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utfodring ”när det är dags”.
Ett plus är förstås att en person som 

inte har hästvana kan hjälpa till vid 
utfodringen.
Vikbara krubbor kostar cirka 700 kro
nor/styck.

Mindre strö, lättare mockning
Boxmattor är ett annat sätt att spara 
arbete. Genom att lägga in mjuka 
gummimattor i boxarna får hästarna 
ett underlag som är mjukare och var-
mare än cementgolvet. Det gör att 
strömängden kan minskas och mock-
ningen blir lättare. Dessutom minskar 
risken för liggsår på känsliga hästar.

Mattor finns i olika tjocklekar och 
hårdhetsgrader. En tjock, mjuk matta 
ger större effekt, men är samtidigt 
känsligare för broddade hästar vilket 
kan ge den en kortare livstid än en som 
är mer kompakt.

Det finns även en variant med en upp-
vikt krubba som fälls ner vid fodring.  

Grovfoderautomaterna bygger oftast 
på samma princip, med en större låda 
för hö eller hösilage som öppnas och 
häller ned fodret på marken eller i en 
foderhäck. Utomhus kan också välja 
en fodergrind som öppnas med hjälp 
av timer. Då placeras grovfodret i fål-
lan innanför grinden. Den kan givetvis 
även användas för att begränsa till-
gången till ett kraftigt bete. 
Foderautomater kostar cirka 1 500 till 
3 500 kronor/styck. 
Fodergrindar ligger på mellan 1 500 till 
2 000 kronor/styck.

Ej hästvan kan fodra
Att bygga in en vikbar krubba är en 
enklare och billigare variant till ovan-
stående. Den måste fällas in manuellt, 
men kan i förväg fyllas på för snabbare 

oderautomater som utlö-
ses med timer är ett sätt att 
minska bundenheten och 
samtidigt erbjuda hästarna 

bättre utfodringsrutiner.
Det finns ett antal olika varianter 

för såväl grovfoder som för kraftfoder. 
Grovfoderautomater finns dessutom 
för utomhusbruk, för att till exempel 
kunna ge en lunchgiva i rasthagen.

Timer styr utfodringen
Principen för de flesta kraftfoderauto-
mater är en behållare som rymmer tre 
till fem liter torrt foder, till exempel 
havre eller pelleterat kraftfoder. Vanli-
gast är att de hålls stängda av en elek-
tromagnet, som vid vald tidpunkt slås 
av med hjälp av en timer. Det är viktigt 
att notera att det inte fungerar att ladda 
dem med betfor, olja eller andra fly-
tande fodertillskott, då kärvar de igen. 

FTema: Stall

  Små åtgärder kan   
göra stor skillnad
 Utrustning från 700 till 20 000 kronor

För den som har ett mindre stall och kanske sköter hästarna på sin fritid kan möjlighe-
terna att investera i arbetsbesparande system vara begränsade. För den som bygger 
nytt eller renoverar är det verkligen värt att tänka till. Det finns mycket att välja på, och 
priserna varierar förstås. 

F

Bygga	nytt?	Renovera	
gammalt?	Göra	om	en	
före	detta	ladugård?
Oavsett	vilket	läge	du	
befinner	dig	i	finns	
produkter	av	alla	slag,	
och	i	alla	prisklasser,	
att	fundera	på.	Foto:	
Lotta	Isacsson
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De flesta mattor säljs i enheter om 
knappa kvadratmetern och fogas sam-
man antingen med en kant som liknar 
en brädspånt eller med ett pussel-
mönster.

Tjockleken varierar mellan 20 och 
drygt 40 millimeter, och bitarna väger 
oftast runt 20 kilo styck. Någon gång 
per år måste mattorna lyftas ut och 
golvet under rengöras. 

På jakt efter leverantörer?
På länksamlingarna www.hastnet.se och 
www.lantbruksnet.se finns möjlighet 
att söka på leverantörer av allt tänkbar utrust-
ning för såväl stall som häst och människa. 

Gummimattor till boxar om nio kva
dratmeter kostar mellan 2 000 till 6 000 
kronor/styck.
Gummimattor till stallgång (räkne
exempel 3x15 meter) drygt 20 000 
kronor.

Välj redskap av bra kvalitet
Att se över redskapen är kanske enk-
last av allt. Redskap och kvastar av bra 

Kraftfoderautomater består av en behållare 
som rymmer cirka tre till fem liter foder. En 
vanlig lösning är att de hålls stängda av en 
elektromagnet som vid vald tidpunkt slås av 
med hjälp av en timer. Automaten på bilden 
kommer från Tidö Foderautomatik AB.

Minskad strömängd är en fördel med gum-
mimattor i boxarna. Ett mjukare och skönare 
underlag är en annan. Gummimattor kan 
också läggas i exmpelvis stallgången. Mat-
torna på bilden kommer från StallMagasinet 
Foder & Tillbehör.

Skottkärror kommer vi nog aldrig ifrån, men 
visst skiftar även dom i kvalitet. Investera i 
en riktigt bra! Foto: Kanal 75

kvalitet gör arbetet både lättare och 
roligare. 

Alla priser exklusive moms.




