Grovfoderstationer för hästar
Här har vi tittat på grovfoderstationer för hästar,
två olika varianter som kommer från HIT Active
Stable. Vill ni veta mer om grovfoderstationerna
och Active Stable besök gärna www.activestable.se
Fri tillgång till grovfoder av lämplig kvalitet funkar
utmärkt för många hästar. Om man måste begränsa
grovfodergivan är det lämpligt med 1,5 - 2,0 kg ts per
100 kg kroppsvikt och dag för att hästen ska få i sig
tillräckligt med fibrer och tillfredsställa dess mentala
behov av att få äta under längre tid.

Det blir heller ingen ekonomisk förlust i kasserat
grovfoder. Hur mycket grovfoder går till spillo hos
er? Gör en uppskattning och räkna på hur många
kronor som hamnar på dynghögen! På en del ställen
är det så mycket som 50-60 % av grovfodret som
aldrig hamnar i hästens mage, det kan innebära en
stor ekonomisk förlust varje år.
Här är en grovfoderstation där flera hästar kan äta
samtidigt. En datorstyrd ”rullgardin” bestämmer när
grovfodret är tillgängligt och inte för hästarna. När
gardinen åker upp kan hästarna passa på att rensa
rent runt stationen.

Olika hästar har olika näringsbehov och det kan vara
svårt att fodra dem individuellt när de går i grupp
utomhus. Ett annat problem när man ger grovfoder i
hagen är allt spill som trampas ner och blandas med
träck, detta är inte bra ur hygiensynpunkt. Det
innebär även en stor ekonomisk förlust i allt foder
som går till spillo och kasseras.
Här är en grovfoderstation där flera hästar kan utfodras
samtidigt, när ”rullgardinen” åker ner får de tillgång till
grovfodret.

Så här ser stationen ut inifrån, det är lätt att med
traktor lasta in nya storbalar. Taket skyddar
grovfodret från regn och snö.

Så här ska det inte se ut.

Idag finns praktiska automatiska grovfoderstationer
där hästar som går i grupp kan utfodras indivuellt
eller tillsammans. Eftersom grovfoderstationen med
jämna mellanrum fördelat över dygnet stänger
tillgången till grovfoder för hästarna passar de på att
äta spillet som de dragit ut och håller rent runt
stationen. När hästarna kontinuerligt äter rent runt
grovfoderstationen
blir
det
aldrig
några
hygienproblem med nertrampat grovfoder i hagen.

Stora balar kan placeras i grovfoderstationen med hjälp av
traktor.

Automatiskt styrda grovfoderstationer innebär även
att det går att fodra under dygnets alla timmar. Så
det behöver inte bli långa tråkiga foderlösa timmar
för hästarna under natten eller vardagar när
utfodraren är på jobbet.

Här kikar vi in i grovfoderstationen från andra sidan
och ser grovfoderförvaringen och två stängda luckor.

Det finns även grovfoderstationer där hästarna
utfodras individuellt. Hästarna bär en transponder i
en halsrem runt nacken som läses av; vilken häst det
är och om och hur länge den ska få tillgång till
grovfodret.

Här finns grovfodret och när luckorna åker ner blir det
tillgängligt för hästen.

Här nedan har luckan öppnats och grovfodret blir
tillgängligt under ett visst antal minuter anpassat för
just den här hästen.
Grovfoderstation för individuell utfodring av grovfoder.

Det finns två automater med en skiljevägg emellan i
varje grovfoderstation så två hästar kan utfodras
samtidigt. När luckan sakta åker upp i dessa stationer
får hästarna även här möjlighet att rensa rent på
golvet innan de lämnar stationen.

Luckan är nere och hästen får tillgång till sitt grovfoder
under en viss tid.

Smarta lösningar med hästarnas bästa i åtanke, det
är framtiden tror jag!
Här individuell utfodring för två hästar samtidigt.

Även i dessa stationer finns plats för förvaring av
mycket grovfoder åt gången under tak.
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