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Praktiska utfodringsråd
för fånghäst 
Utgångsläget
Under den akuta sjukdomsperioden har din häst behandlats och troligen fått en foderstat av 
grovt stråfoder med lågt näringsinnehåll. 

Efter en tid är det dags att gå över till en foderstat som täcker näringsbehovet - utan att 
hästen drabbas av över- eller undervikt. Foderstaten skall samtidigt vara sammansatt så att 
riskerna för återfall i fång så långt som möjligt elimineras.

Riskbilden
När det gäller risken för fång, finns det några viktiga fakta att tänka på:

•   Överviktiga hästar är särskilt utsatta
•  Vissa raser är särskilt disponibla för fång
•   Hästar som en gång har haft fång, drabbas lättare. De är dessutom ofta extra      

känsliga för foderbyten.
 

Orsaksbilden
I detta sammanhang är fibrer och näringsmässig balans två nyckelbegrepp. 
Den vanligaste typen av fång utlöses av ett för högt intag av kolhydrater (speciellt 
lättlösliga sådana). Detta stör mikrofloran i hästens grovtarm. Det finns även fång som 
uppkommer av andra orsaker – t ex förlossningsfång, fång orsakad av vissa läkemedel samt 
belastningsfång. 

Stora mängder av lättlösliga kolhydrater finns i spannmål (i form av stärkelse) och i spätt 
betesgräs. Tänk för övrigt på, att spätt bete kan finnas även på hösten.  

En gammal uppfattning är, att fång utlöses av för mycket protein. Detta är inte hela sannin-
gen, men kan troligen spela en viss roll. En foderstat med för lite växtfiber är inte gynnsam 
för hästens fodersmältning. Fibrerna behövs för en stabil tarmflora och ett bra energiutnyt-
tjande. Rätt balans mellan energi och protein är också viktig för att hästen skall må bra. 

Praktiska råd
Leta efter ett hö som är grovt (= mycket växtfiber) och som inte har allt för högt näringsinne-
håll. Detta för att hästen skall kunna äta mycket grovfoder – vilket stimulerar tarmfloran 
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–utan att bli överviktig. Det är bra om partiet är 
stort nog för att din häst skall slippa täta foderby-
ten. Ge gärna hästen tillgång på halm.

En balans mellan energi och protein på ca 5-5,5 g 
smältbart råprotein per MJ är lagom. Detta värde 
får du genom att dela gramtalet för smältbart 
råprotein (g smb rp) med energi (MJ), t ex 35 g 
smb rp/7 MJ = 5 g smb rp/MJ.

Det är mycket vanligt att sent skördat hö har ett 
förhållandevis högt energiinnehåll, men mycket 
låg proteinhalt. Då blir det svårt att balansera 
foderstaten. 

Din häst behöver äta ca 1,5 - 2,0 kg ts (torrsub-
stans) grovfoder per 100 kg häst och dag. 
Omräknat i hö blir detta till en häst som väger ca 
500 kg mellan 9 – 12 kg. Ge gärna mer, speciellt 
vid kallt väder. 

Detta räknar du fram så här: 500 kg häst = 5 x 1,5 kg ts = 7,5 kg ts, hö har 84% ts. 7,5/0,84 
= 8,9 - dvs minst 9 kg hö.

Val av kraftfoder
Det resterande behovet skall täckas av kraftfoder. Välj då ett kraftfoder med ett högt fiberinne-
håll och ett lågt stärkelseinnehåll. Lämpligt kraftfoder är KRAFFT GROOV som finns med olika 
proteininnehåll för att passa ihop med olika grovfoder. Kontakta gärna KRAFFTs foderrådgivare 
för hjälp med val av sort eller beräkning av foderstater.

Utfodringsintervaller
Var noga med att ha en jämn utfodring med regelbundna och jämt fördelade utfodringstider.

Försiktiga foderbyten
Foderbyten sker med största möjliga försiktighet. Ett byte av hö bör ta minst 14 dagar och ett 
byte från stallutfodring till bete gärna ännu längre tid. 

Börja med att beta hästen under korta stunder och minska successivt på kraftfodret. Låt 
samtidigt hästen ha kvar sitt hö så länge som möjligt. Ett bra sätt brukar vara, att låta hästen 
äta sin ordinarie högiva i stallet innan den får tillgång till gräs. Gör på samma sätt under hösten 
- speciellt om det har växt upp ett nytt vekt gräs i hästens vinterhage. Börja med att ge hö, och 
öka mängden successivt innan kraftfoder sätts in. 

Även en rad andra faktorer påverkar gräset och dess innehåll, som gör att det  krävs  tillvänj-ning. 
Underlätta omställningen i hästens grovtarm vid alla foderbyten genom att ge KRAFFT MagTarm. 



VÅR HEMSIDA GER DETALJINFORMATION OM VÅRA PRODUKTER, om utfodring i största all-

mänhet. Här finner du också tävlingsreferat,  intervjuer och fördjupande artiklar om hästens 

näringsbehov – samt adresser till alla våra foderrådgivare. 

Vill du veta mer 
om utfodring?

Våra foderrådgivare hjälper dig 
VI VET ATT DET DYKER UPP MÅNGA FRÅGOR KRING FODERSTATEN, och 

det är inte alltid man har någon i närheten som man kan fråga. Därför har vi 

gjort det enkelt för dig att ringa eller maila oss på KRAFFT Direkt. Med hjälp av 

våra foderrådgivare reder vi snart ut dina frågor. Du behöver inte vara kund hos 

oss för att ringa KRAFFT Direkt, men när vi ger rekommendationer utgår vi från 

våra produkter. Det är ju dessa vi kan och som vi jobbar med.

Läs mer på krafft.nu

www.krafft.nu


