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HÄSTEN - EN OUTNYTTJAD RESURS FÖR

VÅRA NATURBETEN - OCH TVÄRTOM!



VAD ÄR EN NATURBETESMARK?

Det är betes- eller slåttermark som i ”modern tid” inte 
utsatts för kultiverande åtgärder, dvs

❖ i produktionshöjande syfte förbättrats med redskap

❖ gödslats 

❖ kalkats 

❖ stenröjts 

❖ dränerats 

❖ såtts in med vallväxter



DET KAN OCKSÅ VARA

T.ex.

Skogar 

Skogsbryn 

Åkerholmar 



NATURBETEN

❖ Är högt prioriterade när det gäller bevarandeåtgärder

❖ Ger oss en skönhetsupplevelse och är betydelsefulla för 
friluftslivet

❖ Är viktiga kulturmiljöer

❖ Innehåller en stor biologisk mångfald – våra naturbeten är lika 
artrika som regnskogen!

❖ Är klimatsmarta – binder koldioxid

❖ Producerar foder som kan skördas direkt av betande djur

MEN…

På 100 år har strukturomvandlingen inom jordbruket gjort att 
andelen naturbete minskat med hela 90 -95 %!



VÅRA NATURBETESMARKER

 Behöver hållas öppna så att bl.a. fåglar, insekter, 
fjärilar, vilda bin, humlor och svampar kan leva 
där

 Varierad betning av olika djurslag gör att många 
arter kan samsas på liten yta

 Betande djur hindrar storvuxna arter att breda ut 
sig, sprider frön och trampar upp bar jord

 Gödseln är också mat för många insekter och 
näring till växter



VARFÖR SKALL VI HA

BIOLOGISK MÅNGFALD?

 Inte bara viktigt idag… 

 Vår dåliga kunskap om hur framtiden ser ut gör 
att vi inte vet vad som händer med vår planet 
framöver

 Ju större variation i ekosystemen det finns desto 
större är chansen att arterna kan anpassa sig till 
de förändringar som sker

 Vi vet heller inte vilka arter som kommer att vara 
viktigast för ekosystemen framöver



KAN HÄSTEN GÖRA NYTTA PÅ

NATURBETESMARKER?



IDAG HAR VI FLER HÄSTAR

ÄN MJÖLKKOR I SVERIGE

Men hur många av dem betar en 

längre tid på året?



VARFÖR?

 De flesta hästar finns tätortsnära – kan innebära för lite 
mark, fel typ av mark till hästar eller för många hästar på 
liten yta = söndertrampat

 Oro för att den skall kunna skada sig (eller sina täcken…) 
genom hagens beskaffenhet eller på grund av andra 
hästar

 Den blir smutsig, den riskerar att tappa skorna

 Den äter för mycket

 Bekvämlighet, hagen ligger  långt ifrån stallet t.ex.



HAGAR



HAGAR ÄR INTE BARA 

FÖRVARINGSPLATSER UTE!

Hagen bör stimulera 
hästens naturliga 
beteende och ge den 
valfrihet

Vinterhagarna är lika 
viktiga som 
sommarhagarna!



NYA

DJURSKYDDSBESTÄMMELSERNA

 ”Hästar skall normalt sett dagligen ges möjlighet att 
röra sig fritt i sina naturliga gångarter utomhus. För 
föl och unghästar upp till 12 månaders ålder ska 
denna rastning ske tillsammans med minst en annan 
häst.

 Vid anläggningar som var i drift när dessa 
föreskrifter trädde i kraft får sådan rastning ske 
inomhus, i ridhus eller motsvarande, om det saknas 
möjlighet att anordna rastningen utomhus.”

 Krav för andra djurslag! Rekommendation??



HÄSTEN SOM BETESDJUR

Trivs bäst i stora, 
kuperade hagar där det 
finns mat, vatten, sol och 
skugga, skydd, sällskap 
och sysselsättning



HÄSTEN SOM BETESDJUR







OCH VISST FINNS DET

PROBLEM…



MEN HÄSTEN GÖR OCKSÅ

NYTTA









ÄVEN PÅ ANNAT SÄTT…













VAD ÄR EGENTLIGEN BETE

FÖR HÄSTEN?

 Är det bara näringsförsörjning ett par 
korta månader på sommaren?

 Eller är det också frihet och ett sätt att 
kunna få sina grundläggande behov (leva i 
flock, söka föda, röra sig över stora 
områden) uppfyllda - året om??





MEN VAD GER VI DEN FÖR

MILJÖ IDAG?









OCH EN ANNAN SAK JAG

TÄNKT PÅ -

När det gäller foder får hästen 
oftast ”gilla läget”, dvs äta det 
vi väljer att ge den!

 Både grovfoder och 
åkermarksbete består av få 
sorter/arter, inte alltid 
anpassade för häst

 Vilken betydelse har det om 
hästen själv kan få välja vad 
den äter - också? 





DE VET VAD DE VILL HA…











MAN KANSKE INTE BEHÖVER ALLT DETTA

OM HÄSTEN KAN VÄLJA VAD DEN ÄTER?













NÅGRA STUDIER AV HÄST PÅ

NATURBETE



HÄSTEN SOM BETESDJUR

Äter ca 60 % mer bete/dag än nöt 
och även mer/kg kroppsvikt

Är i första hand en gräsätare men 
anpassar vad den äter efter tillgång 
och säsong. Äter också örter, torra 
nässlor, bark, sly, löv, mossa mm

Nöt och får är dock bättre på att äta 
bl.a. sly och örter

Hästbeten innehåller en blandning av 
kort och lång vegetation vilket gynnar 
många arter



PRZEWALSKI’S HÄST

 I polska studier såg man att 
hästarna åt 52 olika 
växtarter, vilket  var ca 43 % 
av det totala antalet arter på 
betet

 Vad och hur mycket de åt 
varierade dock från månad 
till månad beroende på 
tillgång och smaklighet

 Man identifierade 27 sorters 
växter med 
parasithämmande 
egenskaper, av dessa åt 
hästarna 18 st.



TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA-

SPANIEN

Man fann att betande hästar på naturbete året om

 Bibehöll och ökade diversiteten bland 
betesväxterna

 Minskade förnan med 60 %

 Åt flest arter på äldre, permanenta beten

 Höll efter gräs som gärna tog över annars

 Gynnade fågel- och insektslivet 

 Minskade andelen sly och buskar



EXMOORPONNYER PÅ

STRANDBETE PÅ LANGELAND

”Vi har haft stor glädje av dem”

 - Tidigare hade man problem med vass 
som konkurrerade ut de späda örterna, 
men nu ser man att många av de speciella 
strandväxterna kommit tillbaka

 - Miljön för vadarfåglar, änder och gäss 
har också förbättrats. Hästarna betar inte 
så hårt som t. ex. får utan mer sporadiskt, 
vilket ger ett landskap som gynnar 
fågellivet. Strandängarna har nu blivit 
något av en fågelbarnkammare

 - Fördelen med Exmoorponnyerna är 
också att de kan gå ute hela året. Det 
betyder bland annat att de kan skapa 
fågelvänliga strandängar tidigt på våren





RUSSPROJEKTET

 Denna svenska forskning visar att 
näringsvärdet i gräs på vintern kan vara 
nästan lika bra som under andra tider på 
året och dessutom öka med kontinuerlig 
betning

 I perioden oktober till februari låg 
kvoten mellan smältbart råprotein och 
energi i genomsnitt mellan 9 och 10 g 
smb rp/MJ

 Begränsande faktorer kan vara väl låga 
energihalter och tillgången  på bete

 Förutsätter att hästen kunnat bygga upp 
fettreserver inför  vintern



RUSSPROJEKTET

 Slutsatser  när det gäller biologisk mångfald

 Markfloran gynnas av russbete 

 Pollinatörer (humlor och fjärilar) gynnas 

 Fler gräshoppor på russbetade marker (i ratorna) 

 Russen förhindrar igenväxning när det gäller löv, betade 
helst ask, rönn, ek, sälg, slån, asp och björk 

 Ingen påverkan på gran, lite på tall

 Leder till långsiktig landskapsutveckling



SAMMANFATTNING AV OLIKA

STUDIER

Naturbeten 

 Mår bäst av att betas medelintensivt, gärna hela 
året om det passar på den marken

 Mår bäst av att betas av olika djurslag, antingen

- samtidigt 

- som växelbete 

- med olika djurslag olika år



TANKAR OM BETE



FÖRDELAR MED BETE

 Betet är det billigaste fodret! 

 Man slipper skörda, lagra, utfodra 

 Man slipper stallarbetet

 Man kan om möjligt beta lång tid 
på året, ev. med tillskottsutfodring 



SKYDD MOT SOL OCH INSEKTER













NACKDELAR MED BETE

 Obegränsat bete kan vara ett 
problem framförallt för lättfödda 
hästar 

 Många av våra hästar är för feta 
idag – året om!

 Vi har ändrat normerna för vad 
som är ”normalt” hull 





NATURBETEN PASSAR (UR

NÄRINGSSYNPUNKT) FRÄMST TILL

❖ Lättfödda hästar, som olika typer av 
kallblodshästar och ponnyer

❖ Vuxna, varmblodiga hästar med lägre 
näringsbehov

❖ Vissa lågdräktiga ston

❖ Hästar som inte utför så hårt arbete



NATURBETETS NÄRINGSVÄRDE

Figur 1. Blå staplar visar dagsnäringsbehovet för en vuxen häst (500 kg) vid olika 
arbetsbelastning. Grön linje visar näringsinnehållet i 40 kg gräs (7,5 kg ts) från högsommarbete 
på åkermark. Röd linje visar näringsinnehållet för 40 kg gräs (7,5 kg ts) från ej förvuxet 

högsommarbete på naturbetesmark. Efter Spörndly (2003) och Jansson et al. (2011).



BRA MED KOMBINATION AV

ÅKERMARKS-OCH NATURBETE



TILLSKOTT





OLIKA TYPER AV 

NATURBETEN

Ekhagar

Björk –
lövträdshagar

Öppna, torra 
hagmarker

Enbuskmarker

Strandbeten













NATURBETEN MÅR BRA AV

SAMBETE/VÄXELBETE





AVSLUTNINGSVIS

 Hästar kan med rätt förutsättningar göra stor 
nytta på naturbeten

 Naturbete är en klart underskattad resurs i vår 
hästhållning, både ur betets och hästens 
perspektiv!

 Rätt bete tillgodoser de flesta av hästens 
grundläggande behov – året om!

 Många tappar tyvärr ofta bort fördelarna med 
bete och ser mest riskerna



AVSLUTNINGSVIS

 Det finns så mycket mer mark i vårt land som skulle 
kunna hålls öppen med hjälp av hästar

 Viktigt dock att anpassa betet efter förutsättningar på 
platsen – tål marken/växterna tramp? Vinterbete?

 Vi har ofta för lite mark i vår hästhållning

 Vi skulle behöva hitta ett fungerande sätt att matcha 
hästar och beten 

 Betesförmedlingar

 Bra kontrakt!!



NÅGRA BILDER PÅ HÄSTAR PÅ

NATURBETEN















HÖST















TACK FÖR MIG!


