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Hjortdjurens näringsbehov            
 

Idisslarnas historiska utveckling med avseende på 

foderspjälkning 

 

Alla växtätande djur kräver "hjälp" av mikroorganismer, fr a bakterier, för att spjälka växtcellernas 

cellulosaskal så att cellernas innehåll av protein, fett och lättlösliga kolhydrater blir åtkomliga för 

foderspjälkningsenzymerna. Tidiga idisslare utvecklade förmagarna nätmage och våm som 

säckformiga utvidgningar på foderstrupen vari växtfödan under en längre tid jästes av bakterier, 

medan uddatåiga hovdjur (hästar, noshörningar och tapirer), elefanter, gnagare, hardjur och vissa 

pungdjur utvecklade tjock- och blindtarm till voluminösa jäskammare. Bakteriell förjäsning av 

växtcellulosa sker i en uppdelad magsäck även hos känguruer, flodhästar och växtätande apor. 

 

De tidiga växtätarnas förmåga att smälta cellulosa var låg och de kunde endast äta växtdelar med 

låg cellulosahalt (örter, groddar, skott, späda växtdelar). De första idisslarna tvingades äta ytterst 

selektivt av jordens överflöd av gröna växter. 

 

Evolutionen ledde till en utveckling av arter med allt större förmåga att smälta cellulosarikt, men 

proteinfattigt gräs. Dessa idisslares jäskar blev allt större eftersom de pga gräsens lägre 

näringsinnehåll tvingades inta större fodermängder.  

 

Utvecklingen har således gått från selektivt ätande former med begränsad förmåga att bryta 

ned cellulosa till oselektiva gräs-och grovfoderätare. Nordliga arter har dessutom tvingats 

anpassa sig till vinterklimat med svårsmält foder med lågt protein-innehåll. 

 

Av jordens ca 150 idisslararter är ca 40% kvalitetsbetare (KB), 25% gräs och grovfoderätande 

(GG) och 35% huvudsakligen selektivt blandätande (SB). Rådjur och älg, liksom vitsvanshjort, 

är koncentrat-selekterande, medan kron- och dovvilt och ren är selektiva blandätare. Samtliga 

oxdjur, får och gräsätande antiloper är gräs och grovfoderätare. 

 

 

Foderspjälkningssystemets anatomiska och fysiologiska  

skillnader 
 

Foderspjälkningen 

Idisslarnas foderspjälkning är helt beroende av en rik mikroflora i förmagarna. För att komma åt de 

lättlösliga och lättsmälta proteiner och kolhydrater som finns inuti växtcellen måste cellväggens 

cellulosaskal först brytas ned. Tuggningen är härvidlag otillräcklig. Förmagarnas 

cellulosaspjälkande bakterier kan inte bara bryta ned cellulosan utan utvinner även en avsevärd 

mängd energi vid förjäsningen. Våmvätska med lösta näringsämnen, genom idisslingen 

finfördelade växtpartiklar, samt stora mängder bakterier släpps in genom bladmagsmunnen och 

pumpas vidare till löpmagen, som är den egentliga magen. Löpmagens saltsyra dödar bakterierna 

vilka efteråt i tunntarmen tas upp som högvärdigt animaliskt protein. Idisslarens enzymer i 

tarmkanalen överensstämmer med andra däggdjurs. I tjock- och blindtarm sker ytterligare en 

mikrobiell förjäsning av cellulosa med resorbtion av fr a flyktiga fettsyror. Osmältbara växt-partiklar 

koncentreras genom vattenresorbtionen i tjocktarms-spiralen och pressas genom tarmperistaltiken 

ut som träckkulor.  
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Olika typer av idisslare 

Foderspjälkningsapparaten hos koncentrat-selekterande idisslare (KB) som älg och rådjur, har ett 

flertal anatomiska skillnader jämfört med gräs- och grovfoderätare (GG) som nötkreatur och får. 

 

Huvud 

KB har större gap, mera rörliga läppar och tungspets, mindre förhornad munslemhinna, smalare 

gom, smalare och mera hoptryckta framtänder, vassare och smalare kindtänder, slankare 

underkäkar samt avsevärt större spottkörtlar (hög produktion för neutrali-sation av trädens och 

buskarnas fenoler, tanniner och terpener).  

 

Förmagar 

KB har en mindre och enklare våm som är jämnt täckt med stora resorbtionspapiller, en större 

nätmage, en väl utvecklad och över våmvätskenivån belägen ränna från foderstrupen direkt till den 

stora bladmagsmunnen, samt en liten muskulös och fåbladig bladmage. 

 

Magtarmkanal 

KB har en tjockväggig löpmage med större mängd saltsyreproducerande celler, en tarmlängd som 

är 12-20 gånger kroppslängden (25-30 hos GG), stor tjock- och blindtarm (1/3 av hela tarmlängden 

mot 1/5 hos GG) med resorbtionsslemhinna samt en betydligt längre tjocktarmsspiral. 

Levern utgör hos KB ca 2-3% av kroppsvikten , men bara 1-2% hos GG. 

 

Foderspjälkning (digestion) 

Kvalitetsbetarnas våmflora består nästan enbart av kolhydrat- och proteinspjälkande bakterier, 

medan GG har huvudsakligen cellulosaspjälkande bakterier samt en mängd protozoer (urdjur). 

Jäsningen eller fermenteringen i förmagarna går snabbare hos en kvalitetsbetare, medan den hos 

GG sker långsammare och efter mera noggrann idissling. 

 

Ätbeteende 

KB väljer med lukt och smaksinnena selektivt ut växtdelar med hög andel lösliga proteiner 

och kolhydrater, vilka med hjälp av riklig salivproduktion snabbt når löpmagen. Fiber- eller 

cellulosahaltiga växtdelar fermenteras och idisslas endast kortvarigt i förmagarna, och större, 
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vedartade, svårsmälta växtdelar tillåts, efter att ha påverkats av löpmagens saltsyra, passera 

magtarmkanalen för att i tjock- och blindtarm angripas av bakterier.  

Förmagarnas relativa litenhet och den snabba omsättningen kräver att KB intar föda i små mängder 

många gånger per dygn. Korta ätperioder avbryts för kortvariga idisslingar under både dygnets 

mörka och ljusa perioder. 

GG som nötkreatur äter oselektivt stora mängder cellulosahaltigt gräs i några få timslånga 

ätperioder per dygn, idisslar lika länge och vilar ofta före nästa ätperiod. 

Kvalitetsbetaren är i allmänhet solitärt levande, medan flertalet GG är flocklevande. 

 

SB som ren, kron- och dovhjort har en magtarmanatomi och digestionsfysiologi som ligger mellan 

KB och GG. Deras säsongsmässiga anpassningsförmåga är stor, och foderval och digestion liknar 

sommartid mera KB, och vintertid mera GG. 

 

Hjortdjurens vinteranpassning 
 

Vårt tempererade klimat innebär ett överflöd av lättsmält och proteinrik växtnäring under 

vegetationsperioden. Hjortdjuren utnyttjar detta överflöd till en snabb tillväxt och viktökning, 

digivning, horntillväxt (rådjurets horntillväxt sker dock tidigare pga revirhävdande och 

sommarbrunst), anläggande av kraftig vinterpäls och mer eller mindre stora fettdepåer.  

I samband med lövfällningen i oktober avstannar som bekant tillväxten, kalvarna är avvanda och 

handjurens horn är fejade. Orsaken härtill är att proteinhalten i växterna drastiskt sjunker. Vintertid 

är därför födosöket f.f.a. inriktat på att i så stor utsträckning som möjligt täcka dygnsbehovet av 

energi. 

 

Både vuxna älgar och kalvar minskar i kroppsvikt under vintern. Medan fjolåringar och äldre djur 

minskar 10-20% pga förbrukning av fettreserverna, är kalvarnas viktminskning varierande med 

näringstillgången. Milda vintrar med god födotillgång sker ej någon viktminskning alls, medan 

stränga vintrar pga näringsbrist orsakar viktminskning med upp till 20%. Älgkalvar i fångenskap 

med fri tillgång på foder ökar däremot påtagligt i vikt även under vintrar med sträng kyla. 

Hjortdjurens ljusstyrda hormonspel har anpassats så att vinterns näringsbrist övervinns. 

Vegetationsperiodens uppbyggande ämnesomsättning ersätts med en anpassning till en 

nedbrytande och hushållande ämnesomsättning. 

 

Hormonellt betingat är hjortdjurens sänkta grundämnesomsättning vintertid, deras sänkta 

foderupptag under midvintern, deras inaktiva beteende, deras utnyttjande av fettdepåerna samt 

deras förmåga att hushålla med kväve (genom att recirkulera urinämne via saliven som kvävekälla 

åt våmfloran). 

 

Fodrets kemiska förändring vintertid (lägre protein och högre växttrådhalt) förorsakar både 

anatomiska och fysiologiska förändringar i digestionsapparaten. Salivkörtlarna minskar i storlek och 

våmslemhinnans papiller halveras i längd. Hjortdjuren tuggar och idisslar det fiberrikare fodret 

längre och noggrannare, fodret stannar längre i förmagarna och bakteriefloran anpassar sig till 

spjälkning av cellulosa. Trots en ibland kraftig proteinbrist kan både älg och ren genom 

kväverecirkulation hålla liv i våmfloran i månader. 
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Hjortdjurens näringsbehov 
 

Energi 

En vuxen individ intar i naturen mera energi sommartid än vintertid. Hos hägnade hjortar och rådjur 

minskar energiintaget vintertid med ca 20%, hos ren och hägnade älgar med 30-50%. Älgkalvar 

äter vintertid relativt sett mera än vuxna djur, ca 2,8 kg torrsubstans/dygn mot 4,9 kg torrsubstans 

för en 350 kg vuxen älg. Dessa värden motsvarar ca 6 respektive 10 kg foder. 

Fodrets smältbarhet är sommartid 50-60%, vintertid 30-50%.  

 

Protein 

SB som kron- och dovhjort intar sommartid växtföda som innehåller ca 15-20% råprotein i 

torrsubstansen, vintertid endast 7-9%. Rådjurets diet innehåller sommartid över 20% protein, 

vintertid under 10%. Tvättade våmprov från älg innehöll sommartid ca 20% protein, men bara 6-7% 

protein i vinterns tallbarrdiet. Norska försök visade att älgens vinterdiet innehöll 2,1-5,6% smältbart 

protein. Renar kan klara vintern på lavar och mossor vilka innehåller endast 3-5% protein i 

torrsubstans. 

Medan tallkvist har en proteinhalt på 5-7% under hela året, varierar björk- och sälgkvist mellan 6-

8% vintertid och 10-20% under vegetationsperioden. 

Växande hjortdjur kräver föda med höga proteinhalter och tycks selektivt söka proteinrikt och 

växttrådfattiga fodermedel och växter. 

Ovannämnda siffror bör jämföras med det späda gräsbetets 15-18%, höets 7-11% och 

spannmålens 12%! 

 

Växttråd = fiber = cellulosa plus lignin 

Studier av älgens födoval under vegetationsperioden visar att djuren väljer löv med lägst innehåll av 

växttråd (10-12%) och hög proteinhalt (10-20%), trots att dessa topplöv på mindre björkar 

innehåller högre halt (7-9%) tannin. Tannin neutraliseras genom substanser i kvalitetsbetarens 

saliv, medan fodrets tanniner binder protein och är t.o.m. giftigt för GG som nöt och får.  

Blåbärsris som betas under hela sommaren och hösten innehåller 10-15% protein, 17-27% växttråd 

och 5-12% tannin. 

 

 

 

Några växtätares foderpreferenser 
 
Husdjur och vilda idisslares eget val av sommarbetesfoder, andel i % 
Uppskattning av B O Röken, samt efter Husdjur. 

 

Växtätartyp Gräs-o grovfoderätare,  

GG 

Selektiva 

blandätare, SB 

Kvalitetsbetare, 

KB 

Art Häst Nöt Får Get Hjort Älg Rådjur 

Foderslag Oselektiva Selektiva Selektiva Extremt selektiva 

Örter 4 20 30 20 30 30 70 

Löv och blad 6 10 10 60 50 70 30 

Gräs 90 70 60 20 20   
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Utfodringsrekommendationer för hägnade hjortar och älgar 

 

För optimalt utbyte vid höstslakt av fr a spetshjortar lönar sig  

 - ett gott sommarbete och 

 - parasitfria djur och betesmarker 
 

Fri tillgång på tillskottsfoder för avskilda kalvgrupper under första vintern medför en ej obetydlig 

tillväxt och höga levandekroppsvikter på våren. Om sommarbetet är rikligt och parasittrycket lågt, 

tillväxer dock små, extensivt hållna, "nätt och jämnt överlevande", kalvar mera under sommaren än 

de på våren välväxta kalvarna, och viktskillnaden minskar till höstslakten. Avses slakt av spetsar att 

påbörjas redan under sommaren hinner ej svaga kalvar att "växa ikapp". 
 

Vinterutfodringen skall därför i första hand tillgodose att samtliga djur, dvs även årskalvarna, 

samtidigt kan äta ett energirikt foder med låg till medelhög (8-10% i TS) proteinhalt. Val av 

fodermedel kan i stor utsträckning styras av tillgänglighet och kostnad. Ej för proteinrikt ensilage, 

bladrikt hö och billig spannmål, t ex avrenspellets, är lämpliga energirika fodermedel. Mineral-, 

spårämnes- och salttillskott rekommenderas, medan vitaminbehovet till stor del täcks via 

stråfodergiva. 
 

Avmaskning med febantel (Rintal) eller fenbendazol (Axilur) i dosen 5 mg/kg kroppsvikt under 3-5 

dagar i november och, om parasitägg påvisas i samlingsträckprov taget i mars, ånyo i mars eller 

april, rekommenderas för alla hägnade hjortar. Det är av största värde att även kalvarna erhåller 

denna dos, eftersom denna vinteravmaskning direkt påverkar höstslaktvikterna.  

 

I djurparker finns möjlighet att avmaska sommartid med avmaskningspellets (1000 mg 

febantel/kg foder), lämpligen 30 mg/kg hjort uppdelat på 3-5 dagar. Genom sommaravmaskningen 

så begränsas betessmittan samtidigt som kalvarna erhåller viss immunitet och helst skall erhålla 

avmaskningsmedel även de. 

Profylax mot piskmask hos älg (och alla andra parasiter också) nås vid daglig giva av 2 mg/kg 

under hela vegetationsperioden, d v s från början av maj till mitten av oktober (ca 150 dagar). 
 

Utfodringsförslag för älgar i hägn: 
 

Mängd i % av TS SOMMARDIET % VINTERDIET 

<10% Frukt o grönsaker (= 5 kg)=10 MJ <10% Frukt o grönsaker (= 3 kg) = 5 MJ 

 

 

40% 

 

Lövsly o grönfoder 

(20 kg färskvikt =4 kg TS) 

= 30 MJ 

 

 

 

 

40% 

Tallris o vintersly 

(7 kg färskvikt = 2,4 kg TS) 

= 20 MJ 

 

 

 

50% 

 

 

 

Pelletsblandning, fritt 

Giraffpellets 70%,  

Lusern Hackad Strå 30% 

= 5 kg blandning = ca 50 MJ 

 

 

 

 

 

50% 

Pelletsblandning, fritt 

Standard pellets 50%  

Lusern Mix 25% 

Betforsnitzel 25% 

= 3 kg = 30 MJ 

Ca 10 kg TS /d Totalt ca 90 MJ/dygn 6 kg Totalt ca 55 MJ/dygn 

 


