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Innledning 

Travhastigheten hos norsk-svensk kaldblodstraver har økt betraktelig i løpet av de 

siste tiårene. Det antas at denne utviklingen for en stor del skyldes avlsmessig 

framgang. Det er imidlertid ikke kjent i hvilken grad variasjoner i fôring, trening, 

beiteforhold og andre ”management”-faktorer i løpet av hestens 1½ første leveår 

påvirker sannsynligheten for gode unghestprestasjoner. 

I et tidligere studie av et randomisert utvalg på 144 av totalt 801 hester av denne 

rasen født i Norge i 2005 ble ulike faktorer som kunne påvirke sjansen til å 

komme til start i mønstringsløp, 3 års løp og 4 års løp undersøkt (Revold et al. 

2010). Dette studiet tar for seg hvordan de samme faktorene virket inn på 

løpsprestasjoner (”bestetid”, ”tjent > 5000 NOK per start” og ”plassert blant de tre 

beste i minst ett løp”) i 3 års sesongen blant de samme hestene. 

 

Materiale og metode 

Tjueni hingster / vallaker og 22 hopper av de totalt 144 hestene hadde deltatt i ett 

eller flere løp innen utgangen av 3 års sesongen. Denne undergruppen ble 

undersøkt videre i dette studiet.  

Alle hestene ble undersøkt mellom 13.12.06 og 15.03.07, i en alder av 18-24 

måneder. Undersøkelsen bestod i en subjektiv evaluering av hestens hold og 

ekstremitetenes konformasjon, samt bånd- og brystmål. Videre ble 

oppdretter/eier/trener intervjuet med hensyn til hestens oppvekstvilkår, så som 

sjukehistorie, fôring, beiteforhold og tidlig trening.  

Foreldrenes avlsindeks (BLUP indeks) samt registrerte prestasjoner for hver 

enkelt hest ble innhentet fra nettsidene til Det Norske Travselskap. En komplett 

liste over registrerte variabler er gjengitt i tabell 1. 

 

Statistikk 

For å forklare den kontinuerlig distribuerte avhengige variabelen ”bestetid” ble det 

utført en multippel lineær regresjonsanalyse. Tilsvarende ble det utført logistisk 

regresjonsanalyse for å forklare de dikotome avhengige variablene ”tjent > 5000 

NOK per start” og ”plassert blant de tre beste i minst ett løp”.  



 

 
Tabell 1. Data fra klinisk undersøkelse, intervju og Det Norske Travselskap (DNT) som 

inngikk  i analysene  
Data fra klinisk undersøkelse / 

intervju: 

Enhet / kategorier: Variasjonsområde 

[] / antall hver 

kategori(): 

Båndmål, korrigert til 24 mnd alder Centimeter [152 – 167] 

Brystmål Centimeter [161 – 186] 

Hold  Normalt / Avvik (50 / 1) 

Konformasjon av ekstremiteter Normal / Avvik (47 / 4) 

Alder ved undersøkelse Måneder [18 – 24] 

Avvenningsalder  Måneder [4 – 21] 

Alder ved start kraftfôr  Måneder [4 – 18] 

Liter kraftfôr/dag v/ undersøkelsen  Liter [1 – 9] 

Tid tilbrakt på beite 1. sommer  Uker [8 – 20] 

Beitetopografi 1. sommer  Flatt / Blandet / Kupert (12 / 8 / 25) 

Gruppestørrelse på beite 1. sommer Hester [2 – 20] 

Antall føll i beitegruppe 1. sommer Føll [1 – 10] 

Timer i luftegård daglig 1. vinter Timer [1 – 24] 

Tid tilbrakt på beite 2. sommer Uker [6 – 20] 

Beitetopografi 2. sommer Flatt / Blandet / Kupert (13 / 7 / 24) 

Gruppestørrelse på beite 2. sommer Hester [1 – 16] 

Antall åringer i beitegruppe 2. sommer Åringer [1 – 16] 

Sjukehistorie Ja / Nei (48 / 1) 

Temt (spent for sulky) før åringsbeite  Ja / Nei (20 / 30) 

Solgt før undersøkelsen  Ja / Nei (21 / 30) 

Startet trening før 18 måneders alder Ja / Nei (22 / 28) 

Hos profesjonell trener v/ undersøkelsen  Ja / Nei (15 / 36) 

Data innhentet fra DNT:   

Kjønn Hingst (vallak) / Hoppe (29 / 22) 

Fars BLUP-indeks - [109 – 139] 

Mors BLUP-indeks - [98 – 125] 

BLUP estimat* - [107,5 – 132] 

Bestetid voltestart; evt autostart + 2 sek  Sekunder / kilometer [88,9 – 106,7] 

Tjent per start > 5000 NOK Ja / Nei (16 / 35) 

Plassering 1-3 i et løp Ja / Nei (34 / 17) 

*gjennomsnitt av mors og fars BLUP-indeks 

 

Resultater 

Fire av hestene hadde startet i løp, men ikke fullført. Bestetid var derfor registrert 

for 47 av hestene. Førtini % av variansen i bestetid ble forklart av BLUP-estimat, 

topografi på åringsbeite, gruppestørrelse på føllbeite, temming før åringsbeite, 

avvenningsalder og gruppestørrelse på føllbeite. Den dominante variabelen for en 

gjennomsnittshest var BLUP-estimatet. Det var mest gunstig med en blandet 

beitetopografi på åringsbeite, mens kupert beite var gunstigere enn flatt. En stor 

gruppe av hester på føllbeitet slo negativt ut på bestetiden, mens temming før 



 

åringsbeitet slo gunstig ut. Fordelen av et høyt BLUP-estimat var noe større for 

hester som ble avvent tidlig. Hester med høyt BLUP-estimat tålte bedre ulempen 

av en stor hestegruppe på føllbeitet.   

For å predikere hester med inntjening over 5000 NOK per start besto settet av 

forklaringsvariabler av mors BLUP-indeks, topografi på åringsbeitet og daglig 

kraftfôrmengde. Mors indeks den variabelen som hadde størst betydning for 

gjennomsnittshesten. Igjen var blandet beitetopografi på åringsbeite gunstig, mens 

kupert beite var bedre enn flatt. Fordelen av den mest gunstige beitetopografien 

var redusert hos hester som fikk lite kraftfôr. Arealet under receiver operating 

characteristic (ROC) kurven for denne modellen var hele 96,1%, som er et mål på 

i hvilken grad modellen predikerer korrekt. 

Settet av forklaringsvariabler for minst en plassering blant de tre beste besto av  

BLUP-estimat, temming før åringsbeite, alder ved start kraftfôr og gruppestørrelse 

på åringsbeitet. BLUP-estimatet hadde klart størst betydning for 

gjennomsnittshesten. Temming før åringsbeitet og sen introduksjon til kraftfôr slo 

også gunstig ut. En stor gruppe hester på åringsbeitet påvirket sjansen til en 

plassering blant de tre beste negativt. Arealet under ROC-kurven var 79,1 % for 

denne modellen. 

 

Diskusjon 

Vi har i et tidligere studie (Revold et al. 2010) vist at BLUP-indeksen, og da 

særlig morens BLUP-indeks er av stor betydning for å komme til start i 3 års 

sesongen. Dermed var hestene som var inkludert i dette studiet kraftig selektert for 

denne egenskapen sammenliknet med resten av årskullet. Likevel var BLUP-

estimat eller mors indeks de variablene som hadde klart størst betydning for disse 

hestenes prestasjoner på løpsbanen. Dette bekrefter den vel etablerte kunnskapen 

om at avstamming er av avgjørende betydning for løpshester (Arnason 1999; 

Burns et al. 2004; Minkema 1975). Likheten mellom resultatene i de to studiene 

bekrefter også Klemetsdals funn (1992) om at det ligger viktig informasjon i de 

hestene som ikke kommer til start. 

Topografien på åringsbeitet påvirket både bestetid og inntjening per start, og det 

så ut til å være en fordel med moderat kuperte beiter. Muligens er det slik at 

moderat kuperte beiter gir best treningseffekt, mens for kuperte beiter kan virke 

bremsende på hestenes aktivitet. Vi hadde forventet at store hestegrupper sammen 

på beite ville stimulere til økt aktivitet i gruppen, men det viste seg at store 

grupper på føllbeitet slo negativt ut for bestetid, mens store grupper på åringsbeitet 

slo negativt ut for en plassering blant de tre beste. Et nederlandsk studie 

konkluderte med at gruppestørrelsen på føllbeitet ikke påvirker hvor mye tid 

hestene bruker på trav og canter (Kurvers et al. 2006). En kan spekulere i om 

hierarkiet i en større gruppe kan ha ugunstige innvirkninger på løpsmentaliteten 

hos noen hester.  



 

Det så ut til at sen introduksjon til kraftfôr økte sannsynligheten for en plassering 

blant de tre beste. På den annen side har vi tidligere rapportert at de hestene som 

ikke kom til start ble introdusert til kraftfôr senere enn de som kom til start 

(Revold et al 2010). Denne forskjellen kan trolig forklares ved at hestene i dette 

studiet representerte en liten gruppe av hestene i det første studiet, og en bør 

derfor ikke legge vekt på dette funnet. 

Vi valgte bevisst å ikke bruke den nå oppdaterte BLUP-indeksen for de studerte 

hestene som variabel, da denne inneholder korreksjoner for de prestasjoner som 

ble analysert. Informasjonen som ble brukt er derfor kun basert på foreldre og 

slektninger, og tilsvarer den informasjonen som er tilgjengelig for en potensiell 

hestekjøper.  

En av hestene i studiet hadde kun startet en gang, men vant dette løpet og fikk 

7000 NOK i premie. Denne hesten hadde dermed både en plassering blant de tre 

beste, og inntjening per start over 5000 NOK, selv om den knapt kan kategoriseres 

som en spesielt god hest. Bestetid for denne hesten var da heller ikke spesielt 

imponerende. Dette viser at en bør være forsiktig med å dra konklusjoner etter 

evaluering av en enkelt prestasjonsvariabel. Men også variabler som bestetid og 

plasseringer er åpenbart svært følsomme for faktorer som baneforhold og 

konkurrentenes prestasjonsnivå.  
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