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Råd för anpassning av foderstater 
och fodermedel.

Råd för hästhållningen på bete och 
inför stallperioden.

FIKA

Djurskydd
Djurskyddskontroller och annan 
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Strategi för hästägare och 
hästinnehavet

Råd för fysisk och mental 
beredskap.

Hästägarmöte 28 augusti 2018 



Foder till våra 
hästar!



Torkan 2018/ Läget på Gotland

4 – 6 grader 
över normalt

25 – 30 % av 
normal 

nederbörd

Totalt sett (alla 
grödor) – 48 % 

av normal skörd



Brist ( om 
det blir en 
bra 3e- o 
majs-skörd)

30 000 ton ts 
grovfoder fattas

50 000 ton strö 
(halm)



Ekonomiskt

 Beräknad
förlust pga – ca 
1,2 miljarder
för Gotlands
lantbrukare..

 För hästägare –
dyra
foderkostnader.

 Tillgång?



Import av 
foder

Hygienisk kvalitet
Smittorisker (afrikansk svinpest 

m.m.)
Resistenta ogräsfrön
Rimligt pris ??
Finns ekonomi ?



VIKTIGT!!!

Inventera grovfodermängden

Analysera innehållet

Räkna foderstat

Undvik foderspill

Hygieniska kvaliteten



Inventera
Räkna över mängden grovfoder



Analys

Eurofins och 
andra 

företag

Energivärde 
12 – 6 MJ per 

kg 
torrsubstans 

(ts)

Proteinvärde Torrsubstans



Se på hästen…

Inventering
och analys gör
att vi kan
utnyttja
fodret på
bästa sätt.



Räkna foderstat!

Ta hjälp av 
foderrådgivare – ex 
foderfirmor 
(Lantmännen, Svenska 
Foder m.fl.) samt 
Hushållningssällskapet 
Christina Mellberg.



Inventera 
hästarna?

Vilket 
behov har 

dina hästar?

Kan alla 
hästar vara 

kvar?





Hästen

Grovfoderomvandlare!
Fiber viktigt

Minst 1 kg torrsubstans 
grovfoder/ 100 kg 

kroppsvikt



Alternativ

Hö/ hösilage/ 
ensilage

Halm

Helsädesensilage

Lucernhack / 
Lucernpellets

Sly ( inte
tysklönn, 

trädgårdsavfall = 
giftigt)

HYGIEN



Halm

All halm går att använda.
Dock inte möglig!!
Ammoniumbehandlad (lutad) halm ska 

INTE att användas till häst.



Sly, alternativt fodermedel

 Torka ask, asp, lind och björklöv. Dock sent på 
säsongen nu..

 Hygienisk kvalitet samma krav som annat 
grovfoder. 



Komplettera med kraftfoder

Till 
unghästar/avelsston

Högpresterande 
tävlings/träningshästar



Fiberrika
kraftfoder är att

föredra

Ta hjälp av 
foderrådgivare

Stärkelse har 
en maxgiva.



Foderbyten 
Bör ta 2 – 3 veckor… Kan vara svårt

att få till i vinter…



Bete, nu när det regnat ..

Flera små fållor 
att växla 

mellan – bättre 
utnyttjande.

Fångrisk precis 
som alla år..



Kunskapssajten
Hästsverige

www.hastsverige.se

SLU, SVA, HNS m.fl.



Foderstatsberäkning 
gratis

 Viktigt med analys och hur 
mycket hästen väger



Djurskyddslagstiftning

2018-08-28Författare

Förordning om djurskydd och livsmedelssäkerhet ( EG nr 882/2004)

Förordning om skydd av djur vid avlivning (EG nr 1099/2009)

Djurskyddsförordningen

Djurskyddslag

Föreskrift om hästhållning (en ny är på gång!)

Föreskrift om avlivning av djur



2018-08-28

FIKADAGS!



Djurskyddskontroller häst

 436 registrerade med verksamhet 
”hobbyhäst”

 Ett hundratal registrerade med 
verksamhet ”§ 16 häst”

 Djurskyddskontroller görs efter 
anmälningar och av verksamheter med 
tillstånd
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Giftiga växter



Hästar som måste sluta sina dagar

Sjuka / skadade hästar

Friska hästar



Vad finns det för alternativ

Avlivning på gård
Utförs av: 
Veterinär eller 
Svensk Lantbrukstjänst

Avlivning på slakteri kräver pass
Slakterier på fastlandet 5-6 st

Annan avlivning
Kolmården tar emot för avlivning till djurfoder



Kostnad Svensk Lantbrukstjänst (2018) 
Avlivning och hämtning

Häst större än 250 kilo 5400 kr

Häst mindre är 250 kilo 4800 kr 

Enbart avlivning 1700 kr

Enbart hämtning

Häst större än 250 kilo 4300 kr

Häst mindre än 250 kilo 3700 kr

Kortbetalning;         Inga skor;



Kostnad DV (2018)

Inställelseavgift på minst 850kr

Medicinsk avlivning 2500kr

Avlivning med bultpistol 1500kr

Ev, sedering kan behövas 200kr



Kostnad för anvisning av plats 

Krävs inget tillstånd från Länsstyrelsen.

Nedgrävning får ske på plats som kommunen godkänner. Platsen för graven 
får inte påverka miljö eller vatten kvalitet negativt. Inte hästar som är 
medicinskt avlivade.

Kostnad timtaxa 925kr, vid utredning på plats debiteras faktisk tid 



Ditt ansvar som
hästägare..

Viktigt att ha en
strategi/ plan



Här finns mer
information

www.hastsverige.se
www.jordbruksverket.se
www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrfhast/
www.slu.se
www.sva.se
hastnaringen.se
M. fl.

http://www.jordbruksverket.se/
http://www.slu.se/
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