
Travhästen nr 4 • 2006 Travhästen nr 4 • 20066 7Travhästen nr 4 • 2006 Travhästen nr 4 • 20066 7Travhästen nr 4 • 2006 Travhästen nr 4 • 20066 7

Tema: Utfodring

Korrekt utfodring 
för friskare häst

Att utfodra både unghästar och tävlingshästar efter en väl anpassad foderstat ger en friskare häst 
som har större förutsättningar att klara de krav som ställs i samband med träning och tävling.

FOTO: Thomas Blomqvist

Dagens krav på prestationer och den hårda belastning som tävlingshästar utsätts för 

ställer höga krav på hästens fysiska förmåga men i ännu högre grad på människans 

kunskaper om bland annat hästens näringsbehov. 
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tt hästar inom all hästsport råkar ut för 
skador och andra hälsoproblem är inte 
ovanligt. Den belastning de utsätts för vid 

träning och tävling ställer höga krav på individens 
fysiska förmåga och hälsa men det ställer också krav 
på människans kunskaper om träningsfysiologi och 
näringsbehov. Hästens fysiska och mentala hälsa har 
en stor grund i utfodringen. Om hästen blir halt eller 
inte tillgodogör sig träningen kan det bero på att 
den inte orkar ”bära upp” sig. Belastningen kommer 
då att bli allt hårdare på rörelseapparaten och slita-
get större än det borde. För att kunna bygga upp ett 
starkt skelett, muskler, senor och ligament och bli 
en hållbar tävlingsindivid måste en bra utfodring av 
både unghästen och den äldre hästen ligga till grund. 
Många sjukdomar och säkerligen också många skador 
skulle faktiskt kunna undvikas om hästen erbjuds 
en väl anpassad foderstat både som unghäst och som 
äldre träningsindivid. 

Fodret utgör inte enbart näring åt individen utan 
spelar också en central roll för hästens välbefinnande 
såväl mentalt som fysiologiskt. Hästar har ett stort 
behov av att utöva sitt naturliga ätbeteende vilket 
de i fritt tillstånd eller vid fri tillgång på foder ägnar 
sig åt mellan 14-18 timmar per dygn. Utfodringen 
påverkar också balansen i hästens mag-tarm-miljö 
vilket har betydelse för hur hästen mår.

Effektiv omvandlare av grovfoder
Hästen är gräsätare och har en mag-tarmkanal som 
är utvecklad för att utvinna näringsämnen ur väx-
ter. Precis som allt biologiskt material indelas dessa 
ämnen i protein, fett och kolhydrater. Förutom detta 
innehåller foder också vatten. Fodrets sammansätt-
ning och näringsinnehåll uttrycks oftast som del av 
torrsubstansen. 

Fodersmältning
Hästen är grovtarmsjäsare vilket innebär att den kan 
utnyttja den lättillgängliga delen av fodret i magsäck 
och tunntarm för att sedan med hjälp av mikroorga-

nismer bryta ned de mer svårtillgängliga kolhydra-
terna (cellulosa, hemicellulosa) i grovtarmen, det vill 
säga blindtarmen och tjocktarmen. Kolhydraterna 
omvandlas där till fettsyror. Upp till 75 procent av 
hästens energiförsörjning kommer från mikroorga-
nismernas nedbrytning av kolhydrater i grovtarmen.

Omsättbar energi
Den energi som hästen kan tillgodogöra sig genom 
fodret uttrycks som omsättbar energi och anges som 
megajoule per kilo torrsubstans (MJ/kg ts). Den 
omsättbara energin utnyttjas av hästen för basala 
kroppsfunktioner (underhåll) och produktion (till-
växt, dräktighet, digivning, arbete). Hästen får sin 
energi främst från kolhydrater som mikroorganis-
merna gör om till fettsyror men hästen kan även 
utnyttja fett i foder som energikälla. 

Smältbart råprotein
Det protein som finns i fodret är uppbyggt av olika 
aminosyror som innehåller kväve. Det är genom att 
analysera andelen kväve i fodret som sedan råprotei-
net räknas fram. Den smältbara delen av foderpro-
teinet varierar mycket och därför anges alltid inne-
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Fodret spelar en central roll för hästens välbefinnande. FOTO: ASVT

Läs mer: Hästens 
näringsbehov och 
utfodring. Boken kan 
köpas genom ASVT.
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hållet av smältbart råprotein (g smb rp). En växande 
häst behöver inte enbart tillföras rätt mängd smält-
bart råprotein utan även aminosyrasammansätt-
ningen måste svara mot djurets aktuella behov. I de 
här sammanhangen brukar man dela in proteinet i 
hög- och lågvärdigt protein. Bra protein för växande 
hästar innehåller bland annat aminosyrororna lysin 
och metionin.

Behov av näringsämnen
Hästens behov av näringsämnen beror på vilket sta-
die den befinner sig i, det vill säga om den växer, 
arbetar är dräktig eller ger di. Tabellen nedan visar 
behovet av energi och protein samt makrominera-
lerna kalcium (Ca), fosfor (P) och magnesium (Mg) 
för varmblodig travhäst av olika kategorier.

Mineralämnen
Kalcium och fosfor är de mineralämnen som före-
kommer i störst mängd i kroppen. De har flera livs-
viktiga funktioner och utgör tillsammans det huvud-

sakliga mineralinnehållet i ben. Mineralerna är 
mycket nära relaterade till varandra och en brist eller 
ett överskott i fodret av den ena kan störa utnytt-
jandet av den andra. Därför är det viktigt att inte 
bara tillräcklig mängd mineraler tillförs utan också 
att förhållandet mellan kalcium och fosfor i totala 
foderstaten är rätt. En avpassad kalcium/fosfor-kvot 
mellan 1,3-1,8:1 är att rekommendera för alla kate-
gorier hästar där växande hästar bör ligga i den övre 
delen och arbetande hästar kan ligga i den nedre. 
Känsligast för en felaktig mineraltillförsel är den 
växande hästen eftersom skelettet är under utveck-
ling. Behovet av kalcium och fosfor är störst hos väx-
ande djur samt hos ston i slutet av dräktigheten och 
under digivningsperioden. 

På senare år har man uppmärksammat hästens 
behov av magnesium. Magnesium samverkar med 
kalcium och fosfor men har också betydelse för 
många livsviktiga funktioner i kroppen. Magnesium 
förloras bland annat genom svettning och för den 
arbetande hästen är det därför av betydelse att veta 
om hästen får i sig tillräcklig mängd. 

TEXT: 

Ulrika Lundberg

Dagligt energi-, protein- och makromineralbehov för olika kategorier hästar totalfoderstaten
(varmblodig travhäst med en vuxenvikt på 500 kg)

   Ca    P Mg

MJ g smb rp/MJ g /MJ g/MJ g/MJ

Vuxna hästar (underhåll) och lågdr. ston 57 6 0,40 0,30 0,15

Högdräktiga ston (9-11 dr-månad) 70 9 0,55 0,35 0,15

Digivande ston (mån 1-3) 112 9 0,55 0,30 0,10

Unghästar 3-6 mån 76 10 0,50 0,30 0,10

Unghästar 6-12 mån 74 8 0,50 0,30 0,10

Unghästar 13-18 mån 74 7 0,50 0,30 0,10

Hästar i arbete

Lätt arbete 70 6 0,40 0,30 0,15

Medelhårt arbete 84 6 0,40 0,30 0,15

Hårt arbete (tävlingshästar) 112 6 0,45 0,30 0,15




