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tens proportioner förändras. Den blir 
gänglig och överbyggd. Under dessa 
perioder är det viktigt att man inte 
tränar hästen för hårt, då skaderis
ken är stor. Likaså kan exempelvis ett 
för högt energiintag leda till en allt
för snabb tillväxt, broskförändringar, 
osteochondros, överben med mera. 

Var uppmärksam på upprätade, 
uppdrivna kotor, ömmande benhinnor, 
stela rörelser och svullna tillväxtzoner. 

Högkvalitativt foder en självklarhet
Unghästen bör ha fri tillgång till grov
foder med minst 7 g srp/MJ. Kraft
fodergivan ska inte övergå 0.4 kg per 
100 kg häst och utfodringstillfälle. 
Detta gäller speciellt när spannmål 

måste vara anpassade till varandra så 
att senor, ligament,  skelett och leder 
får en varaktig  hållbarhet. Hästen ska 
vara pigg, fin i hårremmen, i gott hull, 
ha en bra muskelansättning och svara 
på  träningen. 

Unghästarna har ett stort behov 
av protein och energi och balansen 
 mellan dem måste vara bra. Tänk på 
att behovet ökar ytterligare från inkör
ning och framåt då de börjar tränas. 
Detta gäller också den viktiga Ca/P
kvoten som skall ligga  mellan 1.2–1.8, 
helst högre upp på den skalan. 

Känslig tillväxtperiod
En unghäst växer kraftigare i peri
oder och det syns ofta på att häs

Nu börjar 1,5-åringarna köras 
in och tränas. utfodringen ska 
ske utifrån hästens underhålls-
behov samt tillväxt och träning. 
För det krävs en väl balanserad 
och individuell utfodrings-
strategi.

ravhästar har en snabb 
tillväxt, vilket är logiskt 
med tanke på avels arbetets 
inriktning på tidighet. 

U nder fölets första veckor kan 
hästen öka sin vikt med upp till två 
kilo per dag.  Under första året, när 
hästen främst växer på höjden, når 
den cirka 60 procent av sin vuxen
vikt. Under det andra levnadsåret, 
när hästen breddar sig och växer 
mer allsidigt, når den cirka 8090 
procent av vuxen vikten. 

Följ utvecklingen noga

När det är dags för inkörning och 
 träning – antingen för två eller treårs
starter – är det viktigt att iaktta hur 
utfodringen påverkar hästen. Tidiga 
hästar eller ej: träning och utfodring 

  Utfodring 
för tillväxt och träning

Foto: u
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T
Unghästens...   

Tillväxttakt

Ålder i månader Gram per dag, cirka

3 1100

6 760

12 750

13-18 570

19-36 150

Proteinbehov, srp – för underhåll och 
tillväxt

Ålder i månader Gram per dag, cirka

3--4 793

5--6 610

7--12 587

13-18 504

19-36 442
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Proteinbehov, srp – för underhåll och 
tillväxt

Ålder i månader Gram per dag, cirka

3--4 793

5--6 610

7--12 587

13-18 504

19-36 442

Näringsbehov för häst mellan 19-36 månader

Underhåll/tillväxt Vid medelhårt arbete Vid hårt arbete

Energi (Mj) 68 102 119

Protein (g srp) 504 646 748

Ca (g) 41 48

P (g) 26 30

Ca/P 1.6 1.6

Energibehov, MJ - för underhåll 
och tillväxt

Ålder i månader Per dag

3--6 61

7--12 69

13--18 72

19--36 68

36- 56

Unghästens forts...   

Jouransvarige Henrik Hult bedömer att han i år mottog 
något färre samtal.

– Men det har varit lika roligt som alltid att hjälpa till, 
säger Henrik.
Föl och ammajouren drivs av ASVT i samarbete med 
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga H ästen 
(ASVH), Svenska Hästavelsförbundet (SH) och 
S  venska Fullblodsavelsföreningen (SFAF).

Föl- och ammajouren 
stängde i augusti

används till kraftfoder. Tänk på att 
vattentrycket i vattenkoppen är till
räckligt. Vattna i annat fall med hink.  

Unga och/eller hårt arbetande 
hästar kan behöva tillskott av A, 
D och E vitamin. Använd gärna ett 
vitaminiserat mineralfoder till hästar 
som tränas. Naturligtvis skall fodret 
vara hygieniskt prickfritt.

Glöm inte heller saltet. Undantaget 
föl ska hästar ha tillgång till saltsten. 
Efter hårdare arbete behöver även 
extra salt tillföras. Lös gärna upp 
 saltet i vatten (max 9 gram/liter). Iaktta din unga häst noga, det här är en period när det ”händer mycket”. Hästen ska vara pigg, fin i hår-

remmen, i gott hull, ha en bra muskelansättning och svara på träningen. Foto: Kanal 75
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