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Inledning 

Moderna hästar är resultatet av många års målinriktad avel. Trots det har vi inte 

ändrat på att hästens och hästens matsmältningssystem fortfarande är anpassat till 

ett liv på stäppen där den lever på gräs (en diet rik på fibrer). De moderna 

sporthästarna ägnar fortfarande ca 14-16 h/dag åt födosök om de har möjlighet. 

Och de har tänder som är anpassade för att bita av och tugga ett fiberrikt gräs. De 

har också ett matsmältningssystem som är anpassat till att äta kontinuerligt under 

dygnet och med en begränsad förmåga att enzymatiskt bryta ner stärkelse. 

 

 

Kraftfoderrelaterade problem 
 

Att utfodra hästar med stärkelserika kraftfoderdieter eller små mängder vallfoder 

(hö, hösilage eller ensilage) kan ge hästen hälsoproblem. Tinker et al. (1997) har 

visat att risken för att få kolik ökade med 5 gånger för hästar som fick 2,5-5 kg 

kraftfoder per dag och 6 gånger för hästar som fick mer än 5 kg kraftfoder per dag 

jämfört med hästar som bara fick vallfoder. I en studie på 984 galopphästar gav en 

kraftfodergiva större än 4,5 kg en ökad risk för korsförlamning (McLeay et al., 

2000). I en studie i Danmark ökade risken för magsår för hästar som fick mer än 2 

g stärkelse per kilo kroppsvikt (Luthersson et al., 2009). 

 

Risken för att utveckla beteendestörningar ökar ju större kraftfodergivor hästen 

fick hos varmblodiga travhästar och galoppörer (Redbo et al., 1998). Träätning 

och träckätning ökar när hästar bara fick kraftfoder jämfört med när de bara fick 

vallfoder (Willard et al., 1977). Frekvensen av krubbitning är större efter ett 

utfodringstillfälle då hästarna får kraftfoder än ett där de får vallfoder (Kusunose, 

1992). 

 

 

 

 



Effekter av att ge mer vallfoder 
 

Då ett stort intag av kraftfoder verkar kunna påverka hästarnas hälsa negativt är det 

intressant att belysa hur högpresterande hästar påverkas om en större andel av 

foderstaten består av vallfoder.  

 

Vätskebalansen och intaget av vatten är viktigt framförallt för återhämtningen efter 

ett hårt arbete. En travhäst kan tappa ungefär 10-15 liter i svett under en tävling. 

Grovtarmen har föreslagits kunna fungera som vätskereserv vid vätskebrist. Och 

grovtarmens innehåll av vätska påverkas av dieten, det finns mer vätska i 

grovtarmen när hästen bara har ätit vallfoder än när den har ätit en diet med både 

vallfoder och kraftfoder.  

 

Under 12 timmar utan foder kunde hästarna inte bibehålla sin plasmavätskevolym 

lika bra då de hade ätit havre och vallfoder som när de ätit bara vallfoder. Detta 

tror vi beror på att hästarna kan använda det extra vattnet i grovtarmen för att 

upprätthålla sin vätskebalans. Vi kunde också se att insulinutsöndringen var 

betydligt mindre när hästarna bara hade ätit vallfoder. 

 

En foderstat bestående av bara ett högenergihösilage påverkade inte 

prestationsparametrar under ett intervallarbete i jämförelse med en kraftfoder-

vallfoder-foderstat (Jansson & Lindberg, 2008). Tränade hästar som får ett högt 

proteinintag från hösilage har högre muskelglykogen i samband med prestation 

vilket kan vara en fördel för återhämtningen efter träning (Essén-Gustavsson et al., 

2010). 

 

 

Protein 

 

För att ett vallfoder ska ha ett energiinnehåll som är tillräckligt högt för att täcka 

en högpresterande hästs behov behöver det skördas i ett tidigt utvecklingsstadium. 

Ett sådant vallfoder får oftast också ett proteininnehåll som ger ett intag som är 

högre än den vuxna hästens behov.  

 

Förutom det protein som används i kroppsvävnad har hästen liten förmåga att lagra 

protein. Ett eventuellt överskott av protein bryts ner till aminosyror som sedan 

bryts ner ytterligare och används som energi. Nedbrytningen av protein till energi 

ökar värmeproduktionen samt ger biprodukten urea som hästen måste göra sig av 

med. Det har därför spekulerats i om ett proteinintaget som är större än behovet 

kan påverka tävlingsprestation 

 



I våra studier med två vallfoderstater med olika proteininnehåll påverkade inte ett 

intag på 160 % av rekommenderat dagligt intag olika prestationsparametrar vid 

travloppsliknande arbetstest (Connysson et al., 2006).  

 

 

Olika vallfoder 
 

Spelar det någon roll för hästen vilken typ av vallfoder den får? I Muhonens 

(2008) studier där hö, hösilage eller ensilage utfodrades var det inga skillnader 

mellan de olika fodren på pH i tjocktarm och träck. Smältbarheten på ensilaget var 

högre än på hö. Detta hade som effekt att hästarnas evoparation ökade vilket 

troligtvis berodde på en ökad värmeproduktion på grund av den högre 

smältbarheten. Utfodringen med olika vallfoder påverkade inte 

prestationsparametrar vid arbetstest. 

 

 

Begränsningar 
 

En begränsning med en vallfoderdiet kan vara hårt tränande hästars aptit. 

Hästarnas foderintag i våra försök har varierat både hos vissa individer och mellan 

de olika fodren. I genomsnitt har hästar lämnat mellan 0 och 25 % av de dagliga 

givorna under våra försök. Och ett högt jämt foderintag är viktigt för att den 

högpresterande hästen ska få i sig tillräckligt med energi. För att kunna äta och 

tillgodogöra sig en foderstat med en hög andel vallfoder behövs också väl 

fungerande tänder. 

 

 

Slutsats 
 

Baserat på våra försök och erfarenheter från dessa så är utfodring med en stor 

andel vallfoder till tränande travhästar ett intressant alternativ. 
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