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hända saker. En del kör in sina hästar 
innan betet, andra efter. Oavsett vad 
man väljer finns många fördelar med 
att ha hästarna på lösdrift med jämn
åriga. Bland annat rör sig hästarna, 
vilket stärker skelett, leder, senor och 
ligament. 

I en lösdrift är fri tillgång på grov
foder en bra strategi. Därefter bör 
fodergivan styras upp eftersom hästar 

Först på höjden
Sedan på bredden.
Unga hästar växer både snabbt 
och ojämnt, vilket ställer höga 
krav på utfodringen. 

ölet brukar avvänjas från stoet 
ungefär vid sex  månaders 
ålder. Störst tillväxt sker under 
de första trefyra veckorna, 

när fölet i allmänhet fördubblar sin 
vikt. Sedan fortsätter tillväxten, men en 
svacka uppstår vid avvänjningen. 

När fölet är cirka 23 månader 
räcker inte energin i stoets mjölk till 
för att täcka energibehovet, utan ett 
bra bete eller kompletteringsutfodring 
krävs. Ett bra och vanligt alternativ är 
så kallad creepfeeding; alltså utfodring 
på ett sådant sätt att stoet inte kom
mer åt fodret. En fördel med creep
feeding är att fölet lär sig äta tillskotts
foder inför avvänjningen.

Hög kvalitet på grovfodret
Man måste se till att näringsinnehållet 
i kompletterings fodret är anpassat till 
betet och stomjölken. Fodret bör inne
hålla lägst 16 procent srp och 7 pro
cent lysin (aminosyra som är viktig för 
tillväxten). Ca/Pkvoten (1,2 till 1,8) 
ska ligga på den övre halvan. 

När fölet skiljs från stoet ska det äta 
minst ett kilo kraftfoder per dag. Kraft
fodret ska vara smakligt och av hög 
kvalitet. Grovfodret är grunden i all 
utfodring och hästen är en ut präglad 
grovfoderjäsare.

Tillgången på grovfoder ska vara fri; 
fölet äter minst tre kilo om dagen. 

Individuell utfodring
När hästen är 11,5 år börjar det 

Utfodring 
 Från avvänjning till start

vanligtvis börjas tränas lätt efter betes
gången, med premielopp och even
tuellt start under säsongens senare 
del som målsättning. Utfodringen 
ska då anpassas såväl utifrån hästens 
 underhållsbehov som tillväxt och 
 träning. Det är dags för en individuell 
utfodringsstrategi. 

Tänk på det höga proteinbehovet 
och kontrollera Ca/Pkvoten.  

F

TExT: 

Anders Järnerot

anders@asvt.se

Foto: Claes Kärrstrand

Å
R

 1

ÅR 2



Travhästen nr 4 • 2011 13

Utfodring 
 Från avvänjning till start

Håll koll på tillväxtperioder, hull 
och muskelansättning. 

Dags att välja väg
När hästen blivit två år är det hög tid 
att fråga sig vilken målsättning man 
har. Ska hästen endast gå premielopp 
för att sedan starta som 3åring, eller 
ska den kvala för att gå 2åringslöp 
senare under säsongen? Ett avgörande 
val för en bra träningsplanering.

I 2åringslopp ligger vinnartiderna 
på ungefär 1.17 – 1.20. Träningen 
behöver intensifieras om hästen ska 
komma dit. Viktigt att komma ihåg 
är också att dagens hästar dels är 
tidiga, dels ”talangfulla”. Tänk på att 
 träningsupplägget ska vara anpassat så 
att  skelett, leder, muskler, ligament och 
senor hinner anpassa sig. 

Tänk också på att u tfodrings
tillfällena måste delas upp. 

Tidighet ställer krav
Den höga tillväxttakten hos våra 
 hästar, en direkt följd av vårt avels

Ännu tillsammans – men när fölet avvänjs vid cirka sex månaders ålder uppstår en tillväxtsvacka. Creepfeeding är en metod för att försöka 
motverka det. Foto: Petri Johansson/Kanal 75

I 2-åringsloppen råder tuff konkurrens. Här spurtar Global Noble, årets 2-åring 2010, 
mot seger i Svensk Uppfödningslöpning i fjol. Foto: Lars Jakobsson/Kanal 75
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En del väljer att köra in sina hästar innan betet, andra väntar tills sommaren är slut. Oavsett vilket är det dags för en mer 
individanpassad utfodring och anpassat utifrån planerat träningsupplägg. 

6-månaders föl, 
näringsbehov 
Föl med 500 kilo som beräknad vuxenvikt.

Vuxen häst, endast underhållsbehov.

Föl Vuxen häst

MJ 61 56

g smb rp 610 336

g Ca 37 22

g P 21 14

Notera hästens höga näringsbehov vid denna ålder.

1,5-åringens näringsbehov 
1,5-åring i lättare träning. Tänkt målsättning: premielopp 
som 2,åring och att den ska gå mellan 1.28 - 1.35
Vuxen häst i lättare träning.

Unghäst Vuxen häst

MJ 90 70

g smb rp 576 420

g Ca 36 24

g P 22 18

Notera det fortsatt höga näringsintaget hos en unghäst som planeras 
gå premielopp och eventuellt starta som 2-åring

2-åringens näringsbehov 
2-åring i medelhård träning. Vuxen häst i medelhård träning.

2åring Vuxen häst

MJ 102 84

g smb rp 646 504

g Ca 41 29

g P 26 21

3-åringens näringsbehov 
3-åring i hård träning. Vuxen häst i hård träning.

3åring Vuxen häst

MJ 119 98

g smb rp 748 588

g Ca 48 34

g P 30 24
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Ett föl kan öka sin vikt med 1 till 
2 kilo om dagen. Tillväxten går 

förstås långsammare i perioder, 
men vi avlar på tidighet och det 
har vi uppnått. Något som stäl-

ler höga krav på utfodringen.  
Foto: Claes Kärrstrand

arbete som är inriktat på tidighet, stäl
ler höga krav på utfodringen. Hamnar 
du snett kan det visa sig i form av ska
dor i ett senare skede. 

Ett föl kan växa 12 kilo om dagen, 
vilket är nästan mer än våra köttdjur. 
Under det första levnadsåret når   häs
ten cirka 60 procent av sin vuxenvikt, 
och under andra levnadsåret cirka 
8090 procent (se diagram ovan). 

Det första året växer ett varmblod 
mest på höjden, under andra året mest 
på bredden och år tre infaller en mer 
jämn och allsidig tillväxt. Här spelar 
utfodring, fölningstidpunkt, kön och 
ärftlighet också in. 

Träning och miljö
När hästen växer väldigt mycket 
 förändras dess proportioner märkbart. 
Ofta blir den gänglig och överbyggd. 
Under sådana perioder är det viktigt 
att inte träna för hårt då skaderisken 
är stor.

Ha uppsikt på upprätade, uppdrivna 
kotor, ömmande benhinnor, stela rörel
ser och svullna tillväxtzoner. Det kan 
vara tecken på fel i utfodringen, exem
pelvis för hög energigiva eller protein.

En annan viktig aspekt är hästens 
miljö. Få individer i hagen kan leda 
till att hästarna rör sig mindre och att 
näringstillförseln därför bör dras ner. 
Lösdrift med många hästar medför 
det motsatta: att hästen gör sig av med 
mycket överskottsenergi.

Grovfodret är som tidigare nämnts 
det viktigaste fodermedlet och ska 
alltid hålla hög kvalitet. 

Diagram 1. 

Tillväxtkurva för hästar i procent
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Diagram  2. 

Unghästens tillväxt
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