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Bete är 
en färskvara!

TTema: Bete och stängsel

För hästar gäller att de gillar betet bäst när växterna är som 
smakligast och mest näringsrika, det vill säga i början av växter-
nas tillväxtskeden. Därför är både betesplanering och skötsel 
viktig för att få ut mesta möjliga näringsmängd. Det gäller inte 
minst för uppfödare att utnyttja betet så optimalt som möjligt.

tt välskött bete som inte fått 
förväxa innehåller i prin-
cip lika mycket energi och 
protein per kilo torrsubstans 

under hela betessäsongen. Proteinhal-
ten i ett välskött bete är också så högt 
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ligen konsumera 2,5-3 kilo torrsub-
stans bete per 100 kilo kroppsvikt. 
Ett föl börjar beta större mängder vid 
2-3 månaders ålder. Fölets tillväxt är 
stor och det kräver mycket energi och 
mycket bete.

Unghästar
Unghästar behöver gott om bra bete 
för att växa optimalt. De behöver också 
ytor att röra sig på för att stärka skelett 
och leder. Håll ett öga på deras hull på 
betet, när betestillgången minskar kan 
stödutfodring med hö eller ensilage 
behövas för att de inte ska gå ner i hull.

En och samma hage

Den vanligaste typen av beten är där 
hästarna släpps på försommaren och 

att det täcker alla hästars behov av pro-
tein. Oftast täcks också hästens behov 
av mineraler och spårämnen. Men digi-
vande ston kan behöva mineraltillskott, 
framför allt om betet består av rena 
gräsvallar. Salt måste däremot till för 
alla hästar på bete. Mer om salt, vitami-
ner och mineraler på sid 18

Smakligheten försämras
Om betet inte sköts eller betas på rätt 
sätt försämras snabbt kvalitén på betet. 
Är betestrycket för lågt blir betet 
förvuxet och både näringsinne håll 
och smaklighet försämras. Är betes-
trycket för hårt räcker inte betet till 
att föda hästarna, betes- och trampska-
dor kan uppstå och det kan i sin tur 
ge utrymme för ogräsen att tränga in. 

Hästar betar dessutom hårt, hårdare 
än både nöt och får, vilket också kan 
bidra till att tillväxten avtar.

Areal och marktyp
En gammal tumregel har talat om att 
det ska vara en hektar bete per häst. Men 
det är snarare så att kvalitén på betet och 
tidpunkten på säsongen som avgör stor-
leken. Tidigt på säsongen när tillväxten 
är stor kan en hektar räcka till fem-sex 
hästar medan samma betesareal under 
den senare delen av säsongen kanske inte 
räcker till mer än en häst.

Sto med föl
Ett digivande sto har stort behov av 
behov av näring och kan under de 
första månaderna efter fölning dag-
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Växter som inte 
ska finnas på betet
Vanligtvis betas inte giftiga växter av hästar och det krävs dessutom stora 
mängder för att de ska bli påverkade. Men följande växter eller nötter/ollon 
bör ändå undvikas på ett bete:

• Alsikeklöver
• Ekollon
• Idegran
• Kabbeleka
• Liljekonvalj
• Skelört
• Sprängört
• Tibast
• Tigerranunkel

Ogräsen konkurrerar snabbt ut värdefulla betesväxter om de får chansen och 
äts heller inte gärna av hästar. Dit hör våra vanligaste ogräs som:

• Baldersbrå
• Brännässla
• Hundkex
• Kardborre
• Maskros
• rölleka
• Skräppa
• Smörblomma
• Åkertistel
• Älgört

får gå kvar tills det är dags att ta in på 
hösten.

Den typen av bete är svår att sköta 
rationellt; det är svårt att anpassa 
betestrycket, putsa för att få igång ny 
tillväxt och vid behov gödsla. Betes-
trycket blir lätt för litet i början med 
förväxta områden med lägre smaklig-
het som följd. I gengäld kan betes-
trycket bli för hårt i slutet av säsongen 
och gör dels att hästarna får för lite att 
äta, dels hindrar det invintringen av 
näring i växterna.

Bete i fållor
Genom att avdela betet i olika fållor 
blir utbytet av betet bättre. Hästarna 
får beta av en fålla i taget innan de 
flyttas till en ny. Systemet gör att den 
fålla som vilar både kan putsas och 
gödslas om det är nödvändigt. Den 
som har hagmarker kan dela in mar-
ken så att de bästa områden betas i 
början och slutet av säsongen för att få 
så jämn avbetning över hela området 
som möjligt.

Växelbete
Olika djurslag betar på olika sätt. 
Nötkreaturen rycker av gräset en bit 
upp, fåren äter gärna sly och hästen 
betar gräset hårt. Därför passar det 
att sambeta marker. Genom att växla 
djurslag utnyttjas betet på bästa möj-
liga sätt.

Dessutom gör växelbete nytta 
genom att fungera som förebyggande 
parasitbekämpning eftersom de olika 
parasiterna går på olika djurslag. 
Genom noggrann betesplanering kan 
man därför minska parasittrycket och 
därmed behovet av avmaskning.
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