
så extra hänsyn ska tas till såväl stoets 
som fostrets behov av ökad näringstill-
försel. 

En balanserad foderstat medför en väl 
sammansatt råmjölk när den tiden kom-
mer. Mjölken behöver bland annat inne-
hålla tillräckligt med immunoglobuliner 
(proteiner som medverkar i immunför-

svaret), mineraler och vitaminer. 
Under den här perioden är det fram-

för allt energi- och proteinbehovet 
som stiger kraftigt. Stoet ska vara i god 
kondition (mager: risk för sämre dräk-
tighetsresultat, fet: kan ge fölningspro-
blem) och fodret ska ha en hög pro-
teinkvalitet; rätt sammansättning av 
aminosyror. I 7:e-8:e dräktighetsmå-
naden bör extra tillskott av E- vitamin 
och selen ges. De kan öka halten av 
råmjölkens halt av immunoglobuliner 
samt förhindra att fölet får muskelde-
generation. Avseende ston som lätt får 
svullna ben eller fyller på juvret tidigt 
bör kraftfodergivan minskas. Vidare 
ska träckkonsistensen observeras för 
eventuell upptäckt av tarmstörningar, 
till exempel hård träck (använd då lös-
görande fodermedel såsom melass eller 
linfrömäsk). Ston på lösdrift behöver 
mer energi än uppstallade ston.

Lakterande sto
Utfodringen går ut på att stimulera 
stoets mjölkproduktion. Ett sto pro-
ducerar under laktationsperioden en 
mjölkmängd på cirka 2-3,5 procent av 
sin kroppsvikt, alltså mellan 10-17 kilo 
mjölk per dag. Det finns ganska stora 
individuella skillnader. 

Mjölkproduktionen kräver mycket 
energi. De första tre månaderna är det 
ett tillägg på 100 procent av under-

hållsbehovet och de resterande måna-
derna 70 procent. Även proteinbeho-
vet går upp mycket. 

Proteinbehovet för att täcka under-
hållsbehovet för ett sto som inte 
går med föl eller dräktigt är 6g srp/
MJ. Under laktationsperioden landar 
behovet på 12g srp/MJ. Om stoet får 
för lite protein minskar mjölkproduk-
tionen vilket ger en sämre tillväxt av 
fölet. Stoet börjar också bryta ner sina 
muskler för att få protein till mjölken.

Proteinkvaliteten är viktig för att 
mjölkproteinet skall ha den samman-
sättning fölet behöver. Ett exempel 
på en aminosyra är lysin. Brist på lysin 
hämmar tillväxten. Vanligtvis har vi 
god kvalitet på vårt grovfoder samt 
spannmål vilket täcker behovet med 
hjälp av kompletterande proteinfoder-
medel såsom sojamjöl. 

Mineralbehovet ökar. Vi nämnde 
tidigare att mjölkproduktionen kan 
uppgå till ca 15 kilo per dygn. I den 
mjölken finns 20 gram Ca och 10 
gram P. Detta måste ersättas via fodret. 
Även magnesium bör uppmärksam-
mas vilket medför att även den mine-
ralen bör analyseras i grovfodret. Salt 
är också viktigt att ha i åtanke. Se till 
att de yngsta fölen inte når saltstenen. 
Slickar de i sig för mycket salt kan det 
leda till diarré. 

Går stoet på bete täcks i allmänhet 
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behovet av A-, D- och E- vitamin, men 
i en stallfoderstat kan det vara lämpligt 
att komplettera med dessa vitaminer. 

Föl samt unghästar upp till 1 år
Travhästen har en mycket hög tillväxt-
takt. I början av sin levnad kan den 
växa 1-2 kg om dagen. Under tillväx-
ten är det oerhört viktigt att fodersta-
ten är välbalanserad. Dålig utfodring 
under uppväxten kan öka risken för 
exempelvis skador i ett senare skede.

Växande unghästar har liksom hög-
dräktiga och lakterande ston ett högt 
behov av energi och protein. 

Viktigt är därför att fodret håller en 
hög proteinkvalitet som vi tidigare har 
varit inne på, samt mineraltillförsel. 
Detta för att utnyttja dess tillväxt-
kapacitet och för att skelett, muskler 
samt andra organ utvecklas på rätt sätt. 

Tillväxten är kraftigast under första 
levnadsåret då hästen når cirka 60 
procent av sin vuxenvikt. Under andra 
levnadsåret når den omkring 80-90 
procent av vuxenvikten.

Första året växer hästen på höjden. 
Under andra året lite mer på bredden. 
Under tredje året sker en mer jämn 
och allsidig tillväxt. Tillväxthastighe-
ten beror på flera faktorer. Förutom 
utfodringen och fölningstidpunkten 
styrs den även av kön och ärftlighet.

En unghäst växer ofta kraftigare i 

perioder och blir gänglig och över-
byggd. Under dessa perioder är det 
viktigt att inte motionera eller träna 
hästen för hårt för att minska skade-
risken.

Ha uppsikt på upprätande, upp-
drivna kotor, ömmande benhinnor, 
stela rörelser och svullna tillväxt-
zoner. Det kan var ett tecken på 
felaktig utfodring, exempelvis för hög 
energigiva eller för mycket protein.

Det är ändå viktigt att utnyttja 
unghästens tillväxt. Underutfodring 
hämmar tillväxt och utveckling. Ut-
ökas sedan utfodringen sker en kraftig, 
så kallad kompensatorisk tillväxt. Till-
växtkurvan ska vara jämn. 

Balansen mellan energi och protein 
är viktigt. När fölet är 3-4 månader 
kräver den 13 g srp/MJ för att sedan 
sjunka till 6,5 g srp/MJ vid 19-36 
månaders ålder. Det är viktigt att tänka 
på miljön. För få individer i hagen kan 
ge sämre rörlighet, då ska näringstill-
förseln minska. Hästar på lösdrift med 
andra hästar gör sig  lättare av med 
överskottsenergin.

Grovfodret är det viktigaste foder-
medlet och skall hålla en hög kvalitet. 
För lite grovfoder kan även hämma 
tarmutvecklingen. Mineraltillförseln är 
viktig för bland annat skelettutveck-
lingen. Ca/P- kvoten bör ligga på den 
övre halvan, alltså runt 1,8-2,0.

Föl som avvänjs
Den största tillväxten under fölets sex 
första månader sker under de första tre 
till fyra veckorna, då fölet fördubblar 
sin vikt. Tillväxten forsätter, men har 
en svacka vid avvänjningen.

För två till tre månader gamla föl 
räcker inte energin i stomjölken riktigt 
till för att täcka energibehovet.

Fölet måste ha ett bra bete och 
ofta stöd-/kompletteringsutfodras. 
Ett alternativ är creepfeeding. Det är 
viktigt att näringsinnehållet i kom-
pletteringsfodret är anpassat till betet 
och stomjölken. Rekommendationen 
är att fodret skall innehålla lägst 16 
procent srp och 7 procent lysin, samt 
att Ca/P- kvoten ligger på den övre 
halvan. Fördelarna med creepfee-
ding är bland annat att fölet lär sig 
äta tillskottsfoder inför avvänjningen. 
Dessutom förebyggs tillväxtsvackor 
för föl med dåligt mjölk-ande mödrar; 
liksom betessvackor och svackor vid 
avvänjning. Creepfeding får däremot 
aldrig ersätta, eller vara ett alternativ 
till, ett bra bete. 

När det är dags för avvänjning bör 
man tänka på att fölet ska äta minst ett 
kilo kraftfoder – smakligt och av hög 
kvalitet – per dag. Tillgången på grov-
foder ska vara fri (äter minst tre kilo 
per dag). Grovfodret ska vara hygie-
niskt och näringsmässigt. 
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