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Förord
Denna studie är ett specialarbete inom utbildningen till Hovformsspecialist hos SANHCP. Att
min studie kom att handla om slow feeding är inte direkt någon slump. Under årens lopp har
jag blivit en ganska van användare av olika ”slow feeding”-alternativ och jag låter idag mina
hästar och mina getter äta ur småmaskiga hönät. Jag har genom åren testat en del olika utfodringslösningar, utifrån min egen nyfikenhet och strävan efter att få optimala utfodringsrutiner
åt hästarna. Hade det inte varit för det faktum att jag hela tiden lyckas ta på mig ”projekthästar” som behöver specialutfodras på olika sätt, och för att jag är så obotligt fascinerad av hur
hästens foderkonsumtion påverkar hästens hälsa och hovar, så hade jag nog inte varit hälften
så engagerad i dessa projekt som jag nu är.
Min första häst, ett Tinker-sto, drabbades av foderrelaterad fång i tid och otid och hon var
dessutom väldigt lättfödd. Det ställde höga krav på sunda och genomtänkta utfodringsrutiner,
och under flera år så testades olika sorters slow feeding-lösningar, såväl ”hårda” hö-lådor med
galler, som mjuka småmaskiga hönät i olika upplagor, ur olika sorters foderhäckar.
Min nästa häst var ett Nordsvenskt brukshäst-sto som kom till mig som kraftigt överviktig
med dallrande fettnacke och stora fettvalkar över revbenen. Hovarna såg ut som man kan förvänta sig av en häst som gått med ”smygande” fångkänningar under många års tid: platt, nästan buktande sula, djup separation/dike i lamellranden, och fångränder på hovarna. Frånvaron
av kraftiga vinkelförändringar på tå-väggen (ingen tydlig hovbensrotation) ihop med att hästen dessutom var väldigt pigg och nästintill oöm på hårt grus, gjorde att inga tidigare ägare
reflekterat över de stora riskerna, och hon hade fått gå på frodigt bete utan begränsning och
utan motion under flera år. Det var akut för mig att få ner hästen i vikt för att kunna få ordning
på hovarna och undvika allvarligare fånganfall. Slow feeding blev ett självklart verktyg för att
kunna banta denna häst, och under den här tiden provade jag också, med varierande resultat,
olika typer av specialbeställda nät med mycket mindre maskor än de standardnät som säljs av
Caisas Shop.
Nuvarande hästar i stallet heter Heidi och Bagossa. Heidi är en något överviktig Irish Cobmadame med fettnacke, som är väldigt lättfödd, och Bagossa som är lite av en motsats: en
äldre kallblodstravare med mer slimmad kroppstyp som har svårare att hålla hullet och äta
tillräckligt. Det är en utmaning att försöka matcha båda dessa hästars utfodringsbehov samtidigt, och det sporrar mig att fortsätta att hitta smidiga och bra utfodringslösningar som kan
fungera åt båda hästarna samtidigt. Det är också dessa två hästar som kommer att ingå i följande studie. Och jag vill rikta ett extra speciellt stort tack till dem eftersom de har tålamod
med mig och mina experiment!
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Inledning
En sund diet för hästen är avgörande för hovarnas hälsa och sundhet, för att inte nämna risken
för laminitis. En av de största utmaningarna för hästägare till lågpresterande hästar/hobbyhästar idag är att erbjuda hästarna en fiberrik men sockerfattig diet som inte gör dem
feta, men som ändå tillåter dem att tillfredsställa sitt tuggbehov jämnt utspritt under hela dygnet. Vi vet att hästarnas matsmältningssystem är beroende av ständig tillgång till fibrer och att
en magsäck som är tom flera timmar per dygn drastiskt ökar benägenheten för hästen att utveckla magsår och stress, så att låta hästen stå på tom mage är inte ett hälsomässigt gångbart
alternativ. (1)(2)
Att lösa denna situation genom att istället ge hästen mera foder - kanske rentav ge den fri tillgång på hö och själv låta den reglera sitt foderintag - krockar istället ofta med det faktum att
vi generellt har ganska höga näringsvärden på hö från svenska vallar. Kosten riskerar då att
bli alltför näringsrik för många hobbyhästar av lättfödda raser, eller lågpresterande hästar som
inte tränas och tävlas regelbundet. Att hålla hobbyhästen slank på fri tillgång på hö eller hösilage av den typ som odlas och säljs till hästägare i Sverige är alltså inte det lättaste. Trots detta
så är det en ganska vanlig utfodringsrutin, då det är förhållandevis enkelt och tidseffektivt,
jämfört med att väga och portionera ut höet flera gånger om dagen.

Bakgrund
Slow Feeding som koncept har vunnit stor mark de senaste åren. Att använda sig av slowfeeding-konceptet i sina utfodringsrutiner innebär att man på olika sätt försöker att bromsa
upp hästens ät-tid, genom att försvåra för hästen att stoppa hela munnen full med mat på en
gång, så att hö-givan ska räcka under en längre tid och därmed minska risken att magsäcken
blir tom alltför länge mellan utfodringstillfällena.
De småmaskiga hönäten är troligen den produkt som haft mest framgång av de olika Slow
Feeding lösningarna som testats genom åren av olika hästägare. De saluförs på flera olika
håll, bland annat av Caisas Shop, som kallar sina nät ”SMHN”, vilka också kommer att ingå
som en del av denna studie. (Jag kommer i den löpande texten använda förkortningen
”SMHN” istället för Småmaskigt hönät. Förf.anm) SMHN lanseras bl.a som ett sätt att förlänga hästarnas ät-tid, och få dem att äta mindre. Med utgångspunkten att det enbart är antalet
tuggningar som avgör hästens mättnadskänsla, resonerar man i reklamannons [Bilaga 2] samt
på hemsidan www.slowfeeding.com [7] att hästar som får hö (utan nät) stoppar munnen full
med hö, tuggar slarvigt, och därmed kan äta för mycket.
På sidan www.slowfeeding.com kan man läsa:
”Vitsen med Slow Feeding är inte bara att fodret skall räcka längre utan kanske framför allt
att hästen tuggar fodret mycket noggrannare så att den uppnår mättnadskänsla och slutar äta
när den har fått i sig tillräckligt”. [7]
Också ett räkneexempel är uppställt på hemsidan för att lättare illustrera detta med hur foderkonsumtionen påstås kunna minska med hjälp av SMHN:
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”Låt oss hitta på att det vore naturligt för denna häst att tugga 2kg hö 10 000 gånger under
en tidsperiod av 3 timmar för att känna sig mätt och tillfredsställd och att det sedan skulle ta
30 minuters för tuggmuskeln att vila upp sig (så att den känner sig hungrig igen). Detta innebär en cykeltid på 3,5 timmar vilket gör det möjligt för hästen att äta 5 sådana portioner (totalt 10kg) på 17,5 timmar och göra andra saker under 6,5 timmar.
- Om det är för lätt för hästen att fylla munnen med löst hö så att den på samma 3 timmar och
med samma 10 000 tuggningar i stället fick i sig 2,5kg hö så skulle samma 5 portioner innehålla 12,5kg hö vilket är 25% mer. Det viktiga här är inte att det är 25% mer strå utan att det
är 25% mer socker eftersom det är det oförbrännda sockret som gör både hästar och människor feta. Hästen kommer således att bli farligt fet innan den blir tillfredställd.
I vår värld ser vi detta på hästar som går på frodiga beten eller får fri tillgång till en icke
nätad rundbal i hagen och därför blir farligt feta. Visste du förresten att svenskt gräs i genomsnitt innehåller 50 % mer socker än gräs som växer vid Medelhavet?
- Om hästen hets-äter utan SMHN och klarar sina 10.000 tuggningar och 2kg hö på bara 2
timmar så blir cykeltiden bara 2,5 timmar och den hinner med 7 portioner (i stället för 5)
vilket ger 14kg hö i stället för 10kg och hästen blir naturligtvis fet.” [7]
Man framhåller ”kontinuerlig slow feeding”, alltså fri tillgång på hö genom SMHN, som ett
sätt att låta hästarna själva balansera sitt ätande och sitt hull:
”En av de mest fantastiska sakerna med väl fungerande kontinuerlig Slow Feeding är att hästarna själva balanserar sitt ätande och sitt hull. Många hästägare vittnar om att de har haft
underviktiga hästar som delat SMHN med överviktiga hästar och de underviktiga hästarna
har gått upp i vikt samtidigt som de överviktiga hästarna har gått ner i vikt.” [7]
Att låta utfodra sin häst på fri tillgång till hö/hösilage med SMHN, istället för fri tillgång på
hö utan hönät - framstår därför som en bra metod för att lyckas få hästen att tugga fodret mera
noggrant, och därmed känna sig mätt på en mindre mängd foder och därför minska något på
sin totala foderkonsumtion men fortfarande med fördelen att hästen har tillgång till fibrer hela
dygnet samt att man får de positiva effekterna på psykiskt och fysiskt välbefinnande som detta
innebär för hästen, och därtill givetvis den minskade arbetsbördan på hästägaren. Dessutom
med den stora bonusen att det onödiga höspillet minskar. Det påstås dessutom att sådan typ av
utfodring kan balansera upp hullet på hästar som behöver gå upp i vikt, och reglera en viktminskning på hästar som behöver gå ner i vikt.
Man har genom två olika svenska studier [3][4] kunnat konstatera att utfodring med SMHN
kan förlänga hästens ät-tid signifikant. Däremot finns inte några direkta mätningar gjorda på
hästarnas foderkonsumtion vid fri tillgång på hö med SMHN, men man har ändå i en av studierna [3] lagt märke till att: ”Hästens foderkonsumtion verkar endast påverkas lite då hösilage
utfodras i småmaskiga hönät jämfört med direkt på golvet.”

Syfte
Syftet med denna studie är att kartlägga hur foderkonsumtionen påverkas av utfodring med
SMHN under rådande förhållanden, och jämföra detta med foderkonsumtionen vid fri tillgång
på hö från marken eller ur fodertråg/krubba. Frågan är främst om utfodring med fri tillgång på
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hö via SMHN kan åstadkomma en signifikant minskning på hästarnas foderkonsumtion, jämfört med utfodring på fri tillgång på hö utan SMHN, och om det i så fall kan vara ett användbart och enkelt verktyg för att banta överviktiga hästar.
Min hypotes är att hönätet har en liten eller ingen effekt alls på foderkonsumtionen jämfört
med fri tillgång på hö utan hönät. Jag tror att hästarna vid utfodring via SMHN kan kompensera för den något längre ät-tiden genom att helt enkelt stå lite längre tid vid hönätet och äta,
för att på så vis reglera sitt foderintag till den mängd som de känner att de har behov av, och
att det inte är främst möjligheten till att stoppa munnen full med mat som är den avgörande
faktorn för hur mycket foder hästarna väljer att äta under ett dygn.

Material och metod
Totalt sju stycken separata tester har genomförts under sju dygn, på två stycken hästar, för att
mäta den mängd hö som konsumerats per dygn vid olika utfodringsalternativ för varje individuell häst. Fem av dessa tester består av mätningar gjorda vid fri tillgång på hö från marken/fodertråg, och två av dessa tester består av mätningar gjorda vid fri tillgång på hö genom
SMHN. Hänsyn har tagits till att väderlek och temperatur utgör en påverkan på hästarnas foderkonsumtion, samt svårighet att kontrollväga fuktigt hö-spill efteråt, och därför har de flesta
försök därför utförts vid stabilt uppehållsväder. Mätningar har endast gjorts på mängden hö
som konsumerats, och inga mätningar har gjorts över hästarnas växlande av aktiviteter under
dagen, såsom att äta eller vila. Temperaturspannet under försöken pendlade uppskattningsvis
mellan ca 3-4 minusgrader under natten som lägst, upp till cirka 10 plusgrader på dagen som
lägst. Det var inte minusgrader alla nätterna. Några mer detaljerade mätningar i temperatur
eller väderlek har ej gjorts.
Höet vägdes ut före utfodring på en fjädervåg, och höspillet samlades ihop efter att försöket
avslutats, och vägdes i samma fjädervåg. Till vägningen av höet användes kraftiga plastsäckar
av okänt märke.
Material som använts under studien är: SMHN från Caisas Shop i storlek #Litet (120x90cm)
och #Stor (180x105cm), två stycken hemmasnickrade höställningar att hänga näten ute i hagen(en till varje häst), enkel fjädervåg för att mäta upp hö och höspill, tre stycken presenningar, ett vattenkar och ett badkar som fodertråg för utfodring ute i hagen, samt platsbyggda
hörnkrubbor i boxarna.

Utfodringsanordningar
Hästarna har varit ute i hage på dagtid och kommit in på box nattetid vid ungefär samma tider
varje dag. Hästarna har delats upp i varsin rasthage på dagen så att individuella mätningar i
foderkonsumtion kunnat göras både i hage och i stall. De hönät som använts under försöken
är inköpta på Caisas Shop. Nattetid står hästarna i ett kallstall i varsin hästbox. Vid testerna
för hönät så hängs det upp två stycken lågt hängande hönät mot väggen av storleken #Litet(120x90cm) i varje hästbox, och vid testerna för fri tillgång på hö i krubba så äter hästarna
sitt hö ur en hörnbyggd krubba och kan där också äta med huvudet i en låg position.
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Sådana här karbinhakar försluts alla hönät med för att undvika att hästarna fuskar och stoppar ner mulen i nätet.
För utfodringen med SMHN i rasthagen har hästarna en varsin höställning med ett hönät i
storleken #Stor (180x105cm.), och för utfodringen utan hönät så provades flera olika varianter
för att hitta ett smidigt sätt att kunna väga hästarnas spill efteråt. Den första varianten som
provades ut vid Test 1 och 2 var två stora vattenkar som höet lades ut i, men problem uppstod
i form av att hästarna hela tiden knuffade ut hö på marken när de sorterade fodret i jakt på de
smakligare partierna. Det hö som blev liggande på marken drog åt sig fukt och bakterier och
riskerade att bli både smutsigt och nedtrampat och därmed förstöra möjligheterna att kontrollväga höet efteråt samt att kunna dra rättvisande slutsatser om hästarnas foderkonsumtion, då
hästarna ogärna äter sådant hö som blivit smutsigt. En lösning på detta problem hittades och
användes under Test 5 och 6, och bestod i att en bit presenning lades ut på marken för att
kunna placera höet på. På det viset höll sig höet torrt och fräscht och det kvarlämnade höet
kunde enkelt sopas ihop efteråt för att kontrollvägas. Hos en av hästarna (Heidi) användes
enbart presenningen, och hos den andra hästen (Bagossa) användes vattenkaret tillsammans
med presenningen.
Rasthagarna som hästarna vistades i på dagtid har använts av samma hästar sedan början på
februari, men med den skillnaden att de har då gått tillsammans på hela ytan. De har därför
hunnit trampa sönder och äta upp majoriteten av den lilla grästillväxt som funnits där tidigare,
och var inte särskilt intresserade av att beta gräs vid tiden för dessa tester, även om det förekom någon enstaka gång att hästarna utförde födosöksbeteende. Vid dessa tester så delades
denna rasthage upp i två sektioner med hästarna i varsin del. Dessa rasthagar är ganska små
till storleken och erbjöd ingen annan stimulans åt hästarna än att antingen stå och äta, eller
sova.

Hästarna
Hästarna som ingår i testerna är mina egna två hästar, Bagossa och Heidi. Det är två hästar
med ganska olika förutsättningar vilket också kan vara intressant för testerna.
Bagossa är ett brunt sto på 21 år av rasen kallblodstravare, på cirka 150cm i mankhöjd och
med slank kroppsbyggnad jämfört med Heidi. Hon har en ganska normal aptit på hö och har
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egentligen inget större behov av foderreducering eftersom hon har mera tendens till att bli för
smal än för tjock. Hästtandläkare har konstaterat att hon har lite problem med tandköttsfickor
som kan skapa foderuppackningar, vilket kan påverka hennes aptit något. Hon har lite svårt
att hålla hullet på vintern och tappar framförallt väldigt lätt muskler på ett proteinfattigt hö,
och tillskotts fodras därför med Kvarnbyfoders Vitafor lucernpellets 1 kilo per dag i tillägg till
grovfodret. Hon får dessutom mineralfoder Biopromin från AME-produkter.

Bagossa
Den andra hästen, Heidi, är ett svart sto på 14 år av rasen Irish Cob. Hon är cirka 145cm i
mankhöjd med väldigt bred och grov kroppsbyggnad. Hon är lite av Bagossas motsats, då hon
har både en mycket större aptit och kroppshydda. Hon är väldigt lättfödd och har dessutom en
del övervikt med fett-depåer, bland annat en stor fettnacke, samt fettdepåer över rygg, länd
och svansrot. Förutom grovfoder så tilläggsfodras hon endast med Biopromin-mineraler och
KwikBeet från Dodson & Horrell (melassfri betfiberprodukt). Aktivitetsnivån på hästarna före
och under tillfället för dessa tester är noll, d.v.s. de gör ingenting annat än går i hage på dagarna och de har inte varit igång regelbundet under hela vintern. Båda dessa hästar är vana vid
fri tillgång på hö genom samma sorts hönät som används i testerna, och har blivit utfodrade på
det viset sedan oktober 2013. De har inga tendenser till att hetsäta eller rycka och slita i näten
vid utfodring, och har för vana att regelbundet växla mellan aktiviteter - framförallt att äta och
sova, men också för att dricka vatten, rulla sig, eller pilla eftergrässtrån i marken

Heidi
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Typ av foder
Fodret som används i testerna är ett mjukt hö med många fina strån, och en kvalitét liknande
”ängshö”. Det är slaget under sommaren 2013 från våra egna marker som är väldigt ojämna i
kvalitét vilket gör att höbalarna inte är så homogena i växtslag. Detta beror på att vallarna har
varit ogödslade/oplöjda under ca 10-20 år och därefter endast använts till bete. Vissa partier
av det bärgade höet består av mycket mossa och andra typer av växter och ogräs som hästarna
ogillar att äta eller helt och hållet undviker att äta. Det har gjorts en näringsanalys på ett samlingsprov från hela skörden hos analysföretaget Eurofins [Bilaga 1] och enligt denna analys så
innehåller höet relativt mycket energi (9,4 MJ/kg torrsubstans) och relativit låg nivå smältbart
råprotein för häst (33 gram/kg torrsubstans) Höet innehåller dessutom 168 gram socker/kg
torrsubstans. (16 %)
Jag har med hänsyn till studien försökt undvika att använda de höbalar som kommer från partier med mycket mossa och andra oaptitliga delar, för att få så enhetliga förutsättningar som
det är möjligt, men fortfarande så kan det givetvis förekomma att det funnits med en del ogräs
och mossa i de balar som använts i testerna. Det finns en studie [6] som visar att hästarnas
preferenser vid valet av hö är att höet i första hand ”luktar gott”, och i andra hand har ett relativt lågt fiberinnehåll. Jag har därför varit mycket noga med att bara välja ut väl lagrade höbalar som luktar fräscht och gott, och med så liknande struktur som möjligt. Eftersom ordentliga
mängder med hö har serverats till hästarna så har de dock aldrig behövt känna sig tvingade att
röra de partier av höet som är mindre smakliga, och har med lätthet kunna sortera ut de allra
godaste och mest lättsmälta delarna av höet och lämna sådant som är mindre smakligt, med
goda marginaler.
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Resultat
Test 1- Fri tillgång till hö från krubba/fodertråg – regn
21/2-22/2 TEST 1
FRI TILLGÅNG (REGN)
NATT
19:30-09:00 13,5h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
14,50
3,25
Heidi
20,25
10,00
DAG
09:00-20:15 11,25h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
7,00
3,00
Heidi
8,00
7,00
TOTALT
Bagossa
21,50
6,25
Heidi
28,25
17,00

29%
60%

Under denna test serverades höet från fodertråg (vattenkar) i hagen och inte på presenning. En
försvårande omständighet var att hästarna hela tiden knuffade ut höet på marken istället för att
äta ur fodertråget. Under denna första test så regnade det dessutom, vilket gjorde det väldigt
svårt för mig att både kunna kontrollväga höspillet efteråt samt att undvika att hästarna smutsade ner sitt hö. Detta innebar att jag portionerade ut höet under flera gånger under samma
dag för att undvika för mycket smutsigt spill på marken, och det fick konsekvensen att hästarna – för att kunna få nytt hö utportionerat – var tvungna att äta upp en stor del av det som de
redan fått.

Så här såg Bagossas spill ut under en del av dagen
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Viktigt att notera är att det kontrollvägda höet från
dagtid här är till viss del fuktigt, vilket självklart påverkar att resultatet blir svårt att tolka, framförallt
resultatet för Bagossa, som lämnade mer spill ute i
hagen än Heidi.
Bagossa lämnade 4 kg fuktigt hö ute, och detta motsvarar uppskattningsvis ca 2 kg torrt hö, vilket betyder
att Bagossa förmodligen åt ett par kg mer än det nedan angivna resultatet 6,25kg. Heidis totala konsumtion var 17 kilo. Men förmodligen hade hon kunnat äta
lite mer om jag hade varit mera frikostig med större
och fler portioner. Mellan kl. 17-20 hade jag nämligen inte möjlighet att titta till hästarna och förmodligen så hade Heidi ätit mera om jag hade lagt ut hö någon mer gång under denna tidsperiod.

Såhär såg hästarnas hörnkrubbor ut i boxen.

Heidis rasthage med fodertråg och hö-spill i förgrunden
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Test 2 - Fri tillgång till hö från krubba/fodertråg
27/2-28/2 TEST 2
NATT

FRI TILLGÅNG
20:00-08:30 12,5h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
8,50
5,50
Heidi
12,25
6,00
DAG
08:45-20:30 11,75h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
9,00
6,50
Heidi
13,50
10,00
TOTALT
Bagossa
17,50
12,00
Heidi
25,75
16,00

69%
62%

Denna testsituation liknar den föregående, men med skillnaden att den skedde i uppehållsväder, och att jag kombinerade utfodringen i fodertrågen utomhus med att också lägga några
enskilda högar direkt på marken på en torr och väldränerad markplätt. Testet har varit problematisk på samma sätt som föregående test, eftersom hästarna gärna buffade ur höet ur fodertrågen och det höet som knuffades ut på marken blev trots att det inte regnade, ändå lite
fuktigt och lite smutsigt, i synnerhet det som Heidi ratade, då hennes foderhäck stod direkt på
fuktig jord. Bagossas badkar däremot stod på väldränerat naturgrus och där kunde jag rädda
en del av höet från att bli smutsigt genom att lägga det åt sidan. Men oavsett så ville inte hästarna gärna äta det som de tidigare ratade.
Jag tog regelbundet spillet åt sidan för att undvika att de skulle trampa på det, och för att de
skulle ha möjlighet att fortsätta äta av det, och fyllde på med nytt hö i fodertråget ett flertal
gånger under dagen, för att försöka efterlikna en situation där hästarna har möjlighet att välja
ut det gottigaste höet och kunna lämna en del spill. Jag ville dock inte lägga ut för mycket hö
på en gång, pga. att det skulle bli ohanterbart stora mängder spill som skulle trampas ner, och
därav anledningen att jag lade ut hö flera gånger under dagen, och städade undan spillet ofta
för att undvika att det blev för smutsigt. Dessutom placerade jag också ut några högar med hö
på andra ställen i hagen med mera torrt och slätt underlag. Dessa högar åts upp nästan helt av
hästarna. Allt hö-spill som blev kvar efter insläpp kontrollvägdes. Det var säkert en aning
fuktigare än nytt torrt hö, eftersom det legat på marken under större delen av dagen, men det
var ändå ganska torrt. Det sista hö-bosset och skrapet på marken blev förstås kvar, så det får
man ta med i beräkningen.
Bagossa åt totalt under dygnet 12 kg och Heidi åt totalt 16 kg.

12

På bilden ovan har Bagossa precis fått några nya portioner utplacerade på marken

Här har jag precis lagt ut några portionshögar med hö till Heidi på den torraste grusytan i hagen
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Så här såg en del av spillet ut efter Heidi under dagen.

Test 3 - Fri tillgång till hö från småmaskigt hönät
5-6/3 TEST 3
DAG

HÖNÄT
09:00-20:00
5/3 - Dag 1
HÄST
SERVERAT
ÅTGÅNG KG
Bagossa
10,25
7,25
Heidi
12,00
10,00

6/3 - Dag 2
SERVERAT ÅTGÅNG KG
12,00
7,00
12,50
6,75

Detta test blev misslyckad på grund av avsaknad av siffor på hur mycket hästarna åt under
natten. Jag hade fyllt hönät i boxen men samtidigt glömt bort att plocka bort höet som låg i
hästarnas foderkrubbor, vilket innebar att det inte blev någon rättvisande mätning av foderkonsumtionen nattetid. Därför finns endast siffror på foderkonsumtionen dagtid. Testet utfördes istället under två efterföljande dagar mellan klockan 09:00-20:00.
Bagossa åt under dag 1: 7,25 kg, och Heidi åt 10 kg. Under dag 2 åt Bagossa 7 kg och Heidi
åt 6,75 kg
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Test 4 - Fri tillgång till hö från småmaskigt hönät
10-11/3

TEST 4

HÖNÄT
22:00NATT
09:00
11h
HÄST SERVERAT
ÅTGÅNG KG
Bagossa
14,50
6,25
Heidi
15,50
9,75
09:00DAG
22:00
13h
HÄST SERVERAT
ÅTGÅNG KG
Bagossa
16,25
7,50
Heidi
17,25
12,00
TOTALT
Bagossa
30,75
13,75
Heidi
32,75
21,75

45%
66%

Detta test startar vid insläpp klockan 22:00 på kvällen den 10 mars och bedrivs under följande
dag och fram till insläpp 22:00 kvällen den 11 mars. Hönäten är ordentligt fyllda både inne i
boxen och ute i hagen så att hästarna har goda möjligheter att kunna plocka ut det godaste
gräset och rata det som de inte gillar.
Under detta test var hästarna mätta och belåtna hela tiden. De hade alltid gott hö kvar i påsen,
och vid slutet av dagen, vid insläpp 22:00 så stod Heidi och åt fortfarande mat på sin höställning. Det fanns gott om fint hö kvar i hönäten hos båda två. Lite spill hamnade på marken
nedanför hönätet, och större delen av detta kunde kontrollvägas efteråt, men lite hö-boss blev
kvar i jorden. Spillet vid användandet av hönät är dock avsevärt mycket mindre än spillet vid
utfodring utan hönät.
Bagossa åt totalt under hela dygnet 13,75kg hö och Heidi åt 21,75kg.

Heidi står vid sin höställning och äter
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Test 5 - Fri tillgång till hö från krubba/fodertråg
11/3-12/3

TEST 5
NATT

FRI TILLGÅNG
22:00-09:00
11h
HÄST
SERVERAT
ÅTGÅNG KG
Bagossa
9,00
4,25
Heidi
12,00
5,50
DAG
09:00-22:00
13h
HÄST
SERVERAT
ÅTGÅNG KG
Bagossa
17,25
5,65
Heidi
22,50
8,65
TOTALT
Bagossa
26,25
9,90
Heidi
34,50
14,15

38%
41%

Detta test med fri tillgång på hö hade bättre förutsättningar än de två första testerna, tack vare
användandes av en presenning som skyddade höet från underlaget. Höet som lades ut i hagen
behövde därför inte portioneras ut i mindre portioner under dagen, utan större delen av hästarnas dagsranson lades ut på morgonen i samband med utsläppet, och en del nytt hö lades ut
senare under dagen trots att hästarna då hade massor av spill som såg ut att vara i fint skick detta för att säkerställa att hästarna hela tiden hade tillgång till rikligt med hö att välja och
vraka på. Efteråt var det lätt att sopa upp det rena och torra höspillet och väga det.
Bagossa åt totalt 9,9 kg detta dygn och Heidi åt 14,5 kg

Bagossas fodertråg med presenning såg ut så här vid första utfodringen. (Det ligger hö nedanför karet också)
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Heidis foderplats såg ut så här. Det är en blå presenning plus en vit som inte syns.

Och här kan man se hur Bagossa väljer att lägga höet utanför fodertråget för att äta
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Så här mycket spill fanns det kvar på morgonen dagen efter vid Bagossas foderplats

Test 6 - Fri tillgång till hö från krubba/fodertråg
12-13/3

TEST 6
NATT

FRI TILLGÅNG
22:00-09:30 11,5h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
11,00
4,50
Heidi
15,75
8,50
DAG
09:30-22:00 12,5h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
16,25
8,00
Heidi
17,00
7,75
TOTALT
Bagossa
27,25
12,50
Heidi
32,75
16,25

46%
50%

Detta test bedrevs på precis samma vis som föregående test.
Bagossa åt 12,5 kg och Heidi åt 16,25 kg totalt under dygnet.
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Test 7 - Fri tillgång till hö från småmaskigt hönät
15/3-16/3

TEST 7
HÖNÄT
NATT
22:00-09:00 11h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
11,50
4,50
Heidi
14,00
7,50
DAG
09:00-22:00 13h
HÄST
SERVERAT ÅTGÅNG KG
Bagossa
13,00
7,50
Heidi
15,00
9,00
TOTALT
Bagossa
24,50
12,00
Heidi
29,00
16,50

49%
57%

Detta sista test bedrevs på samma vis som Test 4, med skillnaden att den istället påbörjas på
morgonen kl. 09:00 och avslutas morgonen därpå kl. 09:00
Bagossa åt totalt under hela dygnet 12 kg hö och Heidi åt 16,5 kg hö.

Så här såg hästarnas hönät ut inne i boxen
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Sammanställning av resultat
SAMMANSTÄLLNING
TEST 1
Bagossa
6,25
Heidi
17,00

TEST 2
12,00
16,00

TEST 3
---

TEST 4
13,75
21,75

TEST 5
9,90
14,15

TEST 6
12,50
16,25

TEST 7
12,00
16,50

Tabell – sammanställning över hästarnas totala konsumtion per dygn.
(h)= under testet har småmaskigt hönät använts.
I ovanstående tabell kan man tydligt se hur mycket hö hästarna åt totalt varje dygn vid dessa
tester. (Med undantag från test nr 3 som misslyckades)
Hästarna åt som mest under test 4 (utfodring med hönät). Då åt Bagossa nästan 14 kg hö och
Heidi åt nästan 22 kg hö.
Bagossa åt som minst under Test 1 (utfodring utan hönät). Då uppmättes endast 6,25 kg.
Heidi åt minst vid test 5 (utfodring utan hönät), då hon endast åt 14,15 kg. Med undantag från
Test 1 så åt också Bagossa minst vid test 5(utfodring utan hönät), då hon åt 9,9 kg.
Om man tittar på test 1,2,6 och 7 så kan man hitta sifforna med minst variation för Heidi. Under dessa tester åt hon mellan 16-17 kg per dygn.
Om man tittar på test 2, 6 och 7 så kan man hitta sifforna med minst variation för Bagossa.
Under dessa tester åt hon mellan 12-12,5 kg hö.
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Diskussion
Resultatet visar klart och tydligt att hästarna kunde äta minst lika mycket hö när de utfodrades
med SMHN, jämfört med fri tillgång utan hönät. Resultatet visar t.om att de kunde äta mera
hö vid testerna för hönät. Detta ger mig rätt i min hypotes att ” hönätet har en liten eller ingen
effekt alls på foderkonsumtionen jämfört med fri tillgång på hö utan hönät.”.
Vad gäller hypotesen att hästarna kompenserar för den något längre ät-tiden genom att helt
enkelt stå lite längre tid vid hönätet och äta, för att på så vis reglera sitt foderintag till den
mängd som de känner att de har behov av, och att det inte är främst möjligheten till att stoppa
munnen full med mat som är den avgörande faktorn för hur mycket foder hästarna väljer att
äta – så kan dock ingenting med säkerhet slås fast. Mätningar har endast gjorts på mängden hö
som konsumerats, och inga mätningar alls har gjorts över hästarnas aktivitetsnivå, eller växlandet av aktiviteter under dagen, såsom att äta eller vila. Inte heller har några mätningar
gjorts på antalet tuggningar. Studien ger alltså svar på grundfrågan, men den väcker också en
del andra följdfrågor.

Resultatdiskussion
Heidi hade ett ganska jämnt ätmönster under majoriteten av dessa tester. Med undantag för
Test 4 och 5 så åt hon cirka 16-17 kg per dygn. Bagossa hade också ett ganska jämnt ätmönster under hälften av testerna och åt cirka 12 kg per dygn, med undantag för Test 1, 4 och 5.
Det fanns alltså inga tydliga samband mellan användandet av hönät, och en minskning av foderkonsumtionen. Förvånande nog kunde man istället se en tendens till en ökad foderkonsumtion vid test nr 4, då hönät användes – och båda hästarna uppmätte de högsta sifforna.
Men varför åt Bagossa så lite hö under Test 1? Hon åt väldigt lite hö både under natten och på
dagen vid detta test, så det faktum att det regnade under dagen är inte ensam en rimlig förklaring till ett ändrat foderintag. På denna fråga har jag inga rimliga förklaringar.
Båda hästarna har ätit mest hö under Test 4 (utfodring med hönät) och om man bortser från
Bagossas låga siffror på Test 1, så har också båda hästarna ätit minst vid Test 5 (utfodring
utan hönät). Detta väcker en del frågor, som kanske delvis kan förklaras av att hästarna dagen
före Test 4 fick äta lite mindre hö än normalt ute i hagen. De fick då inte äta fritt ur hönät som
vanligt utan fick istället utportionerat en del av det ratade höspillet och lös-hö som blivit över
från tidigare tester. Hästarna kan därmed ha haft mindre mängd fiber, och/eller mindre mängd
näring i tarmarna under dagen för Test 4, vilket orsakat dem en större aptit.
Om detta antagande stämmer, så kan det också till viss del förklara varför relativt låga värden
uppmättes under Test 5 – vilket är dagen direkt efter Test 4. Eftersom hästarna åt så mycket
under Test 4 så hade de relativt mycket näring i tarmarna dagen efter, vilket gjorde att de inte
kände ett behov av att äta lika mycket under dagen för Test 5.
Detta kan givetvis inte styrkas på något vis, eftersom inga mätningar är gjorda på varken hästarnas foderkonsumtion vid dagen före Test 4 och inga mätningar är gjorda på varken höets
eller tarmarnas näringsinnehåll.
Att hästens mättnadskänsla på lite längre sikt hänger ihop med hur mycket näring som finns i
tarmarna har dock stöd av Rundgren & Planck [5]. De menar också att hästens mättnadskänsla
på kortare sikt regleras vid en punkt före magsäcken, och har ingenting att göra med att hästens magsäck blir full av foder - men däremot är det inte utrett om det beror på frekvensen
tuggande och sväljande, den totala ättiden, eller en kombination av dessa faktorer.
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Detta indikerar att det inte är riktigt så enkelt att få hästen att äta mindre hö, genom att bara
förlänga dess ät-tid, då det uppenbarligen finns fler faktorer som påverkar hästens mättnadskänsla på lite längre sikt. Användandet av hönät i sig är inte heller någon garanti för att hästen
tuggar sitt hö mera noggrant. Vad som dock fastslagits avseende partikelinnehåll i hästens
magsäck är att hästen tuggar sitt foder generellt mycket omsorgsfullt och att friska tänder mal
ner hö och gräspartiklar till en längd mindre än 1,6mm, samt att två tredjedelar av partiklarna
i hästens magsäck är mindre än 1 mm. [5]
Eftersom inga mätningar gjorts på antalet tuggningar, och ej heller partikelstorlek på fodret i
hästarnas magsäck i denna studie så kan givetvis inga slutsatser alls dras kring påståenden om
”slarvigt tuggande” från Caisas Shop eller www.slowfeeding.com. Det är en mycket intressant fråga, huruvida den förlängda ät-tiden och försvårandet av utfodringen påverkar frekvensen tuggningar och partikelstorlek på konsumerat foder i hästens magsäck. Det krävs fortsatt
forskning inom detta område för att kunna dra några fasta slutsatser.
En ytterligare aspekt som hade varit mycket intressant att ta hänsyn till under studien, men
som ej uppmättes detaljerat, är om det förekommit några samband mellan foderkonsumtionen
och temperatur- och väderskillnader mellan de olika försöken.

Metod-diskussion
Det har varit svårt att genomföra vissa av dessa tester på grund av praktiska problem som att
hästarna har skyfflat ut mycket spill på marken vid utfodring utan hönät, och höet har riskerat
att bli blött och svårt att kontrollväga.
Resultatet hade givetvis blivit säkrare vid alla testerna om jag hade haft möjlighet att mäta
torrsubstans istället för kilo foder, eftersom fodret kan både suga åt sig markfukt och luftfuktighet under dagen och ändra vikt efter att ha hängt utomhus under en dag.
En faktor som inte övervägdes före dessa tester men som jag insåg i efterhand är en ganska
stor inkonsekvens i mängden hö som serverades hästarna vid de olika testerna. Hade jag gjort
om dem igen hade jag förmodligen utgått från ett förutbestämt schema med fastställd dagsranson åt hästarna varje dag för att få testerna mera enhetliga.
För pålitlighet av resultat hade det också varit bra om jag hunnit genomföra några fler testsituationer på både fri tillgång på hö med och utan hönät för att få ytterligare säkerhet i resultatet. De hittills uppnådda sifforna kan ju också varit en slump, och fler mätningar behöver göras över tid för att vara mer pålitliga.

Typen av hö
I denna studie användes ”ängshö” med mycket blandad växtlighet. [Bilaga 1] Energihalten och
sockerhalten är relativt hög och proteinhalten är relativt låg. Det kan diskuteras hur stor betydelse valet av grovfoder har på hästarnas foderkonsumtion. Det finns försök som visar att hästar på bete i första hand väljer gräs att äta även när tillgången på andra växtslag och t.om örter
är större än på gräs. [5] I en annan studie gjord av Kathryn Watts [7] testades hästarnas preferenser vid valet av olika typer av hö för att utröna om det fanns en tydlig korrelation mellan
sockerinnehåll och smaklighet. Man kom fram till att den högsta prioriteringen från hästarnas
sida var att höet ”luktade gott” och i andra hand ett lågt fiberinnehåll. Innehållet av socker
kom alltså inte på högsta prioritet. Jag har som tidigare nämnt tagit extra hänsyn till lukt och
struktur vid valet av de höbalar som ingått i försöken. Eftersom dessa försök bedrivits på
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samma sorts hö så är det omöjligt att svara på om hästarnas foderkonsumtion hade kunnat öka
eller minska om annan typ av hö använts.

Hönätets effekt på hästens hull
Det kan alltså diskuteras om användandet av SMHN verkligen kan tillskrivas effekten att den
kan balansera upp eller ner hullet på hästar. Det kanske snarare är möjligheten till fri tillgång
till hö, och inte själva hönätet i sig självt, som eventuellt kan skapa en balans i hästens hull
över tid, om hästen tidigare har varit van att bli portionsutfodrad på traditionellt sätt med
magsår och stress som ett regelbundet inslag i vardagen. För en sådan häst så kan övergången
till fri tillgång på hö säkerligen ha en mycket välgörande effekt för dess mage-tarm system
och psyke.
Denna studie visar tydligt att Heidi, den överviktiga hästen med fettnacke, som var van vid fri
tillgång på hö sedan tidigare och därmed ordentligt inskolad i systemet, klarar av att äta
uppemot nästan 22 kilo torrt hö per dygn, och att snittet låg på ungefär 16-17 kg hö per dygn.
Det är en energinivå som är på tok för hög när det gäller en lättfödd D-ponny med fettnacke,
som ej motioneras.
Att lyckas banta en sådan häst med hjälp av fri tillgång på hö blir svårt om man inte samtidigt
byter ut delar av dagsransonen mot annan typ av grovfoder med lägre energinivå, som exempelvis halm eller annat energifattigt grovfoder, för att på så vis kunna ha kontroll på energiintaget och kunna reglera en viktminskning.

Slutsatser
Det är uppenbart att småmaskiga hönät fyller ett viktigt syfte när det gäller att förlänga hästarnas ät-tid och därmed minska på risken för både magsår och beteendestörningar hos hästar
som traditionellt portions-utfodras. En mycket stor bonus är att dessa nät också hjälper till att
minska på det onödiga spillet som ofta blir resultatet när hästarna får fri tillgång till hö från
marken eller ur fodertråg, då en stor del av höet annars sorteras bort av hästarna, och trampas
ner, blir smutsigt och ratas.
Men det kan inte fastställas att fri tillgång på hö med SMHN är ett bra alternativ att använda
för att banta överviktiga hästar, då det inte kunnat påvisas att det signifikant kan minska den
totala foderkonsumtionen per dygn, tvärtom så kunde de till och med öka. Det framkom indikationer på att hästens mättnadskänsla på lite längre sikt delvis kan styras av faktorer som har
att göra med hur mycket näring som finns i tarmarna sedan innan. Detta kräver dock mera
studier för att kunna styrkas, eftersom inga mätningar är gjorda på hästarnas foderkonsumtion
eller höets näringsinnehåll vid dagarna före dessa tester.
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att kartlägga hur foderkonsumtionen påverkas av utfodring med
småmaskiga hönät (SMHN) under rådande förhållanden, och jämföra detta med foderkonsumtionen vid fri tillgång på hö från marken eller ur fodertråg/krubba. Man har genom tidigare studier [3][4] kunnat konstatera att SMHN kan förlänga hästarnas ät-tid, men inga studier
finns som mäter hästarnas totala foderkonsumtion vid fri tillgång på hö med hönäten. Frågan
är främst om utfodring med fri tillgång på hö med SMHN kan åstadkomma en signifikant
minskning på hästarnas foderkonsumtion, jämfört med utfodring av fri tillgång på hö utan
hönät, och om det i så fall kan vara ett användbart och enkelt verktyg till att försöka banta
överviktiga hästar som blir för feta av att äta hö på fri tillgång utan hönät.
Totalt sju stycken separata försök har genomförts, på två stycken hästar, för att mäta den
mängd hö som konsumerats per dygn vid olika utfodringsalternativ för varje individuell häst.
Fem av dessa försök består av mätningar gjorda vid fri tillgång på hö från marken/fodertråg,
och två av dessa försök består av mätningar gjorda vid fri tillgång på hö genom småmaskiga
hönät. Hästarna har varit ute i hage på dagtid och kommit in på box nattetid vid ungefär
samma tider varje dag. Hästarna har delats upp i varsin rasthage på dagen så att individuella
mätningar i foderkonsumtion kunnat göras både i hage och stall. De hönät som använts under
denna studie är inköpta på Caisas Shop.
Studiens slutsats är att användandet av hönät inte signifikant minskade på hästarnas totala
foderkonsumtion - tvärtom så kunde den till och med öka. Det framkom även indikationer på
att hästens mättnadskänsla/aptit på lite längre sikt delvis kan styras av faktorer som har att
göra med hur mycket näring som redan finns i tarmarna. Detta kräver dock mera studier för
att kunna styrkas, eftersom inga mätningar är gjorda på hästarnas foderkonsumtion eller höets
näringsinnehåll vid dagarna närmast före dessa tester.
Det är uppenbart att småmaskiga hönät fyller ett viktigt syfte när det gäller att förlänga hästarnas ät-tid och därmed minska på risken för både magsår och beteendestörningar hos hästar
som traditionellt portions utfodras och står för länge med tom magsäck. Men däremot är det
inte helt säkert att fri tillgång på hö med småmaskiga hönät är ett bra alternativ att använda för
att banta överviktiga hästar, då det inte kunnat påvisas att det signifikant kan minska den totala foderkonsumtionen per dygn.
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