
 

 
Foder, tänder och betessäsong! Vad är viktigt att veta? 

Frågor och svar - Webinar 19 maj 2020 
 
NINA LUNDGREN  
Leg. veterinär och hästodontolog 
 
Hur ofta bör man låta en tandläkare titta på hästen? 
 
En gång i halvåret för den unga hästen som växlar tänder (2-4 år) samt den gamla hästen där 
emaljkapitalet börjat ta slut och tänderna slits ojämnt. I resten av livet 6-12 mån intervall 
beroende på användning och individens förutsättningar. 
 
Man pratar om rötterna på nya gräset som växer nu. Att det är risk för kolik om de får i sig 
mycket rötter. Stämmer det? 
 
Ja. Rötter och vedartade delar är de gräsdelar som innehåller mest fruktan hos de 
fruktanproducerande växterna, exempelvis rajgräs. Med rötterna riskerar hästarna att få i sig 
sand och jord, i större mängder ger det också kolik.  
 
Vilka är de bra grässorterna? 
 
Det beror på vad du har för mark, hur mycket sol den får och hur stor belastningen är på 
gräsytan. En kompetent fröfirma med kunskap om häst kommer kunna ge dig perfekta råd 
om du bidrar med din marks förutsättningar.  
 
Vad tycker du att man ska blanda mineraltillskott med när man ger det? Det är i mjölform, 
inte pellets. 
 
Kraftfodret, eller rivna morötter. Byt mineraler om hästen inte vill äta mjölet, men var noga 
med att välja en sort som inte innehåller hårda större korn - prova att tugga det själv, vågar 
du inte bita på ev större korn med dina egna lagade tänder ska du inte servera det till hästen 
heller.  
 
Angående nedbetat gräs, hur kort anses nedbetat vara? 
 
Nedanför bladdelningen, alltså ner på vedartade gräsdelarna. Att ange centimetrar eller 
millimetrar är omöjligt eftersom olika gräs och olika tillväxtmöjligheter har olika höjd från 
mark till blad.  
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Är det skillnad för tänderna om hästar äter i upphängt hönät typ slowfeednät. Än om dom 
äter hö från marken? 
 
Ja. Ätställningen (käkarnas inbördes relation) och därmed slitmönstret på tänderna blir 
annorlunda när hästen äter med höjt huvud. Hungriga hästar kan bli aggressiva i sitt ätande 
och faktiskt få nackproblem - ge då en del på marken istället så värsta hungern stillas. Även 
framtänderna kan slitas hårt beroende på ätteknik och material i nätet - lyft på läpparna och 
kolla då och då. Slowfeednät har massor av fördelar också såsom förlängd ättid, minimalt 
spill mm.  
 
Är det skillnad på hur stor risk det är för kolik och fång beroende på hästens ålder? 
 
Inte direkt, men indirekt då hästar i unga och gamla åldrar kan få mer problem med sina 
tänder och därmed foderinpackningar som ställer till det för tarmfloran. Det finns även andra 
faktorer som är åldersrelaterade såsom paraditmotståndskraft som spelar in.  
 
Min 2åring saliverar på en sida då hon äter. Kan det vara problem med tänder? 
 
Ja, det kan det.  
 
Vad gör man om vattnet är surt? 
 
Skaffar ett vattenfilter eller gör som en av mina kunder gjorde; köpte höns-snäckskal och 
öste ner i sin grävda brunn. Surt vatten fräter sönder inte bara hästarnas tänder utan även 
vattenrören och pumpen, så det är viktigt att åtgärda.  
 
Om man inte har tillgång till betesanalys, är det oklokt att ge mineraler "för säkerhets 
skull"? 
 
Om man har hästarna på gammals jordbruksmark, ja. Om det är naturbete borde det inte 
behövas. Spar pengarna :-) 
 
Jag bor för tillfället på Island, där de inte alls är lika noga med vad för hösilage de ger till 
hästarna - rensar hästarna ut det dåliga hösilaget själva eller kan det vara skadligt? (jag gör 
det men de gör de inte här) 
 
Om hästarna har tillgång till fräscht foder väljer de oftast det före ett skämt, men exempelvis 
ranglåga individer får ibland nöja sig med det de kommer åt vilket kan vara det skämda. 
Hästhållningen på Island verkar skilja sig ganska mycket från den vi har här på fastlandet i 
många punkter. Islandshästarna är också mer tåliga på många vis, och lever ett med normalt 
hästliv, har jag en känsla av, så kanske klarar de sig bättre. Eller så bryr man sig inte lika 
mycket om konsekvenserna, vad vet jag? 
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Hur blött ska hösilaget vara för att ph värdet ska sänkas? 
 
Det beror på många faktorer, det är inte bara vattenhalten som kommer avgöra hur 
syrningsprocessen utvecklas. En argonom har nog bättre svar än jag på den punkten. 
 
Hur är det med lusernhack och linfröolja? 
 
De är bra protein- resp fettillskott.  
 
Hur är det med hästar som går på naturbete dygnet runt hela året? Ibland är det kallt på 
natten och varmt på dagen. Betet växer nästan året om här nere i Södra Skåne. 
 
I naturbeten är det inte lika vanligt med "fruktanvärstingar" såsom italienskt rajgräs, därför 
brukar det gå fint.  
 
Hur hjälper hö magen efter betet? 
 
Vattenhalten i gröngräs är jättehög, vilket du säkert sett på avföringen som lätt blir lös. Lös 
avföring gör att tarmpassagen kan bli för snabb och därmed obalans i tarmfloran. Genom att 
ge torrt hö balanseras vattenhalten i tarmen och därmed tarmpassagen. Detta gäller bara vid 
tillvänjning till vårgräset som ju är extremt blött.  
 
Ska släppa hästen på bete under juli. Har ni något tips på hur man kan vänja in den för att 
undvika fång? Hur mkt kan man öka gräsintaget per dag? 
 
Det beror på om din häst är känslig eller inte, och vad det är för bete hästen ska gå på. Här 
finns en matnyttig länk : https://brogaarden.se/blogs/information-om-hastar/betesstrategi 
 
Vad är bra ph på vattnet? 
 
7 
 
Är det nödvändigt att ge mineraler och vitaminer när hästen går på bete? Om man nu inte 
har koll på de exakta värdena. 
 
Absolut om hästen går på gammal odlad vall, dvs gammal åkermark. Det är ofta utarmade 
jordar. Är det naturbeten är det mycket bättre ställt med mineralerna, då kan du låta bli. 
 
Min häst på 21 år (islandshäst) har de senaste åren blivit tjock i nacken så fort gräset titar 
fram. Fin i hull rids frekvent och har aldrig haft fång. Vad tänker ni om det? 
 
Begynnande ämnesomsättningsstörning eller förändring i sockerhalten på betet eller 
minskande rörelse (energiåtgång), eller en kombination. 
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Mina hästar dricker mindre nu när de börjar gå på gräs. Gäller det fler? 
 
Det är enormt mycket mer vatten i gräs än i hö och silage, därför dricker hästarna mindre. 
 
Nina, skulle du ge samma foderråd till storhästar som till mindre ponnyer? Eller till olika 
raser? Till exempel en islandshäst och en SWB. 
 
Det handlar mer om vad hästen har för behov (hur mycket den rör sig, svettas, fryser, växer 
eller stressar) än vad den har för ras. Men visst är det rasskillnader - robustare ponnyer och 
islänningar är i allmänhet mer lättfödda och lugnare i sinnet än exempelvis fullblodsfuxar :-) 
En del raser har visat sig ha mer ämnesomsättningssjukdomar och där kan man väl också 
vara mer på sin vakt. 
 
Jag uppfattar att min häst blir väldigt trött av att gå ute dygnet runt. Han är 24 år och jag 
har haft honom i 20 år. Han hålls igång och ställs aldrig av helt med anledning av bronkiten 
och stelhet. Brukar ta in vissa nätter eller några timmar på dagen. synpunkt? 
 
Gamlingarna brukar vara bra att ta in på natten, då kan de sova effektivare och äta i lugn och 
ro, och slippa nattfukt och -kyla. 
 
Vart hittar man betaglukaner? 
 
I havre och havreprodukter såsom havrekli. Finns även som utvunnen produkt på 
tillskottsmarknaden men då får man andra kemikalier med som kanske inte alltid är 
önskvärda :-) 
 
En häst som får foderknutor av mineraler, varför? 
 
Ingen aning. Jag misstänker att det har med obalans på något sätt att göra. Kanske en 
husdjursagronom kan svara på det? 
 
Vilken tid på året är det bäst att kolla hästens tänder? Eller spelar det ingen roll. 
 
Innan betäckning om man är fölsto, missar man det så i andra trimestern. Annars en gång 
årligen för häst 4-ca 20 år och var sjätte månad för den yngre och äldre hästen. Tidpunkten 
spelar mindre roll för icke fölston. 
 
Kan tex att ha haft föl göra en shetlandsponny mer benägen att få fång efter det? 
 
Ja det förekommer, men ibland är det tvärtom. 
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Kraftfoder innehåller ofta mycket stärkelse och stärkelse är ju socker? 
 
Ja, därför ska man verkligen ha behov av kraftfoder innan man ger det. Havre har lägst 
stärkelsehalt av vår spannmål, det är därför den är bästa valet till häst till de flesta hästar. 
 
Är det bra att blötlägga kraftfodret till en "gegga". Ex pelleterat foder? 
 
Ja, ge det som gröt eller soppa, om du måste ge pelleterat foder. 
 
Är det någon skillnad positivt/negativt på tänderna om man har torrt hösilage? 
 
Ofta är det lägre pH i blötare silage, dvs surare. Så torrt silage är bättre än blött, ja. Ibland 
kan det torra silaget bli ganska sprött och då blir det inte så mycket tuggat per kilo foder, dvs 
för lite salivinsöndring. 
 
Räknas allt foder i storbal som hösilage, även om det är torkat ordentligt innan balning? 
 
Om det har torkats ner till hö och sen plastats, så är det bara hö. 
 
Helhavre till gammal häst? 
 
Om det kommer ut många hela korn i träcken så prova att stöpa havren, dvs slå hetvatten på 
den. Vattenkokare i stallet gör det superenkelt. Räcker inte det så kan man överväga klippt, 
valsad eller krossad havre, men det håller så kort tid så du behöver nästan ha en kross själv i 
stallet då. 
 
Min 18-åriga islandshäst(en valack) tappade en hel del vikt och muskler för tre veckor 
sedan troligtvis på grund av en stressituation i hagen. Jag blev då rekommenderad att ge 
honom Built-up. Är det rätt att ge honom det? 
 
Om du inte kan tillgodose behovet av näring och energi med grovfodret så analysera med 
foderanalys vad det är som brister - är det otillräckligt med protein eller otillräckligt med 
vissa aminosyror, eller är det bara energi som saknas? Det ger dig ledning om det är havre, 
ärtprotein, solrosfrö (ja :-)) olja eller Build-up som är bästa valet. Det kan räcka att han får 
komma in nattetid och äta grovfoder i lugn och ro för att återta hullet på naturligt bästa vis. 
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SVELAND HÄSTFÖRSÄKRING 
  
"Ligger i lameller" säger Nina, men vad är en lamell. Kanske för nördig fråga i 
sammanhangen, men jag är nyfiken ;) 

Lamellerna är sambandet mellan hovkapsel och kötthov. De ser nästan ut som undersidan 
på en champinjon, de ska kunna bära hästens vikt och belastning och samtidigt kunna röra 
på sig. 

Smittskydd? Kan ni nämna några exempel där? 

Viktiga områden att förebygga smitta och smittspridning är: 

1. Nya hästar – låt nya hästar stå isolerade från övriga de första veckorna efter 
ankomst 

2. Människor – separera vilka som sköter nyanlända hästar och all utrustning i början. 
Om man har besökare på anläggningen som är i olika stall tex ridskolor var noga med 
att de som kommer har rena kläder och utrustning 

3. Dräktiga ston – blanda inte dräktiga ston med hästar som tävlar. De tävlande 
hästarna kan föra med sig virusabort som de själva inte har symptom eller besvär av. 

 
Hur hanterar man bäst smitta av stor blodmask? 

Oftast blir man varse att hästen fått stor blodmask för att den visar symptom på kolik. 
Hästen kan också vara symptomfri. Träckprov kan tas på våren, viktigt är att beställa rätt 
sorts träckprov. 

Om häst har konstaterats ha stor blodmask gäller de rekommendationer enligt SVA om 
avmaskning samt låta betet vila i minst 1,5 år. 

Tack för jättebra och intressanta presentationer av kunniga proffs! Det här är kanske inte 
egentligen en fråga för det här forumet, men jag har en nu tvåårig ponny som fick 
förgiftningsfång (enl vet) i höstas. Gick på bete hela sommaren utan problem. Min fråga är 
om ni vet om man kan se olikheter i återfallsfrekvens när det gäller olika fångtyper? 

En häst som drabbas av fång har enligt vår skadestatistik stor risk att drabbas igen. 
Majoriteten av de skadeärenden där försäkringsersättning utbetalas för diagnosen fång är 
återkommande. 

Är det skillnad på hur stor risk det är för kolik och fång beroende på hästens ålder? 

När det gäller fång är det vanligare hos vuxna och äldre hästar medan kolik drabbar alla 
åldrar. 
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Hur tänker ni kring sommarvila? Kan det räcka med två veckors vila under sommaren? 

Det beror på hur hästen brukas.  

En tävlingshäst behöver tid för återhämtning, både fysiskt och mentalt. Då kan två veckor 
vara lite om man sedan är i full gång resten av året. Om man har en längre vintervila kan det 
kanske räcka med två veckor under sommaren. En mycket klok man Petrus Kastenman som 
var guldmedaljör i OS fälttävlan 1956 brukade säga ”Ingen träning utan vila, ingen vila utan 
träning”. 

För en häst som motionsrids kanske två veckor är lagom. 

Hästar är individer och en viktig del i att hålla dem friska och hela är att kunna ge rätt 
förutsättningar för just den individen när det kommer till träning, återhämtning och vila. 

Kan tex att ha haft föl göra en shetlandsponny mer benägen att få fång efter det? 

Fång är ganska vanlig på just shetlandsponny, vi kan inte se någon ökad frekvens i samband 
med att en shetlandsponny fått föl förutom om de drabbas av förlossningsfång. 

Hej, jag undrar om det fortfarande finns kortare utbildning för hästägare gällande att räkna 
foderstat. Det fanns förr kommer jag ihåg. Har ni någon rekommendation om någon här i 
Skåne? 

Ibland kan man gå kurser som ordnas av olika föreningar. Vi rekommenderar att gå in på 
https://hastsverige.se/hastens-miljo/foderstatsprogram/foderberakning/ där kan du lära dig 
mer och även göra foderstatsberäkningar. 

Om Sveland verkligen vill få ner skadestatistiken, måste man ta SITT ansvar och ställa krav 
på godkänd och regelbunden utbildning, samt regelbundna veterinärkontroller för hästar 
och ponnyer, för att få teckna giltig försäkring för tävlande. Utbilda framförallt 
ponnyföräldrar och ponnyryttare, samt de som toppar statistiken. ELLER ta bort den typen 
av försäkringar som faktiskt befrämjar och ger ersättning till den som har "otur", ofta gång 
på gång (läs dåligt horsemanship, oavsett orsak!). Det är våra ponnyer och hästar som får 
betala priset med sina liv! Sveland har själv gjort ett stor undersökning och köpt tillbaka ett 
antal utdömda hästar, och ställt dem hos professionella ryttare. Samtliga hästar kom 
tillbaka i tävlingsmässigt skick, om jag minns rätt. Ändå trillar inte polletten ner.... ELLER 
kan det vara så att Sveland tjänar stora pengar på denna typ av försäkring, trots alla 
utbetalningar och meningslöst förlorade hästliv? Sveland, presentera en hållbar och 
trovärdig lösning om ni vill få mig att lyssna. Ta gärna med er resten av försäkringsligan, 
för så här kan vi inte ha det!!!! 

Vi på Sveland har ett ganska omfattande arbete för att främja god hästhållning, sunt 
brukande av häst samt smittskydd. Vi är ett kundägt bolag som inte har något vinstintresse. 
Vi har en rättvis premie som är baserad på många faktorer som ras, ålder, skadehistorik mm. 
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Sedan 2006 har vi arrangerat Sveland cup för ponnyryttare för att tidigt fånga upp unga 
ryttare och dess föräldrar. På tävlingsplatserna har vi utbildat barn och föräldrar i hur man 
sunt brukar en tävlingsponny genom föredrag på tävlingsplatserna som exempel. 

Vi har ett pågående projekt ”Hållbara hästar” där vi har seminarium i olika målgrupper och 
segment i allt från ponnyryttare till veterinärer och branschfolk.  

Vi har en omsorgsfull riskbedömning när vi försäkrar in nya hästar och ställer krav på 
besiktning, röntgen samt hästens tidigare skadehistorik.  

Våra skadereglerare läser alla journaler och kontrollerar mot tävlingsdatabaser samt 
säkerställer att hästar inte överutnyttjas. Vi kontrollerar också att djurskyddslagen följs och 
att all behandling av häst följer de riktlinjerna enligt Statens jordbruksverk. 

För kunder som har ett högt skadeuttag kan vi gå in med vår expertis och hjälpa till. Vi har 
som exempel hjälpt ridskolor som haft högt skadeutfall att minska sina skador genom vissa 
åtgärder. Vi kan också sätta begränsningar i försäkringar för kunder som vi ser överutnyttjar 
eller felutnyttjar hästar. Det kan till exempel vara förhöjd självrisk, förhöjd premie eller andra 
begränsningar. 

Vi tror på att om alla i branschen hjälps åt och ställer sig på hästarnas sida kan vi få en ökad 
kunskap och friskare hästar. Vi har en stark närvaro i hästbranschen och har dialog med 
veterinärer, förbund och andra organisationer. Försäkringsbolagen möts i gemensamma 
dialoger via försäkringsbranschens intresseorganisationer.  

Hur är det med hästar som går på naturbete dygnet runt hela året? Ibland är det kallt på 
natten och varmt på dagen. Betet växer nästan året om här nere i Södra Skåne. 

Vi ser en ökad frekvens av fång under betets första tid, särskilt när det har varit kalla nätter 
och frost. Likadant är det på hösten när de första riktigt kalla nätterna kommer. Vi har ingen 
särskild statistik för hästar som går ute året om. 

HoofStep  

Min häst på 21 år (islandshäst) har de senaste åren blivit tjock i nacken så fort gräset tittar 
fram. Fin i hull rids frekvent och har aldrig haft fång. Vad tänker ni om det? 
 
Det kan ha med förändringen som sker när gräs bli tillgängligt som kan påverka hästens 
energitillgång. Om hästen får tillgång till mer mat samtidigt som den rör sig lika mycket eller 
mindre, kan det påverka hästen. Vissa raser och ofta i kombination med ålder kan orsaka 
detta och är troligen ett tecken på förändring i ämnesomsättningen (här kan veterinärer ge 
bättre förklaring). Av några hästar vi samlar data ifrån ser vi en tendens till koppling mellan 
ras, fettansamling i nacke och fång. Men det är för tidigt att dra slutsats. Spontant skulle vi 
uppmana att hålla ett extra vakande öga.  
 
Vad kostar en HoofStep? 
 
HoofStep har en startkostnad på 700 kr för en häst och kostar sedan 350 kr per månad.  
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Hur tänker ni kring sommarvila? Kan det räcka med två veckors vila under sommaren? 
 
Det är individuellt från häst till häst. En häst behöver återhämtning och beroende på hur 
mycket hästens tränas desto mer återhämtning behövs. Två veckor låter bra för en häst som 
enbart motionsrids. Upp till tre veckor kan en häst “vila” utan att det påverkar muskler eller 
kondition i någon högre grad. En tävlingshäst behöver inplanerad tid för återhämtning, men 
den kan förläggas oavsett årstid.   
 
Vet man hur strålningen från sensorn påverkar hästen? 
 
Hästenheten är riktad från hästen och skickar data till gårdsenheten via radio med extrem 
låg effekt (100mW). Signaler skickas med standard bluetooth och för att uppnå den långa 
batteritiden på 3 veckor, minimeras dessutom användningen av radion. Sammantaget ger 
detta försumbar strålning för hästen och väldigt långt under de rekommenderade gränserna 
för en människa (baserade på mobiltelefonanvändning). 
 
Har det gjorts studier på hästars rörelsetid/ättid på lösdrift? 
 
Det finns flertalet studier kring ämnet hästars rörelse/ättid/äthastighet i olika former av 
inhysningssystem. De utgår från lite olika vinklar och förutsättningar beroende på vad 
exakt man önskar studera och mäta. Just att lyfta frågan i ett större perspektiv är något 
vi arbetar med just nu baserat på de studier vi genomför bla i Brösarps backar med SLU 
och i kombination med den stora databas vi har över hästbeteenden i olika dimensioner, 
varav tex inhysningsform. När vi har ett resultat kommer vi att publicera detta. 
 
Kan ni se någon skillnad i rörelsemängd vintertid mellan hästar som får fri tillgång till 
grovfoder i hagen samt de som får en reglerad mängd? 
 
Jättebra fråga. Se svar ovan.  
 
Hur är det med naturbete? 
 
Jättebra! Ju mer variation i fauna och mark desto bättre. Hästen stimuleras till rörelse, 
aktivitet och födosök. Dessutom får de ett bredare utbud av näring. De kan själva välja vad 
de behöver mer tillskott av. Och det finns möjlighet att välja plats efter väderförhållanden 
och sommarplågor.    
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Om man borde öka motionen när hästen går ut på bete, så kanske det inte är så lämpligt 
med ridvila under betessäsong? Rekommenderar ni att man istället ska ge hästen en 
vintervila under tiden när den står i box och bara går i hage begränsad tid under dygnet? 
 
Man får bedöma efter individen och vilken typ av bete hästen går på. Tex har man en mer 
flegmatisk häst, som inte arbetat särskilt mycket under vinterperioden och som lätt lägger 
på sig och går på liten yta med energirikt bete? Eller en häst som har svårt att hålla hull, är 
lättstressad och som arbetats hårt under vintersäsongen? Den senare kan må bra av en tid 
av återhämtning och möjlighet att komma till ro för att kunna tillgodogöra sig energin och 
även läka mindre belastningsskador. Mentalt (och även fysiskt) kan den då må bra av några 
veckors arbetsfri bete. Medan den första snarare riskerar hälsorelaterade problem pga av för 
lite rörelse i kombination med högt energiintag. Alla hästar (inte minst äldre med 
begynnande stelhet eller sämre rundsmörjning i leder) behöver kontinuerlig rörelse för att 
bibehålla sin funktion. Frågan är komplex och man får bedöma enskilda fallet. Det vi har sett 
är generellt tendens till att hästar (främst hobbyhästar som får betesvistelse) rör sig överlag 
för lite och att detta minskar under sommartid. Samtidigt som energiintaget ökar. Dessa 
hästar skulle nog gynnas av mindre vila under sommaren och kanske kortare vintervila.   
 
Vad tycker ni om att strängbeta dem? 
 
Mycket bra. Som vi beskrev så växer gräset i en “S” kurva, dvs långsammare i början, tar 
sedan fart, och stannar av. Just i midjan på “S”-et är det optimalt för hästar att beta. Om de 
får välja är det helst där de betar, dvs inte nedbetad till rot och inte när det vuxit sig för högt 
(på väg att fröa och fått mer vedartade stjälkar). Det är bäst för hästen ur ett hälsoperspektiv 
men även för gräset (om man tänker utifrån betesvallens välmående). Att kontinuerligt flytta 
hästarna etappvis (eller strängbeta) så att de ständigt har ett optimalt bete är utmärkt om 
man har de möjligheterna. Optimalt är att göra ett betesschema, ha kolla på gräsets tillväxt, 
flytta lite tidigare än man ofta tror - och kan man dessutom varva med andra djur, tex får, så 
hålls parasittrycket ned på köpet.  
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