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Grovfodrets betydelse i foderstaten? 

-ALLT! 

Eller i alla fall nästan…



Hästar är gräsätare 

Kraftfoder och grovfoder

• Högpresterande hästar = högt energibehov! 

– Stärkelserika fodermedel vanliga

• 2 olika substrat att använda för energiutnyttjande

– Stärkelse bryts ner –energi tas upp i form av glukos, socker

– Gräsfibrer fermeteras –energi tas upp i form av fettsyror

• Få vetenskapliga bevis för att en diet rik på stärkelse gynnar prestationen



Flyktiga fettsyror

=ENERGI
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Mikroberna tillverkar fettsyror

• Enorm flora, största delen fortfarande okänd

• Bakterier, svampar och protozoer

• Olika ”specialistområden”

• Producerar fettsyror, gas och laktat

• Fettsyrorna tas upp genom tarmväggen

Superviktiga -ca 70 % av hästens energi kommer härifrån!

• Håll mikroberna glada för att förebygga hälsoproblem

• Känsliga för förändring –genomför foderbyten succesivt 



Dieten påverkar prestationen

*

*
Hösilage=

Kraftfoder=

Mjölksyrakoncentrationen

Jansson & Lindberg 2012



Dieten påverkar hälsan

• Trav- och galopphästar världen över utfodras ca 7 kg kraftfoder och 6 kg hö

(Jansson & Harris 2013)

• Kraftfoder och stärkelse ökar risken för problem som:

– Kolik (Tinker et al., 1997)

– Korsförlamning (McLeay, 1999)

– Magsår (Vatistas et al., 1999)

– Beteendestörningar (Redbo et al., 1998)

– Försämrat brosk? (Galde and Belling, 1984)

Foto: Johanna Berg-Johansson

Foto: Johanna Berg-Johansson



Kolikfrekvens



Grovfoder: vallfoder, hö, 
hösilage, ensilage, bete, 
lusern, halm...



Rätt grovfoder till rätt häst

Exempel från 2002-2003, hela Sverige:

Inplastat vallfoder

Energi 4,3-12,5 MJ/kg ts

Smältbart råprotein 6-196 g/kg ts

Kalcium 1,6-14,8 g/kg ts

Fosfor 0,9-4,8 g/kg ts

Jansson et al., 2004 



Näringsinnehåll

Bör matcha näringsbehov

Olika för olika hästkategorier

Förvuxet gräs = mycket svårlösliga fibrer

Bra för ökad tuggtid

Tidigt skördat foder till avelshästar, unghästar och tävlingshästar

Goda möjligheter att täcka hela näringsbehovet

Ger ofta ett överskott på protein till tävlingshästen



Riktlinjer fodervärden

Kvot

Smb rp/MJ OE MJ OE/kg ts

Avelsston & 

växande hästar

8-10

Eller mer..
>9

Högpresterande 5-6 >9,5

Övriga 5-6 6,5-8



Kvoten mellan smb rp och energi: ett av mina 
viktigaste verktyg då jag väljer grovfoder!

Energi, MJ OE/kg Smb rp, g/kg Kvot smb rp/MJ OE

8,5 52 6,1

7,2 62 8,6

8,5 16 1,9

6,5 34 5,2

Berättar:
• Vilken hästkategori fodret kommer att passa
• Vilket eventuellt kompletteringsfoder som behövs



Kvot

smb rp/energi:

49/7,2 = 6,8



Hjälpmedel för att beräkna foderstat

• Foderstatsprogram
– Ex Hästsverige: https://hastsverige.se/foderstatsprogrammet/

• För hand med hjälp av utfodringsrekommendationer för häst (SLU)
– https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer

-for-hast_2013_rapport_289.pdf

https://hastsverige.se/foderstatsprogrammet/
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/publikationer/utfodringsrekommendationer-for-hast_2013_rapport_289.pdf


Alternativa grovfoder

• Lucern -proteinkomplement
– Varmlufttorkas för att minska förluster

– Kan fodras som pellets eller hö

– Baljväxt; mycket protein och kalcium

• Halm –energi och ts-komplement
– Mest vete, havre och kornhalm vid utfodring

– Hygienisk kvalitet lika viktig som I annat foder

– Inget smältbart råprotein, ca 5-7 MJ OE

– Ca 50 % smältbarhet

• Bete



Tips för foderplanering

• Köp/ta in ett grovfoder som motsvarar hästens 

behov

• Försök använda ett och samma parti hela 

säsongen

• Använd analysen

• Kontrollera
– proteinintag

– Ca/P-kvot 

– Lägg till salt, selen + ev annat som fattas



Hur kan man 

använda höst- och 

vinterbete som en del av foderstaten? 
Data från ”Russprojektet” 2014-2016

Sara Ringmark Inst. För Anatomi, Fysiologi och Biokemi, SLU

Foto: Lena Holm



Hästar behöver mycket foder
• I Sverige finns ca 355 500 hästar (SJV, 2017)

• Totalt krävs en yta motsvarande halva Skånes åkermark för att förse 

hästarna med foder (HNS, 2018)

• Hästar utfodras med konserverat vallfoder under större delen av året

Foto: Brunsbergs foder & strö



Detta är inte vad hästen 

utvecklats för

• Hälsoproblem

– Hälta, fetma, kolik, kroniska

luftvägsproblem, beteendeproblem…

• Miljöproblem

– P- och N-läckage, resurskrävande

• Markskador

• …



Hästar är…

• Gräsätare

• Betar 12-16 h/dag

• Lever i små grupper

• Vandrar över stora ytor



Naturvårdare?

• Arealen naturliga betesmarker minskar 

(Gärdenfors et al. 2005, SJV 2020)

– Kontinuerligt utdöende av djur- och växtarter

• Betande djur behåller dessa marker öppna

• Hästar föredrar gräs framför andra växter
– Kan främja blomning och pollinering

• Äter även en del lövsly och bark samt andra 

växter senare under säsongen



Bete som fodermedel

• Främjar naturligt beteende 

• Mindre resurskrävande än produktion av till exempel hö och 

hösilage. 

• Låga näringsvärden under vinterhalvåret –en begränsning? 



Betesanvändning
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Om du förändrade ditt införskaffande av grovfoder till 

följd av torkan, på vilket sätt gjorde du det?
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Huvudsyfte: undersöka om året-runtbete med hästar 

är gynnsamt för biologisk mångfald och kan 

genomföras med god djurvälfärd

Hästar på bete året runt

• 12 Gotlandsrusshingstar, 1 år vid start

• Bete i 2,5 år utan stödutfodring

-Vad händer med betet?

-Vad händer med hästarna?

Foto: Lena Holm



Tre hägn med tre uthägnader i varje

• 3 ha vall + 7 ha skog / 4 

hästar

• Dokumentation av bla. 

betets näringsvärde, 

betesmängd, hästarnas 

hull och tillväxt



Hästarna
Gotlandsruss –rykte om sig att vara härdiga 
och relativt oförädlade

Hull, tillväxt och hälsa

• Saltsten med spårämnen, vattenkar och 
vindskydd

• Avbrott:

• Allvarlig skada/sjukdom

• Om hullet når en viss undre gräns flyttas 
individen och utfodras på annan plats

• Feta individer får gå kvar även om 
fetman på sikt är ohälsosam 



Vi mätte allt möjligt!



Hullbedömning –ett himla bra verktyg för att 
bedöma betesgående hästars energibalans

• Hullet minskar –hästen äter mindre än sitt behov för underhåll + ev arbete

• Hullet ökar –hästen äter mer än den behöver för underhåll + ev arbete

Exempel på hullpoäng enl Henneke-skalan 1-9:

4 5 6 8

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/hullbedomning-hast/

https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hast/hullbedomning-hast/


Projekthästarnas hull
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Betet



Dokumentation av betets näringsinnehåll

Varje månad (utom vid snö):

• Grönmassaprov 
– Analys av energi- och proteininnehåll

• Betesvolym



Betets näringsvärde

OE, MJ RP, % Smb RP, g Kvot Smb RP/OE

Månad medel intervall medel intervall medel intervall medel intervall

Januari - - - - - - - -

Februari 5,5 5,1-6,4 8 7-10 48 38-60 9,0 5,9-11,9

Mars - - - - - - - -

April 6,9 4,4-9,3 15 7-22 106 31-177 14,3 7,0-20,5

Maj 12,0 11,1-12,7 24 20-27 190 161-226 15,9 12,8-19,1

Juni 11,7 11,1-12,4 15 12-20 114 82-158 9,7 7,4-13,4

Juli 10,8 10,4-11,4 15 9-23 110 55-183 10,2 4,9-16,9

Augusti 10,3 9,0-11,2 16 13-19 115 89-149 11,1 9,0-13,4

September 9,3 6,7-11,2 17 10-23 129 60-180 14,1 7,8-25,2

Oktober 7,6 5,6-9,5 11 8-16 89 42-118 9,7 7,5-12,8

November 8,8 5,1-12,1 11 7-14 89 30-101 9,8 2,5-12,6

December 4,9 4,6-5,4 8 7-10 45 37-59 9,1 8,2-10,9



Vinterbetets näringsvärde

OE, MJ RP, % Smb RP, g Kvot Smb RP/OE

Månad medel range medel range medel range medel range

Oktober 7,6 5,6-9,5 11 8-16 89 42-118 9,7 7,5-12,8

November 8,8 5,1-12,1 11 7-14 89 30-101 9,8 2,5-12,6

December 4,9 4,6-5,4 8 7-10 45 37-59 9,1 8,2-10,9

Januari - - - - - - - -

Februari 5,5 5,1-6,4 8 7-10 48 38-60 9,0 5,9-11,9

Mars - - - - - - - -



Betesmängd, kg ts/ha vallyta
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Signifikanta effekter på hullet

• Tid på året 

• Hägn
– Hullet har förändrats olika över 

tid i de olika hägnen

• Individ



Kan vi lära oss något av detta?

• 2015: Tjock isläggning på fälten 

• Tre av fyra individer som togs ur studien gick i 
samma hägn

• 2016: Tandlossning

• Mer blandskog i det hägn där ingen togs ut



Slutsatser betesmängd och kvalitet

• Tillräcklig koncentration av RP för att täcka vuxen hästs behov

• Otillräcklig mängd bete, gräsvallen gav i snitt 30 % av dagsbehovet av 

energi

• Hästarna betade mycket i skogen, intaget ej kontrollerat

• Ca 12000 MJ ME/ha gräsvall i november + 7 ha blandskog verkade 

vara tillräckligt för att hålla hästarna i funktionellt hull under vintern



Förutsättningar 

• Betet ska betas kort redan under 

sommaren och sedan betas kontinuerligt

• Antalet hästar anpassas efter markens 

avkastning

• Hästarna bör hullbedömas regelbundet och 

stödutfodras (på annan plats) vid behov



Resultaten visar att beten som betats av 
hästar året om även på vintern kan ha ett 
tillräckligt högt innehåll av smb rp för att 

tillgodose behovet hos vuxna hästar men att 
energiinnehållet i perioder kan vara för lågt.



Bete året om –risk för ohälsosam fetma?

• Kunskapen om frilevande hästars 

ämnesomsättning är liten

• Rapporter om att frilevande hingstar 

kan vara ohälsosamt feta (BCS 7-8) 
(Cornelissen et al.,  2015; Brabender et al., 

2016)

• Russ har rykte om sig att vara 

lättfödda –finns det risk att de blir för 

feta?



Slutsats plasma insulin

• Max hullpoäng i genomsnitt 6,8

– Högsta individuella obs 7,3

• Insulinnivåerna var signifikant lägre under 

vintern 

• Högst insulinnivå på våren 

• Högst hullpoängen på sensommar/höst 

– skiljer sig från den riskprofil för fång som 

vi känner till för konventionellt hållna hästar, 

där hull och insulinnivåer är höga samtidigt

• Inga fall av fång under studien 



Tillväxt
MKH VIKT

Russen

Vbl travhästar i samma ålder utfodrade med 100 % 

grovfoder



Påverkan på landskapet

• Russens bete skapade ett mer öppet landskap genom att de 

begränsade mängden sly och buskage.

• Artrikedomen av växter var högre där hästarna betade

• Humlor och fjärilar föredrog de hästbetade ytorna (jämfört med 

de uthägnader där hästarna inte kunde beta) 

• Positivt samband mellan växtrikedom och pollinatörer

• Närvaron av hästar skapade miljöer som verkade gynnsamma 

för gräshoppor med större artvariation i hästarnas rator

Slutsatsen är att denna form av hästhållning kan begränsa 

förlusten av biologisk mångfald.



Påverkan på landskapet

• Russens bete skapade ett mer öppet landskap genom att 

de begränsade mängden sly och buskage.

• Artrikedomen av växter var högre där hästarna betade

• Humlor och fjärilar föredrog de hästbetade ytorna (jämfört 

med de uthägnader där hästarna inte kunde beta) 

• Positivt samband mellan växtrikedom och pollinatörer

• Närvaron av hästar skapade miljöer som verkade 

gynnsamma för gräshoppor med större artvariation i 

hästarnas rator

Slutsatsen är att denna form av hästhållning kan begränsa 

förlusten av biologisk mångfald.

Garrido et al., 2022



Om du vill använda höst- och vinterbete 

som en betydande del av foderstaten,  

tänk på att:

• Marken ska vara täckt av bete, ej lerig och upptrampad

• Hagen ska innehålla tillräcklig mängd bete –beräkna!

• Ta flera prover och analysera betets näringsinnehåll

• Noggrann hullkontroll krävs, minst 1 g/v under vintermånaderna

• Ha en plan för stödutfoding (ev på annan plats)

• Glöm ej mineraler och vatten

• Hästarna ska vara friska



Tack till:

Världsnatrfonden, WWF

Antonia A:xon Johnssons stiftelse

privata bidragsgivare

Kollegor och studenter som bidragit till projektet



Tack för att ni lyssnat!

Frågor?


