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Optimal näring för tävling, avel och hobby 

Av Linda Linnane BSc (Hons) Hästfysiolog/Näringsfysiolog 
 
 

Fibrer –  först och främst 

Fibrer – tillsammans med vatten – är det mest grundläggande och viktigaste näringsämnet i 

hästens diet, oavsett dess arbetsnivå eller livsstil. Alla hästar, från elithästen till 

hobbyhästen, har samma fodersmältningssystem som primärt är designad att smälta fibröst 

material för att upprätthålla balans i såväl hästens matsmältning som dess liv. 

Innan vi tittar på hur hästens näringsbehov ser ut, måste vi titta på hur hästen som art har 

utvecklats och hur långt vi har förflyttat den från dess naturliga omgivning och livsstil. Det är 

ganska ironiskt att ett djur som i det vilda är en kringströvande växtätare, numera oftast 

stängs in och utfodras med olämpliga spannmålsbaserade “måltider”. 

Dagens uppsjö av moderna foder och tillskott kan var förvirrande även för den mest kunnige 

hästägaren, men genom att förstå hästens grundläggande fodersmältningssystem, kan vi 

också förstå vilken typ av foder vi borde, och inte borde, ge våra hästar. 

Låt oss först och främst ta ett steg tillbaka och ta en titt på hästen. Det första vi lägger märke 

till är att han har ett långt huvud fäst vid en lång hals, som vanligtvis pekar ner mot marken. 

Detta säger oss att han är ett betesdjur. I huvudet finns käken med sina 36-42 tänder. Käken 

fungerar som ett stort gångjärn, och är fäst baktill på huvudet precis bakom öronen. 

Att tugga grovfoder på marknivå innebär att tänderna slits jämnt. När fodret lyfts upp i en 

krubba eller i ett hönät, störs den naturliga käkrörelsen vilket resulterar i ett ojämnt slitage 

av tänderna. Grovfoder har en stor tuggyta, och hästen måste röra käken och tugga intensivt 

för att bryta ner fodret till mindre partiklar innan den sväljer. Spannmål däremot, har en 

mycket liten tuggyta, och hästen tuggar i mindre cirklar vilket gör att det uppstår hakar och 

skarpa kanter på tänderna, som leder till smärta och obehag. 

Förutom fördelarna för tänderna, spelar själva tuggandet en stor roll i de inledande skedena 

av fodersmältningen eftersom saliv endast produceras vid tuggning. Saliven innehåller stora 

mängder av bikarbonat och koksalt, vilka verkar som en buffert för magsyran och som ett 

smörjmedel i syfte att förhindra foderstrupsförstoppning. Hästens saliv innehåller inte 

enzymer, exempelvis amylas, som bryter ner kolhydrater. Typen av foder påverkar 

tuggfrekvensen och därmed också salivproduktionen. Exempelvis kräver ett långfibrigt 

grovfoder såsom hö mellan 3000-5000 tuggningar per kilo, medan ett mer koncentrerat 

foder i genomsnitt endast kräver mellan 800-1200 tuggningar per kilo. 
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Hästens fodersmältningssystem 

Art Magsäck (%) Tunntarm (%) Grovtarm (%) 

Häst 10 30 60 

Ko 70 20 10 

Hund 60 30 10 

Människa 35 35 30 
 
Som du kan se av detta diagram har hästen en mycket liten magsäck jämfört med andra 

arter. Detta beror på hästens naturliga behov av att kunna beta kontinuerligt. Även om 

magsäcken endast utgör 10% av mag-tarmkanalen, fungerar den som bäst när den är fylld till 

2/3 och representerar därför egentligen bara 6% av mag-tarmkanalens volym. Detta betyder 

att man maximalt kan ge 1.5-2 kg av ett koncentrerat foder per måltid. 

Magsäck 

När maten tuggas i munnen, produceras saliv som blandas med foderbollarna innan det 

sväljs. Den fuktiga maten kommer sedan ner i magen och blandas med saltsyra, som 

utsöndras kontinuerligt i magens nedre del. Det faktum att saltsyran utsöndras kontinuerligt 

men att saliv endast produceras när hästen tuggar, utgör ett stort problem för hästar som är 

uppstallade och som utfodras på bestämda tider. 

Tunntarm 

Tunntarmen är ca 20 meter lång och består av tre delar; duodenum (tolvfingertarmen), 

jejunum och ileum. 

Fodret passerar snabbt genom tunntarmen och hastigheten påverkas endast av volymen, ett 

litet mål passerar saktare för att hästen bättre ska kunna tillgodogöra sig näringen i fodret. 

Enzymer som bryter ner lättlösliga kolhydrater (socker och stärkelse), fett och protein, 

utsöndras från bukspottkörtel och tarmhinnan. Enzymet amylas finns det emellertid inte 

mycket av, och därför är kapaciteten (och tiden) att bryta ner stärkelse begränsad. När 

osmält stärkelse passerar genom tunntarmen till tjocktarmen kommer nedbrytningen att ske 

snabbt vilket resulterar i att den osmälta stärkelsen fortsätter ner i grovtarmen där den kan 

orsaka störningar pga en ändrad jäsningsprocess som förstör stora mängder av de 

fibersmältande mikroberna, med kolik och fång som följd. 

Galla spelar en stor roll vid nedbrytningen av fett, men till skillnad från människor har hästar 

inte någon gallblåsa, utan galla utsöndras kontinuerligt från levern ut i tunntarmen. 

Vitaminerna A, D och E absorberas också i tunntarmen, tillsammans med de flesta mineraler 

och spårämnen. 
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Blindtarm och tjocktarm (Grovtarm) 

Blind- och tjockttarm utgör den största delen av hästens mag-tarmkanal (60%), och är den 

största grovtarmen bland alla domesticerade djur. Grovtarmen rymmer ca 100 liter vätska 

och huserar miljontals mikrober vilka producerar fodersmältningsenzymer. Dessa mikrober 

är avgörande för fodersmältningens jämvikt och överlever endast i en neutral pH-miljö. pH 

stabiliseras genom att bikarbonat utsöndras från bukspottkörteln. Fodret passerar från 

tunntarmen in i blindtarmen där osmälta näringsämnen fermenteras innan de når 

tjocktarmen. Hästar kan inte bryta ner fibrer själva och är helt beroende av att mikroberna 

utför detta arbete. Det är därför det är så viktigt att fibrer utgör grunden i hästens diet. En 

sund, fiberrik diet resulterar i stora, sunda populationer av mikrober. 

Växtmaterial som spjälkas i grovtarm kan ha olika cellinnehåll (energier och näringsämnen), 

men alla fibrer innehåller cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin är osmältbart och 

avsöndras, men resten av fibercellens innehåll omvandlas till flyktiga fettsyror (propionsyra, 

smörsyra och ättiksyra) vilka utgör stora källor till naturlig energi för hästen. Mikroberna 

tillverkar också kompexa B-vitamier och vitamin K, som sedan tas upp av hästen. 

Tjocktarmen är den främsta platsen för upptag av fosfor och fungerar också som en 

reservoar för vatten och elektrolyter. 

. 

 

Hästens fodersmältningssystem 

1. Foderstrupe 2. Magsäck 3. Tunntarm 4. Blindtarm 5. Tjocktarm 6. Ändtarm 
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Grovfoderfakta & Näringsvärden 

Gräs 

Gräsets näringsmässiga kvalité varierar oerhört mycket beroende på faktorer som 

markkvalité, miljö (regn, sol), markskötsel, etc. Generellt innehåller gräs ca 80% vatten, 16-

20% protein, 12 MJ/kg energi (torr vikt), vitaminer och lite mineraler (järn, mangesium, zink, 

koppar, selen, kalcium och fosfor). Sockerhalten i gräset fluktuerar enormt. I genomsnitt äter 

en häst ca 10 kg gräs per timme, vilket motsvarar 2 kg torrsubstans. 

Ängshö 

Ängshö framställs i allmänhet från betesmark och innehåller olika arter av gräs, örter och 

växter. Närings- och energivärdena varierar beroende på kvalité, men i genomsnitt 

innehåller ängshö 12-15% vatten, 8-12% protein och 9-11 MJ/kg energi. Ängshö innehåller 

vanligtvis högre halter av mineraler än hö från vall p.g.a. en större andel växter med djupt 

rotsystem. Vitaminhalterna är lägre än i gräs, detta gäller i synnerhet vitaminerna A och E. 

Vallhö 

Hö taget från vall är mer enhetligt och innehåller oftast en eller två typer av gräs, vanligtvis 

timotej eller rajgräs. Vallhö har lågt innehåll av energi (6-8 MJ/kg), protein (4-8%) och andra 

näringsämnen eftersom det ofta är mer högväxande än ängshöet. 

Hösilage 

Hösilage är ett vallfoder som skördas och plastas in innan det har torkat, vanligtvis med en 

fuktnivå på omkring 40%. När hösilaget skördats förseglas det i en lufttät plastbal som 

innehåller väldigt lite damm och mögelsporer, vilket gör det passande för hästar med 

luftvägsproblem. Om balen punkteras eller skadas bör den kasseras eftersom mögeltillväxt 

sker snabbt. På grund av den höga vattenhalten är andelen fibrer lägre än i torrt grovfoder 

och man måste utfodra med större mängd för att tillgodose hästens behov av fibrer. Energi- 

och näringsinnehållet är oftast likvärdigt med hö. 

Halm 

Halm består av stjälkarna som blir över när man skördar säd (havre, korn och vete) och 

används idag mer som strömedel i boxen än som foder. Halm utgör dock fortfarande 

huvuddelen av fodret i många delar av världen. Halm har ett högt fiberinnehåll men ett lågt 

näringsinnehåll (4-6% protein, 5 MJ/kg energi) och är därför inte lämpligt som enda foder. 

Protein- och energiinnehållet är däremot tillräckligt för hästar med låga behov. Halm är 

också bra att ge till fånghästar för att täcka deras fiber- och tuggbehov. Det bör inte ges till 

unga hästar innan den mikrobiella floran i tjocktarmen är färdigutvecklad, eftersom det kan 

orsaka förstoppning. Eftersom halm är fiberrikt och har hög torrsubstans (90%) måste hästen 

ha tillgång till vatten för att undvika kolik. 
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Foderrelaterade störningar 

Fysiologiska störningar 

Tänder/Tuggning 

Vi har nämnt tänderna och käkrörelsen, men smärta i munnen kan även leda till onormal 

huvud- och halshållning. Detta i sin tur leder till ryggsmärtor med efterföljande konstiga 

hältor och/eller dålig prestanda. 

Kolik 

Kolik är en allmän term som hänvisar till smärta och/eller obehag i mag-tarmkanalen. Det 

finns flera olika typer av kolik, från milda krampaktiga anfall till tarmomvridning. Det är 

bevisat att hästar som utfodras med ett fiberrikt foder som utgör minst 1,5% av dess 

kroppsvikt, och med begränsad eller inget tillsatt spannmål, sällan drabbas av kolik. Ett sunt 

förfaringssätt som säkerställer att hästen har tillgång till bete och får utöva sitt naturliga 

beteende tillsammans med artfränder, bidrar också till att minska förekomsten av stress och 

kolik. 

Foderrelaterad fång 

Fång är en av de vanligaste och mest försvagande sjukdomar vi ser hos hästar idag. Även om 

orsakerna till fång är många, är foderrelaterad fång vanligast. I Storbritannien är många fall 

förknippade med stora intag av lättlösliga kolhydrater, vanligen i form av gräs. Stärkelse 

bidrar också i många fall, och är en av anledningarna till att spannmålsbaserade foder bör 

exkluderas från hästens diet, eller hållas till ett minimum. 

Även om glykogen (stärkelse/socker) är en energikälla för hästen, finns det en risk för 

störningar i mag-tarmkanalen. Att fodra med smältbara fibrer och olja som energikälla är ett 

mycket säkrare alternativ – fördelar utan risk för de tarmrubbningar som kan uppstå med ett 

socker- och stärkelserikt foder.  

Hästar i riskzonen för att få fång måste ges en diet där fodret har högt innehåll av fibrer och 

lågt innehåll av lättlösliga kolhydrater (socker/stärkelse). Vid rehabilitering av fånghästar 

krävs också ett bra komplement i form av vitaminer, mineraler och antioxidanter för att 

hjälpa hästen återhämta sig. Man ska aldrig sätta en fånghäst på en svältdiet. 

Det är välkänt att en fånghäst inte bör beta av vårens första gräs, eller att man åtminstone 

begränsar tillgången till det. Man bör också undvika tillväxtspurtarna på hösten, då det 

frostnupna gräset kan innehålla höga halter av de fruktaner man tror kan vara en orsak till 

fång. 
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Magsår – EGUS (Equine Gastric Ulceration Syndrome) 

Magsår hos häst är en av de vanligaste kostrelaterade sjukdomarna hos tävlingshästar, 

speciellt inom galoppsporten. Flera genomförda studier visar alla på höga förekomster av 

EGUS, ofta hos mer än 90% av antalet undersökta hästar. Den främsta orsaken till EGUS är 

en fodergiva innehållande mycket spannmål och lite fibrer, vilket innebär att hästen går 

långa tider utan mat i magsäcken. Som tidigare nämnts, avsöndras saltsyra kontinuerligt i 

magsäcken och att salivavsöndringen stimuleras då hästen tuggar. Miljön i en tom magsäck 

är alltså mycket sur. Större delen av saltsyran produceras i den nedre delen av magsäcken, 

och även om saltsyra inte produceras i den övre delen, har den övre delen inget skydd mot 

saltsyran. Detta innebär att när hästen rör sig (tränas/tävlas) kommer saltsyran från nedre 

delen av magen i kontakt med den övre och resulterar i ett sår. 

Foderintolerans och allergier 

Foderintolerans och foderallergier blir allt vanligare hos hästar. Intoleranser/allergier är 

svåra att diagnosticera, och ofta är uteslutningsmetoden enda sättet att fastställa den 

exakta orsaken. Hästar är, precis som vi, individer och vissa individer är mer känsliga än 

andra. Mest sannolikt är dock att det är proteinerna i spannmålet som orsakar en reaktion 

snarare än det protein som finns i gräs och grovfoder som tidigare utpekats. Återigen, ett 

foder med högt innehåll av fibrer tillsammans med olja som energikälla, eliminerar 

problemet. 

Korsförlamning – ERS (Equine Rhabdomyolysis Syndrome) 

Även om man tror att ERS (vanligen känt som azoturia eller “tying-up”) kan bero på 

kalciumbrist i muskelcellerna, har även stärkelse och socker utpekats och bör således tas 

bort ur hästens diet och ersättas med ett fiber- och oljebaserat foder. Ett sunt tankesätt 

gällande träning, såsom uppvärmning innan tävling och nedvarvning efteråt, och att låta 

hästen få regelbunden möjlighet att sträcka ut sig, hjälper också till att förhindra ERS. 

Lämpligt tillskott av elektrolyter ska alltid ges under tävling och när vädret är varmt/fuktigt. 

 

Psykiska störningar 

Stereotypa beteenden och sämre prestationsförmåga 

Även om ett stereotypt beteende normalt anses vara ett psykologiskt tillstånd, orsakar det 

alltid sekundära fysiska problem/effekter och sämre prestation. 

Nästan alla stereotypa beteenden beror på människan och många beteenden kan relateras 

till sättet man utfodrar hästen på. Vetenskaplig forskning har visat när ättiden begränsas 

ökar antalet onormala beteendemönster.  
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De vanligaste beteendena är krubbitning, luft-snappning, tuggning på trä, vävning och 

boxvandring, alla orsakade av stress. Dessa beteenden utförs av hästen i ett omedvetet 

försök att hantera all stress – liknande som vid rökning för människor. För lite grovfoder är 

den främsta orsaken till dessa beteenden. 

Uppstallade hästar som inte själva kan välja när dom vill äta, uppvisar den högsta 

förekomsten av stereotypa beteenden. Dessa hästar spenderar 15-20% av sin tid för att äta, 

jämfört med 65-70% (eller mer) om de har fri tillgång. 

Om du vill förhindra stereotypa beteenden hos din häst, se till att den får gå i hagen så länge 

som möjligt varje dag och att den har möjlighet att interagera med andra hästar. Se till att 

grovfoderintaget är minst 1,5% av kroppsvikten per dag och att spannmålsbaserade foder 

antingen byts ut till ett mer passande foder, eller begränsas till ett minimum. Och, som alltid, 

låt grovfodret utgöra grunden i fodergivan. 

. 

Slutsats 

Sammanfattningsvis verkar det som om att, bara vi förstår hur hästens foder-

smältningssystem ser ut och att vi utfodrar den därefter, många av de av oss orsakade 

fodersmältningsproblemen och psykiska besvären försvinner. Vår förståelse för hästens 

näringsbehov har under senare tid gått framåt tack vare forskningen. Och även om vi 

fortfarande har mycket kvar att lära, måste vi se framåt och undvika att utfodra våra hästar 

med antika metoder. Något vi vet är att hästens fodersmältningssystem är mycket olik den 

hos nötkreatur, får och grisar. Därför bör det föråldrade systemet att utfodra hästar med 

jordbruksprodukter såsom spannmål – även om de är förklädda till müsli – undvikas när det 

finns alternativa, mer lämpliga foder att tillgå. 

Många av dagens hästsjukdomar verkar vara associerade till eller förvärras av en olämplig 

diet och trots mångfalden av sjukdomar är de flesta foderrekommendationer vid 

förebyggande åtgärder och återhämtning densamma och återkommer ständigt till att ge 

hästen det som är naturligt för den – grovfoder. Det är bara sunt förnuft. 

Slutligen, låt oss inte förblindas av en snygg förpackning eller av reklam, utan välja utifrån 

den kunskap vi har om hästens fodersmältningssystem och utvecklade fysiologi. Men låt oss 

framför allt, då vi oavsett hästens arbetsnivå utformar dess diet, alltid sätta 

FIBRER FÖRST OCH FRÄMST. 
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