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Innledning  
Oppdrett av konkurransehester, særlig innen trav- og gallopp sporten, krever at 
unghestene vokser raskt slik at de kan være klare for trening og konkurranse i ung 
alder. Det er vanlig at slike unghester settes i  trening alt ved 15-18 måneders 
alder. Fôringen må dermed alt fra ung alder legges opp slik at unghesten utnytter 
sitt vekstpotensiale og ikke får perioder med svak tilvekst. Dette vil i de fleste 
tilfeller kunne etterfølges av en periode med kompensatorisk vekst, noe som er 
uønsket av hensyn til hestens utvikling og holdbarhet.   
For å kunne sette opp rasjoner til unghester trenger man informasjon om hestens 
næringsbehov basert på tilvekstparametre, næringsinnholdet i aktuelle fôrtyper og 
forventet fôropptak. I tillegg må det tas hensyn til  faktorer som frivillig 
aktivitet/trening og klimatiske forhold. 
Det vil i denne presentasjonen bli gitt en oversikt over praksis ved fôring av unge 
konkurransehester i forskjellige land. Fôring som gjelder ”prepping” med tanke på 
åringsauksjoner og lignende vil ikke omfattes av denne presentasjonen. 
 
 
Vekt og tilvekst 
I litteraturen finnes data om vekstkurver for ulike hesteraser. Når veksten 
uttrykkes som prosent av voksen vekt blir forskjellene mellom raser forbausende 
små, med unntak av de minste ponniene (Shetland) og de veldig store hestene 
(Percheron). Genetiske faktorer kan delvis forklare disse forskjellene, men for å 
kunne vurdere data om vekst må man også ha informasjon om hestenes hold. 
Oppdretterne er gjerne oppdratt i en bestemt tradisjon, og vi ser ofte at ponnier 
fôres slik at de er i overkant godt hold, mens de tunge hesterasene derimot fôres 
ekstensivt om vinteren og forventes å kompensere for dette på sommerbeite. For å 
kunne sammenligne vekstkurver for ulike typer hester burde dataene kommet fra 
undersøkelser der fôring og andre miljøfaktorer var mest mulig like. Slike data 
finnes ikke.  
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*CVB er ingen rase, dataene er fra den hollandske standard vekstkurve for hester. 
 
Figur 1. Vekstkurver for ulike hesteraser  beregnet som prosent av voksen vekt (Hintz et al., 
1997;  Hintz, 1980;  CVB, 1996).  
 
Det går fram av figuren at den hollandske standard vekstkurven representerer de 
lettere hesterasene svært godt. Denne vekstkurven kan derfor brukes til å beregne 
vekt og tilvekst hos de vanligste hesterasene.  
 
Fôropptak 
Fôropptak, regnet som tørt fôr i prosent av kroppsvekt, varierer i henhold til alder, 
fôrtype og –kvalitet. Oppstallingsforhold og klimatiske faktorer vil også kunne 
påvirke fôropptaket.  Man kan grovt regne at fôropptaket er 3,5-3,0 % av 
kroppsvekt ved 6 måneders alder og 3,0 - 2,5 % for henholdsvis 1- og 2-åringer. 
 

 

 % av kroppsvekt % av rasjon  
Alder, 
mnd. 

Grovfôr Kraftfôr Total Grovfôr Kraftfôr Referanse 

6  0,5-1,0 1,5-3,0 2,0-3,5   NRC (1989) 
12  1,0-1,5 1,0-2,0 2,0-3,0   NRC (1989) 
18  1,0-1,5 1,0-1,5 2,0-2,5   NRC (1989) 
24  1,0-1,5 1,0-1,5 1,75-2,5   NRC (1989) 
6  0,5-1,8 1,0-3,0 2,8-3,5 30-65 35-70 Pagan (1998) 

12  1,0-2,5 0,5-2,0 3,0 33-80 20-66 Pagan (1998) 

Tabell 1. Forventet fôropptak hos unge hester (tørt fôr i % av kroppsvekt). 



 
Beregning av energibehovet 
En sammenligning av behovsnormer for energi fra USA (NRC, 1989), Holland 
(CVB, 1996) og Frankrike (Vermorel & Martin-Rosset, 1993) viser at NRC 
normene er 11-17% høyere enn CVB normen når samme vekstparametre blir lagt 
til grunn. Den franske normen synes å overestimere energibehovet for unghester 
elder enn 12 måneder. Det må her legges til at den amerikanske NRC normen ikke 
oppgir forskjeller i energibehov som følge av rase eller kjønn.  
 
Næringsinnhold i vanlig brukte fôrtyper 
Næringsinnhold i grovfôret vil kunne variere mye både mellom land og innen 
land. En sammenligning mellom ”typiske” høykvaliteter i Norge og UK viser at 
norsk høy har et noe høyere energiinnhold enn høy i UK. Proteininnholdet er 
omtrent likt, mens kalsiuminnholdet er lavere i norsk høy. 
De komersielle kraftfôrblandingene til unghester varierer en del i innhold fra land 
til land. Når en vurderer næringsinnholdet i produktene må en også ta i 
betraktning den mengden som av produsenten anbefales brukt. Et typisk trekk er 
at der man legger lite vekt på grovfôret anbefales større mengder kraftfôr.  
 
 
Forholdet kraftfôr/grovfôr i rasjonene 
Forholdet mellom kraftfôr og grovfôr i anbefalte rasjoner varierer. I USA oppgis 
typiske rasjoner til unge fullblodshester å ha et kraftfôr/grovfôr forhold på 70/30 
til 35/65 for 6 måneder gamle føll og 66/33 til 20/80 for åringer (Pagan, 1998). I 
en britisk undersøkelse (Harris et al., 1999) oppgis en typisk rasjon for 6 måneder 
gamle føll å ha et kraftfôr/grovfôr forhold på 60/40, mens tilsvarende forhold for 
åringer er 50/50. Tørrstoffinntaket ble oppgitt til 2,5% og 2,0% for henholdsvis 6 
måneder gamle føll og åringer. Fra Danmark blir det oppgitt at unghester av 
varmblods ridehest vanligvis får et lavere kraftfôr/grovfôr forhold enn det som er 
oppgitt for fullblodshester i USA og UK (Staun et al., 1995).  I norske rasjoner vil 
forholdet kraftfôr/grovfôr i rasjoner til 6 måneder gamle føll være 35/65 til 25/75 
og for åringer 30/70 til 20/80. Dette viser at både i USA og UK blir grovfôret 
tillagt mindre vekt i rasjonene enn her i landet. 
 
 
Anbefalte rasjoner 
Dersom man beregner rasjoner med bruk av det som er definert som middels 
kvalitet høy, kraftfôrblandinger til unghest i hvert land og det kraftfôr/grovfôr 
forhold og de mengder som oppgis, ser man at det ofte blir marginalt innhold av 



energi i rasjonene første vinteren. Dette skyldes i hovedsak en underestimering av 
unghestenes grovfôropptak. Proteinforsyningen kan også bli marginal første 
vinteren. Dette skyldes enten for lavt beregnet opptak av grovfôr eller for lavt 
proteininnhod i kraftfôret. For unghester eldre enn 1 år er det ikke problemer med 
å få dekket energi og proteinbehovet med de rasjoner som er oppgitt som typiske i 
de ulike land.  
Unghestenes fôropptak undervurderes ofte, og de fleste anbefalte rasjoner har en 
total mengde tørt fôr på under 3% av kroppsvekt.  
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