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Ernæring under kalde forhold 

1 Innledning 
Formålet med ernæringsheftet er å gi avdelingene kunnskaper om energibehov og næringsstoffer i mat slik at 
avdelingene kan planlegge og utføre øvelser og oppdrag i kaldt klima. Ernæring er et komplekst tema. Maten vi 
spiser skal ikke bare dekke energibehovet slik at stridsevnen opprettholdes, men også være sammensatt slik at 
man har fleksibilitet under forskjellige typer trening og oppdrag. Samtidig er det stor grad av velferd i 
forpleiningen som nyttes. Under krevende forhold har forpleiningen også et mentalt aspekt ettersom inntaket av 
næringsstoffer også skal bygge opp under en utholdende evne til å ta gode beslutninger.  

2 Ikrafttredelse 
UD 6-81-3 Veiledning i vintertjeneste – Ernæring under kalde forhold trer i kraft 2012-01-01. Samtidig settes 
UD 6-81-3 Veiledning i vintertjeneste – Hefte 3 Forpleining av desember 1987 ut av kraft. 

3 Generelt 

3.1 Innledning 

Inntak av næringsstoffer gjennom maten vi spiser gir oss den nødvendige energien for å opprettholde livsviktige 
funksjoner og utrette mentalt og fysisk arbeid. Næringsstoffene i maten har forskjellig energiinnhold og også 
forskjellig prioritet i næringsopptaket i kroppen. De militære rasjonene er sammensatt for å dekke det daglige 
energibehovet. 

 
Figur 3.1: Et lag på skimarsj med tung pulk. Snøhetta i bakgrunnen. 

Energiinnholdet i feltrasjonene varierer avhengig av type og er tilpasset energibehovet ved forskjellige typer 
militære øvingsaktiviteter. I tillegg til selve måltidene inneholder feltrasjonene energigivende tilleggsprodukter 
som for eksempel energidrikke, energibarer, kjeks og kaffe/te. 

Næringsinnholdet i feltrasjonene er fastsatt og kan ikke påvirkes med mindre dette inngår som en del av 
forberedelsene til øvelser. Avdelinger som kjøper inn tørrmat og hermetikk kan i større grad påvirke innholdet i 
rasjonene som benyttes men bør av denne grunn også ha kunnskaper om energiinnhold og næringsstoffer for å 
sette sammen en tilstrekkelig meny.  
 

 

! Avdelinger som setter sammen feltrasjoner med tørrmat og hermetikk må ha 

kjennskap til energiforbruket for den planlagte aktiviteten. 
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Figur 3.2: Koking av vann over bål.  

 
 
Uansett hvilke produkter som utgjør forpleiningen til avdelingen er det viktig at man tar hensyn til følgende: 
 - matens kvalitet 
 - lettvinthet og fleksibilitet under forberedelser 
 - hygienisk oppbevaring og servering 
 
Kosthold under operasjoner i kaldt vær skiller seg ikke mye fra øvrig kosthold. Det settes likevel store krav til 
kosthold i kaldt vær ettersom konsekvensene av et mangelfullt kosthold kan være alvorlige. Kroppen har behov 
for noe mer energi i kaldt vær for å opprettholde varmeproduksjon. Man kan i mindre grad risikere å gå tom for 
energi på grunn av faren for kulde og frostskader (se UD 6-81-4 Vinterskader).  
 

 
Figur 3.3: Tilbereding av frysetørket måltid fra feltrasjon. 

 
 

! Konsekvensene av mangelfull forpleining vinterstid kan være alvorlige 

Under operasjoner i kaldt vær er det viktig at den enkelte inntar en tilfredsstillende mengde næringsstoffer og 
opprettholder en god væskebalanse. Erfaringer tilsier, til tross for at dette er et individuelt ansvar, at man må 
påse at den enkelte opprettholder gode rutiner for inntak av mat og drikke. Kaldt vær kan medføre at man drikker 
for lite væske og inntar for lite mat på grunn av temperaturpåvirkning. I tillegg kan personell som har slitt seg ut 
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ha en tendens til å spise og drikke mindre enn de behøver. Kunnskap om ernæring og gode rutiner og kontroll 
kan forhindre at avdelingen reduserer stridsevnen og utholdenheten i felt. 

4 Næringsstoffer 
Den næringsrike delen av matvarene som kroppen kan utnytte deles inn i ulike energigivende næringsstoffer. 
Næringsstoffene inndeles i: 
 - proteiner (4 kcal/g) 

 - karbohydrater (4 kcal/g) 

 - fett (9 kcal/g) 

I tillegg inneholder matvarer mikronæringsstoffer som vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt vann. 
 

 

 

Sporstoffer
Vitaminer 

Fett 
Vann 

Karbohydrater
Proteiner 

Figur 4.1: Prinsippskisse av næringsstoffene i mat 
 

4.1 Proteiner 

Proteiner inneholder 4 kcal pr gram. Under normale forhold vil kroppen bruke protein til oppbygging av vev, og 
det resterende proteinet vil forbrennes. Proteinets hovedfunksjon er oppbygningen av nytt vev (for eksempel 
muskler) i kroppen. Proteinet er sammensatt av kjeder med aminosyrer, som er selve byggematerialet i 
proteinene. Man regner 8 av totalt 20 aminosyrer som essensielle, dvs. at disse må inntas gjennom mat og ikke 
kan lages i kroppen. Kroppen har store mengder proteiner i blant annet musklene, men det er svært ugunstig å 
forbrenne muskelvev. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at hjertet også er en muskel og kan i 
ekstreme tilfeller bli gjenstand for nedbryting for å skaffe energi til kroppen. Ved å sørge for at det er 
tilstrekkelig med protein i maten unngås nedbryting av muskelmasse. 

Ved omdanning av proteiner til mekanisk energi taper vi rundt 30 % av energimengden til varme. 55-60 % av 
protein (aminosyrer) kan brytes ned for å danne glukose (blodsukker) og dermed bidra til å fylle opp lagrene av 
karbohydrater i kroppen. Produkter som inneholder mye proteiner er kjøtt, fisk, egg, melk og kornprodukter, jfr 
fig 4.2. 

 

Nedbryting av proteiner gir overskuddsvarme. Proteinet er viktig for oppbygging av vev i 
kroppen. 
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Figur 4.2: Eksempler på proteinrik mat som  
fisk, kjøtt, egg, melkeprodukter og kornprodukter. 

 

4.2 Karbohydrater 

Karbohydrater inneholder 4 kcal pr gram. Sammen med fett utgjør karbohydratene de to største energikildene. 
Ved fysiske aktiviteter på høye intensitet, hvor det ikke er tilstrekkelig oksygen tilstede for forbrenning av fett, 
øker forbrenningen av karbohydrater. Karbohydrater lagres i kroppen (lever og muskler) som glykogen 
(karbohydrater lagret i kroppen), men lagres også som fett (triglycerider) når man inntar store mengder. Ved høy 
intensitet har vi kun glykogenlager (karbohydrater) i kroppen til å vedvare fra noen minutter til 2-3 timer, 
avhengig av intensitet. Man vil da oppnå opphopning av melkesyre og tømme glykogenlagrene 
(sløvhet/irritabilitet). Man kan også oppleve sløvhet og irritabilitet som et resultat av inntak av store mengder 
eller høye konsentrasjoner karbohydrater ettersom det fører til økt konsentrasjon av blodsukker og etter en tid 
kan gi et fall i blodsukkerkonsentrasjonen. I utgangspunktet vil blodsukkeret stige til et maksimalt nivå i løpet av 
ca 40 minutter for deretter igjen å stabilisere seg etter 2-3 timer etter inntak av karbohydrater. Stigningen 
avhenger av volumet av inntatte karbohydrater og nedbrytningshastigheten for den gitte typen karbohydrat. 
Karbohydrater med høy glykemisk indeks, også kalt raske karbohydrater, brytes raskere ned og tas dermed 
lettere opp i blodet. Lavglykemiske karbohydrater, også kalt langsomme eller trege karbohydrater, tas 
langsommere opp i blodstrømmen. Blodsukkerstigningen er altså påvirket av hvorvidt man inntar raske eller 
langsomme karbohydrater. Raske karbohydrater medfører at man får sultfølelse raskere enn med langsomme 
karbohydrater. 

Store konsentrasjoner av karbohydrater kan også nedsette hastigheten på opptaket av væske. Væske med høy 
konsentrasjon av sukker vil dermed ikke tas opp like raskt som væske uten tilsatt sukker eller væske med lavere 
konsentrasjon av sukker. Når man inntar karbohydrater bør konsentrasjonen og volumet være moderat og 
måltidet bør være balansert med fett og proteiner.  

Karbohydratlagrene i kroppen består av 70-80 gram glykogen (karbohydrater) i leveren og 300-400 gram 
glykogen i muskler i tillegg til noe energi fra blodsukker. Dette tilsvarer 2-3000 kcal energireserver i form av 
karbohydrater. Forbrenning av karbohydrater har altså en begrensning i forhold til energireservene og setter krav 
til inntak av næringsstoffer for å unngå tømming av reservene. Når man omsetter karbohydrater brukes ca 6 % av 
energien i prosessen for å omdanne det til mekanisk energi. 

Sukker, kornprodukter, pasta, frukt, grønnsaker, poteter, søte drikker og melk er mat som inneholder 
karbohydrater, jfr fig 4.3. 

 

! Ved høye konsentrasjoner av sukker i drikker nedsettes væskeopptaket. 
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Figur 4.3: Eksempler på karbohydratrik mat som  
frukt, sukker, melk, kornprodukter og sjokolade. 

4.3 Fett 

Fett har det høyeste energiinnholdet av de energigivende næringsstoffene i forhold til vekt og volum og 
inneholder 9 kcal pr gram. Fett er hovedkilde for energi hele døgnet med unntak av ved aktiviteter med høy 
intensitet, hvor kroppen også vil forbrenne glykogen fra lever og muskler (karbohydrater). Ved langvarige 
aktiviteter er fett den viktigste energikilden og det er derfor gunstig at kroppen er best mulig adaptert til 
fettforbrenningen. I tillegg til at kroppen trenger fra 1 døgn til 3 uker for å bedre fettforbrenningen vil et stadig 
inntak av karbohydrater forstyrre kroppens evne til å forbrenne fett under langvarige aktiviteter. 

Fett inneholder essensielle fettsyrer, dvs fettsyrer som kroppen må få gjennom kosten og ikke selv kan produsere 
(linolen- og linolsyre). Fettsyrene er viktig for å holde blodet lettflytende (hjerte og karsykdommer), og er 
viktige for hud, hjerne, muskler og ledd. Nedbryting av fett er også kosteffektivt ettersom en svært liten del av 
energien går tapt i prosessen for å omdanne fettet til mekanisk energi. Kroppens lager av fett varierer fra individ 
til individ. For en gjennomsnitts person med normal kroppsbygning regner vi med lagret energi i form av fett på 
omkring 75 000 kcal. Rundt 10 % av fett kan omdannes til glukose (blodsukker) og bidra til å fylle opp 
glykogenlager (karbohydrater) i kroppen. 

Fett finnes blant annet i kjøtt, smør, margarin, ost, helmelk, fløte, oljer og nøtter, jfr. fig 4.4. 

  
  

Figur 4.4: Eksempler på fettholdig mat som  
oljer, melkeprodukter, kjøttprodukter, nøtter og avokado. 

 

 
Fett er en viktig energikilde for aktiviteter av lang varighet. 
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4.4 Vitaminer 

 
Vitaminer er stoffer som må tilføres kroppen i mindre mengder for at livsprosessen skal gå sin gang. Ved et 
riktig sammensatt kosthold får vi tilstrekkelige mengder av alle vitaminer. Om vinteren bør vi være oppmerksom 
på behovet for C-vitaminer, som vi finner blant annet i frukt, grønnsaker og poteter. Vitamin C er et vannløselig 
vitamin og eksisterer kun i kroppen opp mot 24 timer etter inntak. Det er derfor viktig å innta vitamin C daglig. 
Vitamin C er viktig for dannelsen og vedlikeholdet av bindevev. C-vitaminet spiller en viktig rolle for leging av 
sår og kan dermed motvirke betennelsestilstander i kroppen.  
Vitamin D er viktig for muskelfunksjoner og finnes i fet fisk, fiskelever og mange typer fettholdig mat. Om 
vinteren kan kroppen få for lite UV-stråler fra solen til å generere egenproduksjon av vitamin D og vitaminet må 
da tilføres gjennom kosten. 

 
Figur 4.5: Eksempler på vitaminrike kilder som frukt, grønnsaker, poteter og fisk. UV stråler fra solen gjør 

kroppen i stand til å produsere D-vitaminer. 
 

 

! Vinterstid må vi være oppmerksomme på lavere vitamininntak grunnet lavere 

eksponering for solstråler og mindre tilgang på fersk frukt og grønnsaker. 

4.5 Mineraler og sporstoffer 
Jern, kalk, jod, fosfor og salter er nødvendige bestanddeler av kosten. Uten disse vil forskjellige 
mangelsykdommer kunne inntreffe. Saltene finnes i de vanligste næringsmidlene, men ved stort væsketap under 
langvarig hard fysisk belastning kan det være nyttig å tilføre litt ekstra salt, da spesielt natrium. 
Ved høye temperaturer eller langvarig fysisk aktivitet kan man tilsette natrium i drikkevannet. Avhengig av 
aktivitetens varighet kan man tilsette ½ til 1 gram natrium pr. liter vann.  
 

 

4.6 Vann 
Vann utgjør ca 60 % av vår kroppsvekt, og vi er følsomme for endring i væskebalansen. Blant annet er kroppens 
varmeregulering avhengig av tilgang på vann slik at vi ved svetting kan holde kroppstemperaturen nede, og også 
fordele varme gjennom blodstrømmen. Også opptaket av næringsstoffer er avhengig av tilstrekkelig 
væskebalanse.  
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Ved høye konsentrasjoner av karbohydrater i væsken vi inntar kan vi, i tillegg til å få svingninger i blodsukkeret, 
bremse opptaket av vann. Dette kan også gi irritasjon av slimhinner i tarmen og resultere i diaré eller oppkast. 
Kullsyreholdig drikke nedsetter magetømming og utsetter dermed opptaket av energigivende næringsstoffer og 
væske.  
Man bør ikke innta for stort volum vann og ikke mer enn 1 liter i timen for å ivareta kroppens evne til å ta opp 
væsken og gi magesekken tid til å tømmes. Vannet bør inntas jevnlig og ikke på en gang. Studier indikerer at 
kroppen klarer å ta opp 0,6 liter i timen. En god huskeregel er å innta ca 1-2 dl vann for hvert 10. minutt. Da 
inntar man omkring det volum kroppen klarer å ta opp og man unngår også å bruke energi og tid på eksempelvis 
å smelte snø til ingen nytte.  

 

 
Figur 4.6: Kroppens vanninnhold. 

Vann utgjør om lag 60 % av kroppsvekten vår. 

4.7 Konklusjon 
For å opprettholde en normal livsfunksjon og ha energi og overskudd til å håndtere arbeidsbelastningen vi 
utsetter kroppen for, er vi avhengig av en stadig tilførsel av næringsstoffer og væske. Inntaket av næringsstoffer 
bør være balansert for å gi best mulig effekt. I en situasjon hvor man er presset på tid og man kun har tilgang til 
sukkerholdige produkter, kan det få konsekvenser for blodsukkerets stabilitet. Store svingninger i blodsukkeret 
er ikke optimalt for utholdenheten og beslutningsevnen. Under kalde forhold kan det få store konsekvenser 
dersom det ikke inntas tilstrekkelig med næringsstoffer, eller man har for store svingninger i blodsukkeret. 
Perioder med lavt blodsukker kan føre til at man velger lettvinte løsninger, fremfor vel gjennomtenkte løsninger. 
Væskebalansen er viktig for å sirkulere varme ut i kroppens ekstremiteter, kvitte oss med overskuddsvarme og 
fordeling av næringsstoffer til energikrevende celler og organer. Væskebalansen påvirker altså både yteevnen og 
kuldetoleransen.  
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5 Energibalansen 
 

5.1 Forbruk 

Det er graden av aktivitet som avgjør hvor stort behovet er for tilførsel av energi. Bruker vi mer energi enn vi 
tilfører i form av mat, må kroppen tære på opparbeidede energilagre. Tilføres kroppen mer energi enn vi 
forbruker kan kroppens energilagre økes, samtidig som man forsyner det pågående energiforbruket. 

 
Figur 5.1: Fysisk krevende aktivitet setter 
krav til inntak av næringsstoffer og væske. 

 
Måleenheten for energi heter (bl.a.) kalori. 1 kalori tilsvarer energimengden som skal til for å varme opp et gram 
vann en grad Celsius, fra 14,5 til 15,5 ˚C.  1 kalori tilsvarer 4.1 Joule. Da 1 kalori er en svært liten energimengde 
brukes betegnelsen kilokalori (1000 kalorier). 
 
Tabellen nedenfor angir energiforbruk pr time for en del aktiviteter. 
 
For en soldat i strid kan et døgn under forsvarsforberedelser arte seg slik (energi oppgitt i kilokalorier = kcal): 

 søvn 4t á 80 kcal/time 320 kcal 
 spising, hvile 4t á 150 kcal/time 600 kcal 
 feltarbeider 10t á 500 kcal/time 5000 kcal 
 vakttjeneste 6t á 160 kcal/time 960 kcal   
 Totalt energiforbruk/24t   6880 kcal 

 
Et annet eksempel for en soldat under fremmarsj i veiløst lende kan gi følgende regnestykke: 

 søvn 4t á 80 kcal/time 320 kcal 
 spising/hvile 6t á 150 kcal/time 900 kcal 
 marsj på ski 8t á 600 kcal/time 4800 kcal 
 vakttjeneste 6t á 160 kcal/time 960 kcal 
 Totalt energiforbruk/24t   6660 kcal 

 
Som et sammenligningsgrunnlag er følgende tall interessante: 

 et menneske som ligger til sengs ca 1800 kcal/døgn 
 et menneske som er oppe og går litt ca 2400 kcal/døgn 
 et menneske som utfører noe kroppsarbeid ca 3000 kcal/døgn 
 et menneske som utfører hardt kroppsarbeid ca 5000 kcal/døgn 

 
På grunn av den lange arbeidstiden og korte tiden til søvn vil en soldat på øvelse eller i strid ha høyere 
energiforbruk enn en som driver hardt kroppsarbeid og som får tid til søvn, jfr fig 5.2 til 5.6. 
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Figur 5.2: sovende soldat  (1764 kcal) 

 
Figur 5.3: Lett kroppsarbeid (2940 kcal) 

 
Figur 5.4: Soldat under lett skimarsj (4000 kcal) 
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Figur 5.5: Hardt kroppsarbeid (4900 kcal) 

 
Figur 5.6: Soldater under hard fremmarsj (6840 kcal) 

 
Figur 5.2 til 5.6: Energiforbruk. Tallene skisserer relativt energiforbruk. 

 

5.2 Kroppens energilagre 
Kroppen opprettholder lagre av både fett og karbohydrater. Fettet lagres forskjellige steder i kroppen, særlig i 
underhuden, rundt innvoller, på setet og i muskelceller. Karbohydratene i form av glykogen lagres i leveren og i 
musklene. Hvis vi tilføres mindre energi enn det vi forbruker, vil underskuddet dekkes fra lagrene i kroppen. 
Dersom kroppen skal bryte ned proteiner uten inntak av mat vil det i hovedsak gå utover kroppens muskelmasse. 
 

5.3 Fett- eller karbohydratforbrenning 
Kroppen har en viss tilpasningsevne overfor de næringsstoffer den blir tilbudt. Inneholder maten generelt mye 
fett, vil fettforbrenningen være størst, men tilføres mest karbohydrater, vil det forbrennes mest av disse stoffene. 
 
Denne lovmessigheten gjelder bare når kroppen arbeider på under ca 60 % av maksimalt oksygenopptak. Ved 
høyere arbeidsintensitet øker omsettingen av karbohydrater da musklene ikke tilføres tilstrekkelig oksygen for 
utelukkende å bryte ned fett. Hvor høy intensitet man tåler ift. hvilke næringsstoffer som forbrennes avhenger av 
individuell fysisk form, treningsstandard og kostholdet. En person som inntar tilstrekkelige mengder fett og er 
godt trent vil forbrenne fett på høyere intensitet enn en person som er dårlig trent og som for det meste inntar 
karbohydrater. 

 
Figur 5.7: Soldat i isråk. 

 
Pågår arbeid med høy intensitet over lang tid vil kroppens reserver av glykogen (karbohydrater lagret i kroppen) 
kunne tømmes. Sukkerholdig drikke kan utsette glykogentømming men kan også øke sjansene for 
blodsukkersvingninger. Ved glykogentømming gjør man seg avhengig av tilførsel av mer karbohydrater ut 
varigheten av aktiviteten.  
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Våre energilagre gjenspeiler kroppens foretrukne energikilder. En gjennomsnittsperson på ca 75 kg lagrer ca 2-
3000 kcal glukose (blodsukker) og glykogen (i muskler og lever). Fettlagrene til den samme personen vil ligge 
på 75000 kcal. For å holde ut en aktivitet over tid bør intensiteten holdes på et moderat nivå. Kroppen gis 
dermed anledning til å bruke av de forholdsvis store fettlagrene. Sjansene for å ”gå tom” etter forholdsvis kort tid 
reduseres og man gjør ikke avhengig av tilførsel av karbohydrater underveis. Treningsform og kosthold påvirker 
omsettingen av næringsstoffer og gjør man kroppen vant til å forbrenne fett fremfor karbohydrater, samt at man 
er i god fysisk form, påvirker man hvor høy intensitet en aktivitet kan ligge på uten at man primært forbrenner 
fra de små karbohydratlagrene.  
 

6 Væskebalansen 
 

6.1 Væsketap 
Av kroppens totalvekt utgjør vann ca 60 %, og organismen er følsom overfor endring i væskemengden. 

I normaltilstand vil et menneske i form av svetting og utånding avgi ca 0,8 liter vann pr døgn, og gjennom urin 
og avføring ytterligere 0.7 - 1.8 liter pr døgn. 
 
Ved fysisk aktivitet øker imidlertid utsvettingen drastisk, og væsketapet kan økes med 1 til 3 liter pr time.  

6.2 Dehydrering 
Et stort væsketap uten tilførsel av drikke vil dehydrere (uttørke) kroppen. I første omgang betyr det en reduksjon 
av prestasjonsevnen. Tabellen nedenfor viser hvor stort væsketap kroppen tåler uten særlig tap av fysisk yteevne: 

 Ved 5˚C tåler kroppen 3-4 % væsketap uten tap av fysisk yteevne. 
 Ved 20˚C tåler kroppen 1-2 % væsketap uten tap av fysisk yteevne. 
 Ved 30˚C tåler kroppen veldig lite væsketap uten tap av fysisk yteevne. 
 

 
Figur 6.1: Soldater i kontaktdrill 

 
Eksempelvis vil et tap på 4 % tilsvare et væsketap på 3 liter væske for en soldat på 70 kg. 
 
Tørsten melder seg ved et væsketap på ca 2 %. Ettersom prestasjonsevnen normalt reduseres med et væsketap 
utover 2 % er det viktig å innta drikke før tørsten melder seg. Ulike værforhold påvirker tørsten og en bør være 
oppmerksom på at temperatur og fuktighet kan medføre at man ikke får følelsen av å være tørst selv om kroppen 
har behov for væske. Når man føler seg kald er det sjanser for at man dermed ikke inntar nok væske. 
 
Selv om reduksjon i prestasjonsevnen inntreffer tidligere i varmt vær enn i kaldt vær er det viktig å innta væske 
også om vinteren. I tillegg til å transportere energigivende næringsstoffer, blir kroppsvarme også distribuert 
gjennom blodstrømmen. Når væskebalansen reduseres, svekkes blodsirkulasjonen og det blir vanskeligere å 
opprettholde varmen i ekstremitetene, som i fingre og tær. Væskeinntaket er altså en viktig del av 
kuldetoleransen.  

 

! Ved reduksjon i væskebalansen reduseres prestasjonsevnen. Det er derfor viktig å 

innta drikke før man blir tørst. 
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6.3 Væsketilførsel 
Kun en stadig og tilstrekkelig tilførsel av væske kan opprettholde væskebalansen i kroppen. Tørsten vil som 
oftest ikke reflektere det faktiske væskebehovet, samtidig som tørstefølelsen inntreffer når man allerede har 
oppnådd ubalanse i væskebalansen. Tørsten kan også stilles før man har gjenopprettet væskebalansen.  
Ved store belastninger hvor væsketapet er stort er det gunstig å tilsette natrium i vannet for å opprettholde 
saltbalansen (se punktet: Mineraler og sporstoffer). 
 
En enkel metode for å se om væskeopptaket er tilstrekkelig, er å følge med fargen på urinen. Blir den mørk gul 
på fargen, kan det være et tegn på sterk konsentrasjon som følge av underskudd på væske. 
 
Om vinteren bør man innta varm drikke så ofte det lar seg gjøre. Dette hindrer unødig varmetap. I tillegg har det 
også en positiv psykologisk effekt.  
 
Kaffe og te kvikker opp og kan være et viktig velferdstiltak. Ved hard fysisk belastning må vi være klar over at 
koffeinholdige drikker kan være vanndrivende og derfor ikke gir den effekten vi ønsker å oppnå, nemlig 
væsketilførsel. Når man er på skimarsj bør man derfor redusere mengden koffeinholdige drikker. Om man 
ønsker å drikke kaffe eller te bør inntaket komme i tillegg til vann. 
 

 
Inntak av varm drikke hindrer varmetap og har en positiv psykologisk effekt. 

7 Feltkosthold 

7.1 Generelt 
I strid vinterstid anbefales det å innta minimum et varmt måltid om dagen. Det største måltidet bør inntas før 
avdelingen går til hvile for å sørge for best mulig opptak av næringsstoffer. Et proteinrikt måltid vil medføre 
større varmeproduksjon noe som kan være gunstig under hvile. 
 
For å øke energimengden i feltrasjonene kan man tilsette 30-50 gram smør eller matolje i hvert måltid. Dette 
øker metthetsfølelsen dramatisk. Etter inntak av karbohydratrik mat vil blodsukkeret stige i opp mot 40 minutter 
for deretter å synke igjen etter 2-3 timer. Man vil da føle sult. Ettersom fett ikke påvirker blodsukkeret og 
dermed ikke gir sultfølelse like raskt som karbohydratrik mat, fører måltider med noe mer fettinnhold til at en 
kan operere over lengre tidsintervaller uten behov for å innta nytt måltid. Forflytninger vil, for eksempel, kunne 
gjennomføres over lengre distanser uten behov for tidkrevende pauser for å tilberede mat.   
 
Under aktivitet kan man innta nøtteblandinger, evt. også ostestykker for å tilføre kroppen energi uten å måtte 
gjøre holdt. Blander man inn rosiner eller små sjokoladestykker i nøtteblandingen gir det litt smaksvariasjon til 
blandingen. Ved å ha en slik blanding lett tilgjengelig i en lomme eller i grunnutrustningen sikrer man tilgang til 
energi når forholdene ikke ligger til rette for lengre pauser med tid til forberedelse av måltider. Ved å ha tilgang 
til energigivende produkter som ikke krever tilbereding av et måltid øker avdelingens fleksibilitet og effektivitet. 
 
Det er viktig at man har tilgang til vann når man er i fysisk aktivitet. Hvis det er behov for å innta koffeinholdige 
eller søte drikker bør disse inntas i tillegg til rent vann for å sikre kroppens opptak av væske. Både koffein og 
søte drikker kan virke inn på væskeopptaket og i verste fall redusere væskebalansen. Varm drikke vil ikke øke 
kroppstemperaturen i særlig grad, men ved å innta varme drikker unngår man å tappe kroppen for energi for å 
varme opp kald væske.  
 
Drikkesystemet man velger i felt vinterstid er også av stor viktighet. Forsvarets vannflaske har en flattrykt form 
og er konstruert for å kunne oppbevares innenfor jakken. Kroppsvarmen forhindrer at vannet i flasken fryser når 
det er kuldegrader. I tillegg kan man opprettholde innholdet i flasken ved å fylle på med snø og smelte snøen ved 
hjelp av kroppsvarmen. Dersom man velger å oppbevare en vannflaske på yttersiden av jakken er det stor 
sannsynlighet for at innholdet vil fryse. Det første symptomet på dette er ofte at korken fryser fast og at man ikke 
får åpnet flasken. En fastfrosset kork medfører at man ikke får drukket eller fylt på flasken ved behov. Ved bruk 
av drikkesystemer med drikkeslange må man også være påpasselig for at ikke innholdet skal fryse. 
Væskebeholderen bør oppbevares slik at kroppsvarmen medvirker til at innholdet ikke fryser, som for eksempel 
innenfor jakken. Det samme gjelder for drikkeslangen og man kan ytterligere redusere sjansene for at vannet 
fryser i slangen ved å tømme slangen for vann hver gang man har drukket. Dette gjøres ved å blåse luft inn i 
slangen. Drikkesystemer med drikkeslange krever større grad av årvåkenhet. Ved utstrakt bruk av systemer med 
drikkeslange bør man være klar over faren for at innholdet fryser og tilstrebe at man har et annet alternativ 
tilgjengelig. En frossen drikkeslange vil være ubrukelig inntil man har fått tint opp innholdet igjen. 
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Den psykologiske og moralske effekten av å innta både varm drikke og varme måltider bør ikke undervurderes 
og dette bør tilstrebes når forholdene tillater det.   
 

7.2 Feltrasjoner 
Feltrasjonene er utviklet for å gi tilstrekkelig energi under feltforhold. Det er utviklet rasjoner med forskjellig 
energiinnhold for å tilfredsstille energiforbruket i felt ved aktiviteter fra moderate til harde fysiske belastninger. 
Benevnelsen på feltrasjoner produsert fra 2007 gjenspeiler energiinnholdet i rasjonene. FR 5000 inneholder 5000 
kcal og er beregnet på avdelinger som gjennomgår harde og langvarige fysiske belastninger. Feltrasjonene er 
også utviklet for å begrense tiden det tar å tilberede måltidet, redusere hygieniske tiltak før og etter inntak av 
måltidene og involverer minimalt med utstyr for tilbereding. Resultatet er rasjoner med lavt volum og egenvekt 
som krever lite utstyr for å tilebrede og som har lang holdbarhet. Leverandør av feltrasjoner vil avhenge av den 
til enhver tid gjeldende kontrakt, men rasjoner til bruk vinterstid vil være sammensatt for å dekke energibehovet, 
behovet for fleksibilitet og lettvinthet, samt krav til lav vekt og volum. I tillegg har rasjoner som er tiltenkt brukt 
vinterstid lavt væskeinnhold for å forhindre at innholdet fryser, noe som også påvirker rasjonens vekt. 

 

Dersom avdelingene ikke benytter ferdige feltrasjoner, men kjøper feltforpleining via kjøkkenet må det tilstrebes 
at energiinnholdet dekker mannskapenes behov. Moderat aktivitetsnivå gir et energibehov på ca 3500 kcal i 
døgnet, mens harde, langvarige fysiske aktiviteter gir et energibehov på 5000 Kcal eller høyere. Som et 
utgangspunkt bør fordelingen mellom makronæringsstoffene fett, karbohydrater og protein være fordelt etter 
følgende fordelingsnøkkel for energiinnhold: protein 15-20 %, karbohydrater 50-55 % og fett 30 %. En høyere 
andel karbohydrater gir raskere sultfølelse, mens en høyere andel fett gir mer langvarig metthet.  
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