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Tema: Utfodring

 Utfodring av 
växande hästar

Hösten är här och säsongens föl befinner sig i det första skedet av en oerhört intensiv tillväxtperiod. 
Travhästen bad Anna Jansson, SLU, dela med sig av sina bästa tips kring utfodring av unga hästar.

ästens första levnadsår är synonymt 
med kraftfull fysisk utveckling, inte 
minst i fråga om skelettet. Kan du i kort-

het förklara hur hästens skelett utvecklas under 
den här perioden?

– Hästen blir färdigvuxen från ”tå till topp” och 
klarar i runda slängar av 95 procent av sin skelettill-
växt under det första året. Längdtillväxten i de ben 
som ligger nära hoven är helt avklarad redan under 
det första året medan benen närmare bålen och kot-
pelaren är helt färdiga först vid 4-5 års ålder.

Hur ska vi då utfodra för att stimulera en sund 
skelettutveckling?

– Det är viktigt att tillföra kalcium och fosfor i 

tillräckliga mängder och inte underskrida de rekom-
mendationer som finns. Så länge kvoten mellan 
kalcium och fosfor ligger över 1,2 behöver man inte 
vara rädd för att ge mer kalcium och fosfor än vad 
som rekommenderas. Sedan är det viktigt att inte 
tillföra mer energi än det finns ”byggnadsmaterial” 
för, till exempel protein. 

…och vad händer om vi misslyckas? 
– Idag är det ju tack och lov ganska ovanligt med 

långvarig, allvarlig undernäring hos häst. Bland 
dagens hästar får man nog snarare se det som att en 
felaktig utfodring kan ge sämre kvalité på vävna-
derna i rörelseapparaten. En sänkt kvalité kan ju 
funka om man inte behöver belasta sina extremite-
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ter men så är ju inte fallet för våra travhästar. Det 
som är någorlunda ordentligt vetenskapligt bevisat är 
att en kalciumfosforkvot under 1,1 ger förändringar i 
vävnaderna som inte syns hos hästar som fodrats en 
högre kvot. En kvalitetsförändring har också obser-
verats hos hästar som utfodrats med betydligt mer 
energi, särskilt från lättsmälta kolhydrater, än de fått 
protein att växa på.

Kan du utveckla lite mer vad som händer om det 
blir obalans mellan energi, protein och vitaminer/
mineraler?

– En stor fråga… Upptaget av kalcium och fosfor 
från tarmen påverkas av i vilken mängd de båda 
jonerna finns där och vid ett överskott på fosfor 
kommer kalciumupptaget att begränsas och mindre 
kalcium finns då tillgängligt för hästen att bilda 
skelett av. I hästens skelett finns under de unga åren 
tillväxtzoner där brosk vartefter hästen mognar 
ersätts med benvävnad. Vid överutfodring med 
energi - men också kraftig överutfodring med både 
energi och protein - har man observerat ett den pro-
cessen störs. Brosket förändrar sin struktur i sjuklig 
riktning och proteininnehållet minskar. Exakt vad 
och varför detta händer vet man inte men ett stort 
stärkelseintag från till exempel kraftfoder frisätter 
hormoner som påverkar hästens upplagring av olika 
näringsämnen/byggstenar. 

Hur utvecklas hästens tarmfunktioner under det 
första levnadsåret och vilka krav ställer det i sin 
tur på utfodringen?

– Från början är ju fölungens tarm inte alls anpas-
sad till något mer foder än mjölk. Det ändrar sig ju 
dock ganska snabbt eftersom föl tidigt börjar pilla i 
sig gräs om de har möjlighet. Hur lång tid det tar för 
fölungar att etablera en mikrobflora i tarmen som 
har samma kapacitet och liknar en vuxen hästs är vad 
jag vet inte känt. Det finns dock observationer från 
Sverige och andra länder där nyligen avvanda fölungar 
som förväntas få en vuxenvikt på cirka 500 kilo utan 
problem konsumerat 8-10 kilo torrsubstans per dag 
från grovfoder. En studie gjord på ett större stuteri i 
Sverige antyder också att fölungar kan växa lika bra på 
ett högkvalitativt grovfoder som på en foderstat med 

mycket grovfoder. Men det bör undersökas vidare 
och fungerar sannolikt sämre på föl som är mycket 
unga, mellan två till fyra månader. Dessa hästar skall 
ju dock, om allt är lyckligt, ha tillgång till det bästa 
fodret av alla för en fölunge, nämligen stoets mjölk.

Dina bästa generella råd vid utfodring av 
unghästar?

– Det känns tjatigt att behöva säga det, men utan 
koll på näringsinnehållet i det hö/hösilage/ensilage 
hästarna äter blir utfodringen som att kasta pil i 
mörkret… man måste ha tur för att det skall bli 
bra. Med en analys kan man sedan gå vidare och 
bestämma vad som behöver tillföras utöver grovfod-
ret. Det är också mycket viktigt att vara ”kritisk” när 
man har sina unghästar på bete. 

Vad bör man tänka extra på?
– Syftet med ett bete, särskilt för hästar som 

förväntas tävla som 2-3-åringar, är att de skall ha 
klarat av en betydande del av sin tillväxt fram till 
och med den perioden. Det klarar de inte om betet 
inte är produktivt och välskött. På ett bete som inte 
motsvarar hästarna tillväxtpotential finns det en stor 
risk att tillväxten kommer att sätta fart när hästarna 
stallas in och börjar tränas, det vill säga fodras mer, 
och det är ju väldigt dålig tajming. Viktiga ledord är 
alltså: analysera fodret och produktiva beten.
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