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Begrepp

• Vallfoder: skördat foder från gräs och/eller baljväxtvall

– Konserveras i form av hö, ensilage, hösilage

• Grovfoder: vallfoder, halm

• Stråsädeshalm

– Vete, Korn, Havre, Råg

• Gräsfröhalm

– Restprodukt från fröproduktion



Varför ska man utfodra med halm? 

Potentiella fördelar

• Öka tuggtid och möjlig ättid i kombination med ett lägre 

kaloriintag

• Ökad mättnadskänsla

• Förebygga beteendestörningar

• Bättre resursutnyttjande

• Billigt …?

• Ersätta vallfoder vid brist



Halm som fodermedel

• Stråsädeshalm från vete, korn och havre vanligast

• Hygienisk kvalitet –viktig parameter!

• Mycket fiberrikt

• Inget (lite) smältbart råprotein

• Ca 6 MJ OE/kg ts

• Vanligt rekommenderat ”bantningsfoder” 



Att fodra lagom, 

ibland en riktigt svår ekvation

• Hur tjocka är våra hästar idag?

– Danska Islandshästar: 25 % BCS ≥7 (Jensen et al., 2015)

– Brittiska hobbyhästar: 27-25 % BCS ≥7 (Giles et al., 2014)

För lite grovfoder

• = för lite fibrer

• Risk för beteendestörningar

– Äter upp till 16 timmar per dag

• Risk för mag-tarmstörningar så som magsår, kolik och diarré



Halm som fodermedel

• Stråsädeshalm från vete, korn och havre vanligast

• Hygienisk kvalitet –viktig parameter!

• Mycket fiberrikt

• Inget (lite) smältbart råprotein

• Ca 6 MJ OE/kg ts

• Vanligt rekommenderat ”bantningsfoder” 

• Ett alternativ vid valfoderbrist?



Foto: Rymdstyrelsen/Google/Esa

Torkan 2018
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Bostadslän

Enkät om utfodring efter torkan 2018
805 enkätsvar, 7252 hästar



På vilket sätt har du förändrat ditt införskaffande av 

grovfoder?
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• Mindre andel hö

• Fler utfodrar med ensilage

• Fler utfodrar med halm

• Mer lusern

• Mer sly, vass och övrigt

• Större variation



Före torkan 2018
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Hur mycket halm utfodrade du med under 
vintersäsongen 2018-2019? Ungefärlig andel av totala 

grovfodergivan. 

Halm –vanligaste tipset!

Efter torkan 2018



Så, fritt fram för halmen! 

…Eller?





Magsår av halm? Luthersson et al., (2009)

201 hästar i 23 stall i Danmark undersöktes

• 53 % fanns ha magsår ≥2 (skala 1-5, MacAllister et al., 1997)

• 16 % hade inga magsår alls

• Halm som enda tillgängliga grovfoder ökade risken för magsår med 4,4 gånger jmf 

med hö/hösilage

• Andra faktorer som ökade risken för magsår var 

– Inget vatten i hagen (2,7 ggr)

– Mer än 2 g stärkelse/kg kroppsvikt och dag (2 ggr)

– Längre än 6 h mellan utfodringar (3,9 ggr)



Kolik av halm?

• Anekdotisk information att halm ökar risken för kolik

• ”Halm kan möjligen öka risken för kolik, men det kan också bero på sänkt 

tarmrörelse till följd av vitaminbrist” Axelsson, 1943

• Halm pekas ej ut som riskfaktor för kolik i retrospektiva studier (Tinker et al., 1997, 

Hudson et al., 2001)

• Halm av dålig hygienisk kvalitet ökar dock sannolikt risken för kolik



Vetenskapligt grundade 

rekommendationer för utfodring med 

halm saknas



Vi utförde en studie med syfte att:

- Undersöka hur magsårsförekomst, ätbeteende och ämnesomsättning

påverkas av att halva vallfodergivan ersätts med halm. 

Samt att

- Kunna forma bättre vetenskapligt grundade rekommendationer för 

utfodring med halm



Studien

• 6 hästar i en cross-over design

• Två dieter, 3 veckor per behandling

– Halmdiet: 50 % halm + 50 % proteinrikt hösilage

– Halmfri diet: 50 % proteinrikt hösilage + 50 % proteinfattigt, fiberrikt hösilage

– Mineralfoder och salt

Häst a, b c

Häst d, e, f

Häst d, e, f

Häst a, b c

Kontroll 

Halm

Period 1 Period 2



Dieter 
(utfodrat per 100 kg häst och dag)

Kontroll Halm P

Torrsubstans, kg 1.22 ± 0.01 1.43 ± 0.01 Sign*

Omsättbar Energi, MJ 12.9 ± 0.1 12.7 ± 0.1 Ej sign

Smb. Råprotein, g 111 ± 1 103 ± 1 Ej sign

Fibrer, (NDF) g 667 ± 6 938 ± 6 Sign*

WSC (socker), g 77 ± 1 60 ± 1 Sign*



God 

hygienisk 

kvalitet!



Undersökningar

• Magsårsundersökning

• Blodprov före och efter utfodring

• Tarmljud, vattenhalt i träck

• Ättid, hjärtfrekvens och beteende



Ingen skillnad i 

magsårsförekomst (P>0.05)

Förekomsten minskade 

under studiens gång, 

oavsett diet



Tarmljud och träckens vattenhalt

• Ingen skillnad i antalet tarmljud/min

• Ingen skillnad i träckens vattenhalt

– Kontroll: 18 ± 1 % och Halm: 20 ± 1 % (P>0.05).

• Inga fall av mag- tarmstörningar noterades under 

studien



Foderintag per 100 kg häst och dag

Kontroll Halm P

Torrsubstans, kg 1.2 ± 0.06 1.2 ± 0.06 Ej sign

OE, MJ 12.4 ± 0.5 10.7 ± 0.5 Sign**

Smb. RP, g 108 ± 3 99 ± 3 Sign***

Fibrer (NDF), g 633 ±41 696 ± 41 Ej sign

WSC, g 75 ± 2 60 ± 2 Sign***

Ingen skillnad i kroppsvikt eller hullpoäng



Ättid
(1 kg TS utfodrat till stora hästar 0,5 kg till ponnyer)

Diet Kontroll Halm P

Möjlig ättid, min 

per timme

44 ± 3 54 ± 3 Sign*

Ätuppehåll, min 1 ± 2 16 ± 2 Sign**

Foderrester, kg 0.1 ± 0.0 0.2 ± 0.0 Sign*
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Plasmainsulin (mU/L )
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Högre serotoninhalt vid 

utfodring med halm – kan tyda 
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Slutsatser

Att ersätta upp till 50% av vallfodergivan med halm:

• ökade inte vare sig frekvens eller grad av magsår. 

• ökade möjlig ättid och gav ett mindre glupskt ätmönster

• Påverkade inte tarmhälsa i form av träckens torrsubstanshalt och 

tarmljudsfrekvens

• Kan sänka insulinsvaret efter utfodring –bra för tjockisar



Praktiska råd för utfodring med halm

• Räkna på foderstaten! 

• Risk för obalans i protein/energi och mineraler

• Vissa hästar kan äta mycket halm så fri tillgång är ingen universallösning

• Som strömedel, i hönät i foderhäckar, portionsutfodra…

• Hygieniska kvaliteten är A och O –analysera!

• Använd för att dryga ut vallfodergivan, ökar ättiden

• Exempel från studien, häst 500 kg:

• Glöm inte vatten!

Tid, kl 06 15 22

Hösilage, kg 3,1 1,4 1,4

Halm, kg 2 2



Vanliga frågor:

1. Är 3 veckor tillräckligt?

Enligt en tidigare studie där man undersökt frekvensen av magsår hos sex hästar 

efter utfodring med lusern fann man signifikanta effekter efter 12 dagars utfodring 

(Vondran et al., 2017).



Vanliga frågor: 

2. Äter hästarna halm?

JA! Men dom äter selektivt och det finns en stor individvariation



Påstående: Onödig studie, det vet väl 

alla att det går utmärkt att fodra med 

halm?!



Utfodring med halm kan 

rekommenderas till hästar i 

riskzonen för övervikt och som 

ett alternativ till vallfoder vid 

foderbrist
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