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Inplastat vallfoder ersätter hö? 

Under de senaste åren har inplastat vallfoder alltmer börjat ersätta hö i 

hästfoderstater, framför allt i de nordiska länderna. Orsakerna till detta är många, 

men sådana faktorer som ostadig väderlek under skörden och svårigheter att lagra 

hö torrt och skyddat mot fukt och fuktig luft under vintersäsongen är viktiga 

bidrag. Regn vid skörd och fuktig lagring av hö medför mögeltillväxt, vilket i sin 

tur kan orsaka hälsostörningar hos både hästar och människor (e.g. Robinson et al., 

1996). Produktion av inplastat vallfoder kräver jämfört med hö inte lika långa 

torktider i fält, och lagringen kan göras utomhus. Svenska studier har också påvisat 

högre halter av mögel (CFU/g) i hö jämfört med hösilage och ensilage som 

producerats från samma grönmassa vid samma tillfälle (Müller & Udén, 2007; 

Müller et al., 2008).  

 

 

Hästgårdarnas speciella förutsättningar - praktiska 

problem 
Över 75% av de svenska hästgårdarna inhyser endast 1-4 hästar (Persson, 2005). 

Detta innebär att den dagliga foderåtgången är låg, och att det kan finnas 

svårigheter med att hinna förbruka en konventionell storbal innan fodret blivit 

förstört. Det kan också vara svårt att hantera storbalar på mindre hästgårdar då 

mekaniseringsgraden ofta är låg. Dessa båda faktorer har medfört en efterfrågan på 

inplastade balar av mindre storlek. I dagsläget finns det möjligheter att framställa 

inplastat vallfoder i många olika utföranden (balstorlek, balform, balvikt etc), men 

tekniken behöver utvecklas ytterligare. För produktion av små fyrkantsbalar (ca 

80x48x36 cm) kan konventionella glidkolvspressar avsedda för höproduktion 

användas, om de modifieras så att grövre balgarn kan användas (Müller, 2005). En 

svårighet i all småbalsproduktion är dock hanteringen av balarna. 

Marknadsutbudet av lämplig maskinell utrustning för produktion och hantering av 

inplastade småbalar är mycket begränsat, och det är främst egna gårdsspecifika 

lösningar som är i bruk. I försök som utförts med produktion av småbalar har 

fermentationsmönster, mikrobiell sammansättning, aerob lagringsstabilitet och 

förändringar i kemisk och mikrobiell sammansättning under lagring undersökts 

(Müller, 2005; Müller et al., 2007). I likhet med inplastat vallfoder i storbalar är 

torrsubstanshalten (ts) den faktor som bestämmer hur omfattande ensileringen blir 



även i småbalar. Generellt sett påverkades hösilage i små fyrkantsbalar (500-700 g 

ts/kg) mindre av längre tids lagring (14 mån) än motsvarande ensilage (ca 300-350 

g ts/kg). Ytterligare en produktionsmetod för småbalar är att skörda fodret i 

storbalar under sommaren och sedan öppna dessa och pressa eller packa om fodret 

i mindre paket under den kallare årstiden. Denna metod har undersökts i mindre 

skala (Müller, 2002) och har då fungerat bra, men ytterligare studier på detta 

område behövs och nya försök kommer att utföras under 2011/2012. 

  

Inplastat vallfoder eller hö - inverkan på hästen 
De olika konserveringsmetoderna inverkar olika på vallfodrets sammansättning. 

Hö innehåller t ex generellt sett mer lättlösliga kolhydrater (WSC) än inplastat 

vallfoder. I ensilage omvandlas WSC till mjölksyra (som sänker pH-värdet) under 

ensileringsprocessen. Denna process sker bara om vatten finns tillgängligt, därför 

innehåller ensilage mer mjölksyra och har ett lägre pH än hösilage, eftersom 

hösilagets höga ts-halt begränsar ensileringsprocessen. Ett hösilage kan därför 

beskrivas som ett mellanting mellan hö och ensilage med avseende på WSC-

innehåll, pH och fermentationsprodukter (Müller, 2005). Hur dessa skillnader 

påverkar hästars preferens, tarmmiljö, ätbeteende och digestion har studerats i en 

serie försök.  

 

Hästars preferens undersöktes genom att hö (880 g ts/kg), hösilage med två olika 

ts-halter (550 och 700 g ts/kg) och ensilage (350 g ts/kg) skördades från samma 

vall vid samma tidpunkt. Samtliga foder erbjöds samtidigt till fyra försökshästar. 

Hästarnas förstahandsval, ättid och konsumtion av de olika vallfodren 

registrerades. Ensilage var hästarnas förstahandsval och det foder som hästarna åt 

mest av och spenderade mest tid med att äta. Därefter följde de övriga 

fodermedlen i ts-haltordning, med det blötaste fodret först och det torraste sist, dvs 

hö var sistahandsvalet. Hö var också det foder hästarna konsumerade minst av och 

spenderade kortast tid med att äta (Müller & Udén, 2007). 

 

Den biokemiska och mikrobiologiska sammansättningen i hästens grovtarm och i 

faeces har studerats vid utfodring av fyra grovtarmsfistulerade hästar med hö (815 

g ts/kg), hösilage (548 g ts/kg) och ensilage (343 g ts/kg), skördade vid samma 

tidpunkt och från samma vall (Müller et al., 2008). Den kemiska (pH, ts, mjölksyra 

och flyktiga fettsyror) och mikrobiologiska sammansättningen i hästens högra 

ventralkolon och i faeces skiljde sig inte åt då hästarna utfodrats med de olika 

vallfodertyperna (med undantag av antalet streptokocker). Det gick alltså inte att 

från tarminnehåll eller träck avgöra vilket vallfoder hästen hade utfodrats med. Hö, 

hösilage och ensilage hade också mycket lika fermentationskinetik i hästens högra 

ventralkolon (Müller et al., 2008). 

 



Faktorer relaterade till vallfoderproduktion - inverkan på 

hästen 
 

Ytterligare faktorer som kan påverka hästars ätbeteende och digestion är 

vallfodrets fysikaliska struktur. Mekanisk bearbetning av grönmassan kan också 

påverka konservering och aerob lagringsstabilitet hos inplastat vallfoder, ofta i 

positiv riktning. Detta är dock bristfälligt undersökt i hästsammanhang. Under 

2007/2008 genomfördes därför en studie som jämförde konservering och utfodring 

av långstråigt och snittat hösilage i rundbalar till hästar. Samma vall användes för 

produktion av snittat och långstråigt hösilage, vilket utfodrades till tio 

försökshästar. Inga skillnader i konserveringsresultat, balvikt/baldensitet, hästars 

ätbeteende, ättid eller hästars digestion återfanns mellan snittat och långstråigt 

hösilage i denna studie (Müller, 2009a). 

 

Inverkan av skördetidpunkten för vallfodret kan också påverka både ätbeteende 

och digestion hos hästar. De flesta hästar har ett relativt lågt näringsbehov men 

samtidigt behov av att äta och söka föda under lång tid. Ett sent skördat vallfoder 

får lägre näringsvärde och kan därför utfodras i större mängder jämfört med ett 

tidigare skördat vallfoder. Teoretiskt kan ett sent skördat vallfoder också ta längre 

tid för hästen att konsumera, eftersom det har en grov struktur. Ett vallfoder som 

skördats sent kan dock också riskera att få sämre hygienisk kvalitet (Müller, 

2009b). En studie som undersökt denna ”intressekonflikt” har därför utförts. 

Hösilage skördades från samma vall vid tre olika skördetidpunkter; början av juni, 

början av juli och början av augusti (samtliga från första skörden) och 

konserverades i rundbalar vid ca 55 % ts-halt. De tre hösilagen utfodrades till tolv 

hästar, varvid ättid, ätbeteende och digestion studerades. Resultaten påvisade att 

skördetidpunkten inverkade på ett flertal variabler; ättiden kunde förlängas genom 

att skördetidpunkten senarelades, men den hygieniska kvaliteten i hösilaget 

riskerade att försämras, främst pga förekomst av högre antal enterobakterier och 

mögelarter. Vidare studier av mögel och betydelsen av dessa behöver göras. I 

dagsläget pågår ett större projekt i syfte att undersöka mögel och mykotoxiner i 

inplastat vallfoder med hög ts-halt. 

 

 

Slutsatser 
Mer information om hur olika agrara faktorer inverkar på vallfodrets kemiska och 

mikrobiologiska sammansättning, och hur detta i sin tur påverkar fodrets 

användbarhet till hästar behöver tas fram via vetenskapliga studier. En stor 

utmaning i den närmsta framtiden är att hitta objektiva och relevanta metoder för 

att utvärdera konservering och hygienisk kvalitet i hösilage. 
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