
FODER 
Vad äter hästen? Räkna upp så många fodermedel du kan komma på 

Gräs, hö, hösilage, halm, gräsfröhalm, havre, korn, färdigfoder, betfor, 

morötter, vetekli, lucernpellets, mineraler, soja, 

____________________________________________________________ 

Vilket är det viktigaste fodret för en häst? 

Stråfoder 

____________________________________________________________ 

Ge exempel på 

Kraftfoder: havre, korn, färdigfoder  

Saftfoder: Betfor, melass, morötter,  

Grovfoder: Hö, hösilage, gräs, halm, gräsfröhalm,  (ensilage) 

____________________________________________________________ 

Vad behöver hästen mer än foder? 

 Rent vatten, salt, mineraler 

____________________________________________________________ 

Hur vet man att balansen energi - protein är ok? Vad gör man om den inte 

är det?   

Förhållandet bör vara 1 MJ Energi / 6 smb Råprotein 

Man gör foderanalys och gör beräkning. Om det är för lite energi blir hästen 

smal och kanske trött, för mycket energi blir den tjock och kanske pigg/busig. 

För lite protein ger en muskelfattig häst oavsett hur man tränar, för mycket 

protein kan ge mycket svettningar, knutor på ryggen och göra så hästen blir sjuk. 

Det finns fodermedel som är extra energirika ( t.ex havre, korn) och såna som är 

extra proteinrika ( Lucern, Soja)  

 

 



Varför är balansen Kalcium- fosfor viktig? Hur vet man att den är ok och 

hur åtgärdar man om den inte är det? 

För lite Kalcium i fodret gör att hästen istället tar av reserven i skelettet och 

risken för skelettskador ökar. Fosfor behövs för inre organ och deras funktion 

och för att kunna ta upp calcium. Kalciumöverskott är mindre farligt för hästen 

än proteinöverskott men det är inte heller bra.  

Vid analys av fodret får man ett svar på förhållandet CA/P (Kalcium/Fosfor). 

Betfor innehåller mycket Kalcium och foderkalk finns att köpa i ”ren” form om 

det behövs. Fosfor finns det gott om i t.ex Vete ( vetekli är ett vanligt foder till 

häst)  

___________________________________________________________ 

 

Kan hästen klara sig på bara gräs, vad gäller? 

Ja, gräset behöver ha rätt sammansättning ( gräsmattegräs räcker inte) och 

många sorters gräs/örter.  Ängsbete är bäst, att beta på åkermark sådd för 

höskörd med mycket klöver/lucern i kan vara farligt. Det är viktigt med 

tillräcklig mängd gräs / stor yta och tillgång till rent vatten och saltsten. Man 

brukar räkna med att på ett bra naturbete kan 2 hästar klara sig på 3 hektar på 

en säsong utan tillskott.  

___________________________________________________________ 


