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ånga uppfödare och tränare 
har idag uppmärksammat 
unghästarnas stora tillväxt-

potential och för att täcka deras stora 
energi- och proteinbehov är kraft-
foderrika foderstater vanliga. Att 

använda mycket kraftfoder i foder-
staten innebär ökad risk för kolik, 
magsår och beteendestörningar. 

Studie visar: Unga hästar växer bra 

 på enbart 
grovfoder

Unghästar kan växa lika bra på grovfoder av hög näringsmässig kvalité som på en 
mer kraftfoderrik foderstat. Det visar en studie som gjorts på Alebäcks stuteri.

Petra Forsmark har  i samarbete med AgrD. Anna Jansson vid Institutionen för husdjurens utfodring 
och vård, SLU och Alebäck stuteri gjort ett examensarbete inom ramen för husdjursagronomprogram-
met om utfodring av unghästar. Syftet med studien var att studera hur tillväxten påverkas av två olika 
foderstater. Studien har delfinansierats av ASVT.

M

Tillväxten hos unghästarna på Alebäck var lika bra på 
bara grovfoder som på en mer kraftfoderrik foderstat. 
FOTO: Claes Kärrstrand
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Både mineralinnehållet och kolhy-
dratfraktionen i de flesta kraftfoder 
skiljer sig mycket från den i grovfo-
der vilket påverkar hästens mineral- 
och energiomsättning. Om kraftfo-
der tillförs utan att korrigera för till 
exempel kalcium- och fosforbalan-
sen riskerar hästen att få sämre kva-
lité på vävnader i framför allt rörelse-
apparaten. Det finns även studier 
som visar att den typ av kolhydrater 
som finns i grovfodret, men som det 
finns mindre av i till exempel havre, 
kan ha en positiv effekt på energi-
omsättningen under arbete. 

Åtta hästar studerades
Studien omfattade fyra hingstföl och 
fyra stoföl av rasen varmblodig trav-
häst med en medelålder på 215 dagar 
och en medelvikt på 238 kilo vid bör-
jan av studien. Hästarna delades in 
i två grupper med två ston och två 
hingstar i varje grupp. Den ena grup-
pen fick börja med att äta en foder-
stat bestående av endast grovfoder 
(GF) för att sedan efter 27 dagar byta 
till en mer kraftfoderrik foderstat 
(KF, 38 procent kraftfoder av total-
foderstaten) i period 2 (ytterligare 
27 dagar). Den andra gruppen fick 
börja med KF i period 1 för att sedan 
byta till GF period 2. De första sju 

dagarna i varje period räknades som 
övergångsperiod. 

Två olika foderstater
Grovfodret som användes till hästarna 
var inplastat i fyrkantsbalar. Grovfod-
ret till GF innehöll 42 procent torr-
substans (ts) och hade en kvot på 8,2 
gram smältbart råprotein/megajoule 
(g smb rp/MJ) (grovfoder 1, tabell 1). 
Det var en tredje skörd från en för-
staårsvall och innehöll timotej, ängs-
svingel och rödklöver. I KF innehöll 
grovfodret 78 procent ts och hade en 
kvot på 5,8 g smb rp/MJ (grovfoder 2, 
tabell 1). Detta var en andraskörd och 
innehöll timotej och ängssvingel. 

En generell foderstat beräknades 
baserad på det ungefärliga energiin-
tag som stuteripersonalen uppgav att 
hästarna åt. Foderstaternas näringsin-
nehåll (tabell 2) fick anpassas till det 
grovfoder med högst näringsinnehåll 
(grovfoder 1) som försöket hade till-
gång till. Alla hästar fick lika mycket 
foder per kg levande vikt.

Exempel foderstat KF: grovfoder 2: 
3,9 kg ts, havre 2 kg ts, soja 0,261 
kg ts, Krafft miner blå pellets 75 g, 
foderkalk 30 g.

Exempel foderstat GF: grovfoder 
1: 5,9 kg ts, Krafft miner blå pellets 
30 g. 

Metoder att mäta
Hästar vägdes dag 1, 7, 14, 21 och 27. 
Även olika kroppsmått togs. Dessa 
mått var bröstomfång, mankhöjd, 
höjd över rygg lodrätt från sista rev-
benet, kotans bredaste omkrets samt 
höjden från karpus (ovankant ärt-
benet) till golvet. Dessa mätningar 
utfördes dag 1 och dag 27. 

Resultat och diskussion
Från dag 7 och framåt var hästarna 
som fodrades med GF tyngre än de 
som fodrades med KF. Medelvikten 
för de avvanda fölungarna under hela 
studien var 266 kg för GF och 260 kg 
för KF. Om man tar bort övergångs-
perioden och bara tittar på de sista 
20 dagarna i studien så finns det dock 
inga skillnader mellan de två foder-
staterna. Det syns också tydligt i dia-
grammet i figur 1 att det är de första 
7 dagarna som unghästarna, när de 
äter grovfoder, ökar markant i vikt 
för att sedan hålla samma tillväxt-
takt som de unghästar som äter kraft-
foder. Detta borde kunna förklaras 
med den vattenhållande effekten som 
grovfodret har. Intressant att notera 
är också att när hästarna fodrades 
med GF lämnade de mer foderres-
ter (1,8 kg ) än när de åt KF (0,1 kg) 
men var trots det tyngre. 

Tabell 1. Grovfoderanalys per kg ts

 Ts-halt, % MJ g smb rp Lysin, g Kalcium (Ca), g Fosfor (P), g Magnesium (Mg), g
Grovfoder 1 42 10,9 89 6,8 5,9 3,0 2,1
Grovfoder 2 78 9,9 57 4,8 3,2 2,2 1,2

Tabell 2. Näringsinnehåll i foderstaterna 

 MJ g smb rp g smb rp/MJ Lysin, g Ca, g P, g Ca/P
GF 64 524 8,2 40,0 40 20 2,0
KF 64 533 8,3 36,3 35 20 1,8
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Kg Figur 1. 
Vikt hos avvanda fölungar 

(medelvärde ± standard 
error) som under 27 dagar 

fodrats med en grovfoderba-
serad foderstat (GF) eller en 
kraftfoderrik foderstat (KF).     

= signifikanta skillnader mel-
lan foderstaterna. 
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Rygghöjdens förändring var det enda 
kroppsmått förutom vikten som 
skiljde sig åt mellan de två fodersta-
terna. Just ryggmåttet var ett väldigt 
svårt mått att ta då höjden varierade 
med hur hästen höll huvudet vid det 
aktuella mättillfället och resultatet är 
inte tillförlitligt. 

Vid övergången till GF så behövde 
de flesta unghästarna några dagar 
på sig att anpassa sig till de stora 
mängderna grovfoder men sedan 
var det inga problem för dem att äta 
upp hela givan. Den tyngsta unghäs-

ten fick 6,8 kg ts grovfoder (16,2 kg 
foder) vilket motsvarar 2,5 % av hans 
kroppsvikt. 

Lika bra tillväxt
Studien visar att tillväxten hos häs-
tarna varit lika bra på bara grovfoder 
som med en mer kraftfoderrik foder-
stat. Detta var förväntat eftersom 
foderstaterna teoretisk sett också inne-
höll samma mängd energi, protein och 
lysin och stämmer även överens med 
en annan liknande studie1.

Fakta:

Unghästars proteinbehov 
(g smb rp) per MJ

3-4 mån:  13,0 

5-6 mån:  10,0 

7-12 mån:    8,5 

13-18 mån:    7,0 

19-36 mån:    6,5 

Första 
EU-anpassade
avelsvärderingen
Vid den nya frivilliga avelsvärde-
ringen 6-7 mars 2006 i Axvalla 
visades elva hingstar upp. Efter vär-
deringen kan följande hingstar få 
sina avkommor från offentlig avel 
i Sverige registrerade i stambokens 
del 1A: Fill V, Super Light, Order 
by Fax, Face of Speed och Kung 
Lavec.

Hingstar som kan få sina avkom-
mor från offentlig avel i Sverige 
registrerade i stambokens del 1B 
(för hingstar ”godkända” i annat 
EU-land): Great Challenger och 
Koppa de Montort.

Hingstar som kan få sina avkom-
mor från offentlig avel i Sverige 
registrerade i stambokens del två: 
Big Smoker, Confess Arnie, Facts of 
Life och Home Alone.

1 Wall, L.H., Potter, G.D., Gibbs, P.G. & Brumbaugh, G.W. (1998) Growth of yearlings fillies 
fed alfalfa or soyabean meal. J. Equ. Vet. Sci. 18, 266-269.
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