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REFERAT  

Kunskapen om hur tränande hästar påverkas av olika dieter behöver bli större. Därför 
utfodrades 6 tränande travhästar med 3 olika typer av foderstater. Våra frågeställningar 
var: 

Hur påverkas hästens vattenintag och vätskebalans av olika foderstater? Hur 
vätskebalansen påverkas under arbete. 

Hypotesen var att hästens vattenintag och vätskebalans skulle påverkas och att 
vätskebalansen kommer att påverkas av de olika dieterna under arbete. 

Hästen får i sig vatten från tre källor, dricksvatten, vatten i foder och metaboliskt vatten. 
För att behålla vätskebalansen måste intaget av vatten täcka det hästen förlorar. Hästen 
avger vatten genom urin, träck, svett utandningsluft (41) och huden (25).  

Försöket gjordes på 6 varmblodiga tränande travhästvalacker som utfodrades med tre 
olika dieter. En lusernbaserad (L), en hösilagebaserad (G) och en traditionell kraftfoder 
baserad (C). Dieterna utfodrades i en latin- square design och hästarna lottades på de 
olika dieterna. Dag 21 i varje period gjordes ett arbetstest, då det även gjordes några extra 
mätningar. Dag 22-24 var det total-uppsamling av träck och urin.  

På diet G (485±4 kg) var kroppsvikten signifikant lägre än när hästarna åt diet C (492±5 
kg) och L (492±4 kg). 

På alla dieter var vattenintaget från foder signifikant skilda från varandra. Det totala 
vattenintaget skiljde sig inte mellan de olika dieterna. På diet G (11,3±0,5 l) var vatten ut 
via urin signifikant mer (P<0,05) än på dieterna C (8,3±0,5) och L (8,6±0,6). Vatten ut 
via träck var signifikant lägre (P<0,05) på diet G (16,1±0,9) jämfört med dieterna C 
(18,8±0,8) och L (21,5±0,8). Den uppskattade evaporationen (totalt vatten in- totalt 
vatten ut) var på diet C (7,0±0,5) signifikant lägre (P<0,05) än då hästarna åt dieterna G 
(8,0±0,2) och L (7,9±0,5).   

 

INTRODUKTION 
 
I den här studien mätte vi hästens vattenintag och hur det påverkas av olika foderstater. 
Vi använde oss av 6 tränade varmblodiga travhästvalacker. De fodrades med tre olika 
dieter, diet G var ett tidigt skördat gräshösilage, diet C var ett sent skördat gräshösilage 
tillsammans med havre och soja (65:35) och diet L var ett lucernhösilagefoder.  
 
Tidigare har en liknande studie med samma typ av dieter utförts på fistulerade hästar på 
underhållsutfodring. Detta för att undersöka effekten på mikrofloran och dess aktivitet, 
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men även pH och viskositeten i blindtarm och tjocktarm undersöktes (1). Dessa hästar 
kan man inte träna, men provsvaren kan användas som en hjälp för att se hur de olika 
dieterna påverkar de tränande hästarna och vi kom fram till dessa frågeställningar: 
Hur påverkas den tränande hästens vattenintag och vätskebalans av olika foderstater? 
Hur vätskebalansen påverkas under arbete? 
 
Hypoteserna är 

• att hästens vattenintag och vätskebalans påverkas av de olika foderstaterna. 
• att vätskebalansen kommer att påverkas under arbete beroende på vilken diet 

hästarna äter. 
 
 
LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Hästen är en grovtarmsjäsare och ska ha en foderstat som till största delen består av 
grovfoder därför att utfodring med en stor mängd kraftfoder är förknippat med mag-
tarmstörningar som till exempel kolik, magsår och utveckling av beteendestörningar (29). 
I grovtarmen finns det mikroorganismer som jäser grovfodret till fettsyror som sedan 
omvandlas till energi (42). Hästen har en grovtarm som utgör cirka 70 % av 
digestionskanalen.   
 
Hästen är anpassad till ett liv som gräsätare och är ett bytesdjur på stäppen. En häst i 
frihet betar ca 60-75 % av dygnet, det vill säga 14-18 timmar (30, 31). Hästar på stall 
med fri tillgång till foder ägnar lika mycket tid åt att äta (32). Tillgången på bete/foder 
och betets/fodrets näringsinnehåll påverkar ättiden. Hästen behöver få rätt mängd energi 
och näringsämnen men foderstaten ska vara sammansatt så att hästens ätbeteende 
tillfredsställs. Ju större del grovfoder foderstaten innehåller desto viktigare är att 
kvaliteten på grovfodret är bra. Hästen är i behov av ett foder som tar relativt lång tid att 
äta (29). Om den inte får sitt ätbeteende tillfredsställt utvecklar hästen lättare stereotypier 
(35). Det hjälper inte att öka ättiden genom att utfodra fler gånger utan man ska se till att 
även öka mängden foder. Det bästa sättet att åstadkomma långa ättider är att utfodra med 
mycket grovfoder (32). I en studie kom de fram till att en häst som får en diet 
innehållande mycket kraftfoder lättare börjar utföra stereotypier då fodret äts upp väldigt 
fort jämfört med en diet innehållande mycket grovfoder. Det var också mycket vanligare 
att de koprofagerade(3). Om en tävlingshäst utfodras med mindre än 6,8 kg grovfoder per 
dag ökar risken för stereotypier (4). 
 
Fibrer är ett samlingsnamn för strukturella kolhydrater. Fibrer utgör tillsammans med 
lignin växtens cellvägg. En cellvägg består av cellulosafibrer, hemicellulosa, pektiner och 
cellväggsprotein. Olika fibrer är olika lättfermenterade (5). Pektiner och xylaner (ingår i 
hemicellulosa) är mer lättfermenterat och cellulosa är mer svårfermenterat (5). Lucern 
innehåller mer pektin än gräs (5). 
 
Hästen får vatten från tre källor, dricksvatten, vatten i foder och metaboliskt vatten. 
Metaboliskt vatten bildas vid fodersmältningen (37). Det frivilliga vattenintaget styrs till 
stor del av foderintaget och vattenhalten i fodret, det varierar mellan 2,7–5,5 l/100 kg 
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kroppsvikt (12). En 500 kg häst kan äta 10-15 kg ts per dag då betet innehåller 80 % 
vatten (31). Hästen kan då få i sig upp till 60 liter vatten via fodret (30). Utfodras hästen 
med ett torrt foder dricker den ofta mer än en häst på bete. De dricker i genomsnitt ca 3,5 
liter per kg torrsubstans foder, men även något mindre om foderstaten innehåller liten 
andel grovfoder (13). Har fodret en högre vattenhalt dricker hästen mindre så att det 
totala intaget av vatten blir detsamma (25). Ökat grovfoderintag ökar vattenintaget (9, 
25).  
 
Det är livsviktigt för hästen att behålla kroppens vattenhalt. För att behålla 
vätskebalansen måste intaget av vatten täcka det vatten hästen förlorar. (11,12) Det finns 
olika faktorer som påverkar hästens vattenintag bland annat är det fodersammansättning 
(13,14), vattentemperatur (15), smaken på vattnet (16), transportering (16,17), arbete (31) 
och omgivningstemperatur (31). Hästen avger vatten genom urin, träck, svett, 
avdunstning (31) och utandningsluft (33). Vatten behövs i tillräcklig mängd för att 
transportera fodret genom digestionskanalen, utsöndra avfalls– och överskottsprodukter 
från ämnesomsättningen i form av urin, reglera kroppstemperatur genom svettning och 
eventuellt digivning (31) men även för att bibehålla kroppens vätskebalans. Ett överskott 
av vatten avges mest via urinen. En 500 kg häst på underhållsutfodring kan evaporera 
2,5-8 l per dag (8). Hur vattnet fördelas mellan urin och träck påverkas av foderstaten. 
Grovfoder ökar andelen vatten som avges med träck (13). Hos andra arter har man sett att 
ökat fiberintag ökar den vattenhållande kapaciteten i tarmkanalen (6, 7). 
 
För att hästen ska kunna behålla sin temperatur måste det vara en balans mellan den 
värme som produceras och den värme som avges (33). Värmeproduktionen påverkas av 
att hästen tuggar, sväljer och utsöndrar saliv under foderutnyttjandet (20). Hästen tuggar 
grovfodret fler gånger jämfört med kraftfoder, 3400 jämfört med 850 gånger per kg foder 
(2). Genom att hästen skakar eller rör på sig kan också leda till en ökad värmeproduktion. 
Vid låga temperaturer kommer hästen minska aktiviteten för att spara energi. Fodrets 
energimängd påverkar hästens värmeproduktion (33). Hästen får en högre 
värmeproduktion vid en ökad fodergiva (34). Ju mer foder hästen har att äta, desto bättre 
kommer den att klara av kyla då värmeproduktionen kommer till stor del från 
ämnesomsättningen. Vid kallt väder behöver hästen cirka 0,15 kg hö extra för varje grad 
under hästens nedre kritiska temperatur (33) 
 
När hästen utför ett arbete svettas hästen. Det är ett effektivt och snabbt sätt att kyla sig 
(38). När den svettas innebär det att den avger vätska och salter genom huden för att på så 
sätt upprätthålla kroppstemperaturen (39). 
 
Hästens puls stiger så fort den börjar röra på sig. Det gör den därför att blodet måste 
pumpas runt fortare i kroppen för att hinna syresätta alla kroppens vävnader. En hästs 
maximalpuls varierar mellan 210-250 slag/minut. Det finns ännu inga studier som visar 
att en häst med högre maximalpuls skulle vara bättre än en med lägre maximalpuls (21).  
När hästen utför anaerobt arbete innebär det att kroppen arbetar utan syre och snabbare 
kommer samla på sig mjölksyra (40). Connysson (24) kunde inte se några skillnader i 
hjärtfrekvensen mellan två dieter där en innehöll rekommenderat dagligt intag av protein 
och den andra innehöll 160 % av rekommenderat dagligt intag av protein, i två stycken 
arbetstest där ett av dem utfördes på rullmatta och det andra på en travbana i 
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tävlingsliknande förhållanden.   
 
Muhonen(43) kom fram till att pulsen inte skiljde sig efter arbetstest när hästar åt 
grovfoder med olika ts-halter, 41 % och 68 %. 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Försöket var uppdelat i tre perioder som vardera bestod av 24 dagar. Under försöket 
användes en latin-square design där hästarna lottades på varje diet. 
 
Hästar 
 
Försöket gjordes på 6 varmblodiga tränade travhästvalacker. De var 3-7 år gamla och 
vägde mellan 443-523 kg under försöket. Hästarna stod i varsin box med spån som 
strömedel och hade daglig utevistelse i en sandpaddock. 
 
Dieter 
 
Fodermedlen som användes var gräshösilage, lucernhösilage, soja, havre, mineraler 
(Miner blå, Krafft AB, Falkenberg, Sweden, Ca 120 g/kg, P 30 g/kg, Mg, 60 g/kg, NaCl 
125 g/kg, Cu 900 mg/kg, Se 15 mg/kg, vitamin A 100 000 IE/kg, vitamin D3 10000 
IE/kg och vitamin E 5000 mg/kg), kalk och salt. 
 
Diet G: 80 % av energiintaget tillgodosågs av ett tidigt skördat gräshösilage (FR1) med 
högt energivärde (11,3 MJ/kg ts) och lägre fiberinnehåll, (se tabell 1). Övriga 20 % av 
energiintaget kom från FR2, ett sent skördat gräshösilage med lägre energiinnehåll (7,5 
MJ/ kg ts), men högre fiberinnehåll (se tabell 1).  
 
Diet C: 65 % av energiintaget tillgodosågs av ett sent skördat gräshösilage (FR2) och 35 
% av energiintaget kom från kraftfoder. Kraftfodret bestod av havrekross och sojamjöl.  
 
Diet L: 80 % av energiintaget tillgodosågs av lucernhösilage (8,8 MJ/kg ts). Övriga 20 % 
av energiintaget kom från FR2 (7,5 MJ/ kg ts). 
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Tabell 1 Medelvärde av dagligt intag av torrsubstans och fodersammansättning från 65:35 gräshösilage: 
havre/soja diet (C), 80:20 tidigt skördat gräshösilage: sent skördat gräshösilage och 80:20 lusernhösilage: 
sent skördat gräshösilage (mineraler och tillskottsfoder är inkluderat.) 

ª kg/100 kg kroppsvikt per dag, ᵇ MJ ME/100 kg kroppsvikt per dag 
ᵇ Hemicellulosakoncentrationen i fodret räknades genom: NDF-ADF. 

ᵇCellulosakoncentrationen i fodret räknades genom: ADF-ADL(lignin).  
 
Hästarna utfodrades 4 gånger om dagen, kl 8.00, 12.00, 16.00 och 18.30. Kl 8.00, 12.00 
och 16.00 fick hästarna 20 % av den totala dagliga givan (kg foder) och kl 18.30 fick de 
40 % av den totala dagliga givan(kg foder). 
 
Hästarna hade fri tillgång på vatten. Under större delen av försöket drack hästarna ur 
automatiska vattenkoppar. Dag 21 fick hästarna hinkar så att de skulle ha tid på sig att 
anpassa sig innan vattenintaget skulle mätas under de tre uppsamlingsdagarna.  
 
Träning 
 
Första veckan i varje period joggades (ca 25 km/h) hästarna 6 km en gång och gick ett 
intervallarbete med två intervaller (1125 m, max 40km/h). Andra veckan i perioden 
bestod träningen av 8 km jogging en dag och sedan ett intervallarbete med 3 intervaller. 
Tredje veckan gick de 2 intervallarbeten. Det första bestod av 2 intervaller och det andra 
bestod av 4 intervaller. Mellan varje intervall fick hästarna cirka 1,5 minut att återhämta 
sig på. Under intervallerna uppgick hjärtfrekvensen till mer än 200 slag/minut för att 
hästarna skulle utföra ett anaerobt arbete. Dag 21 i varje period gjordes det ett arbetstest. 
Hästarna kördes av samma kusk varje gång under arbetstesten. Hästarna vägdes före och 
direkt efter utfört arbete.  
 
Urin- och träcksamling 
 
Dag 22-24 i varje period var det totaluppsamling av träck och urin i en urin- och 
träcksamlingssele i 72 timmar. Selarna kollades varje timme och urinen tömdes 

  
 

C 

DIET 
 

G 

 
 
L 

    
TSª 2,1 1,8 1,9 

Energiᵇ 18,6 19,4 16,2 
Proteinᵇ 298 318 250 

NDFᵇ 1112 966 1032 
ADFᵇ 691 569 770 

Ligninᵇ 88 55 132 
Caᵇ 21 24 21 
Pᵇ 7 6 5 

Mgᵇ 4 4 6 
Saltᵇ 10 9,9 9,9 

Hemicellulosaᵇ 421 398 262 
Cellulosaᵇ 603 513 638 
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kontinuerligt. Urinen vägdes och ett representativt prov frystes in i -20 grader. Vid ett 
senare tillfälle tinades proverna och man blandade de representativa proven för 24h 
(alltså tre stycken 24h-prov/period). Det gjordes en ts-analys på proverna för att veta hur 
mycket vatten de utsöndrade via urinen. Då torkades proverna i 103 grader i 24h. 
 
All träck som samlats i selarna vägdes. Selarna tömdes var 12:e timme. Då vägdes 
träcken, blandades och representativa prov togs och frystes in i -20 grader. Det gjordes 
även en ts-analys på de proven för att veta hur mycket vatten de utsöndrat via träcken. 
 
Utevistelse 
 
Det fanns en liten sandpaddock som var cirka 100 m lång och 50 m bred. Där fick 
hästarna gå i grupper om tre stycken. Eftersom flera hästar skulle använda paddocken 
fick varje grupp bara vara där i cirka 1 timme om dagen. För att inte hästarna skulle få i 
sig det gräs som växte utanför paddocken fick några av dem bära munkorg. På så vis 
hade vi koll på att de inte åt något annat än det de fick via sina foderstater. Det var 
speciellt viktigt dagarna innan uppsamlingsdagarna.  
 
Blodprov  
 
Blodproven togs på dag 22 i period 1 och 3 och på dag 23 i period 2. De togs i vila och 
innan kl 12.00 fodringen. Blodprov togs från vena jugularis med vacutainer i Litium-
Heparin rör. Blodproven centrifugerades och sedan frystes plasman in i -20° C. Totala 
plasma proteiner (TPP) analyserades med en REFRACTOMETRE FG-302/312, (Rogo-
Sampaic, Wissous, France). 
 
Statistisk analys  
 
Alla data utsattes för variansanalys (GLM proceduren Statistical Analysis Systems paket 
9,2) (SAS Institute Inc. Cary, NC, USA) enligt följande modell; 
 
Yi j k = µ + αi + βj + γk + εl + (βγ)j k + ei j k l 
 
Där Yi j k är observationen, μ medelvärdet, αi effekten av djur, βj effekten av behandling, 
γk effekten av provet, εl effekten av perioden, (βγ)j k effekten av interaktionen mellan 
behandling och prov och ei j k lresidualerna, Det p-värde för signifikans mellan 
behandlingarna var <0,05. Värden redovisas som medelvärden ± standardavvikelsen av 
medelvärdet. 
 

RESULTAT 

På diet L fick hästarna ungefär samma ts-giva men en större mängd foder (10,1-11,5 kg 
ts/dag motsvarande 22,9-25,8 kg foder/dag) jämfört med de andra dieterna (diet G, 8,1-
9,1 kg ts/dag, 13,8-15,5 kg foder/dag diet C, 10,0-11,5 kg ts/dag, 16,6-19,1 kg foder/dag). 
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På diet C lämnade två hästar i genomsnitt 0,2 kg ts/dag av gräshösilaget. En häst lämnade 
på diet G i genomsnitt 0,6 kg ts/dag av det sent skördade gräshösilaget. På diet L lämnade 
alla hästar utom en, i genomsnitt 1,7 kg ts/dag av lusernhösilaget, hästen som inte 
lämnade något gick istället upp i vikt så den fick en minskad giva med 1,4 kg ts/dag av 
lusernhösilaget och med 0,4 kg ts/dag av det sena gräshösilaget. Foderresterna resulterade 
i ett något lägre energiintag på diet L.  

Hästarna vägde mindre när de åt diet G än när de åt de andra dieterna (se tabell 2). Men 
det var ingen skillnad i BCS mellan dieterna.  

Tabell 2 Kroppsvikt för de olika dieterna (C = sent skördat hösilage (FR2) och kraftfoder 65 % av 
energiintaget kom från grovfodret och 35 % kom från kraftfodret, G = 80 % tidigt skördat hösilage (FR1), 
20 % FR2) L= 80 % lusernhösilage, 20 % FR2) *signifikant skiljt (p<0.05) från C och L. 

 

Det var ingen signifikant skillnad mellan de olika dieterna i hur mycket de förlorade i 
vikt under ett anaerobt arbete (Tabell 3)  

Tabell 3 Skillnaden i vikt före och efter arbete 

 

Det var ingen skillnad mellan de olika dieterna på pulsen 15 minuter efter arbetstestet 
(tabell 4). 

Tabell 4 

 

 

 

 

  Diet  
 C G L 
    
Kroppsvikt (kg)   492±5 485±4* 492±4 
    

  Diet  
 C G L 
    
Viktsskillnad(kg)   5,8±0,8 6±0,4 5,5±0,7 
    

  Diet  
 C G L 
    
Puls efter 15 min   76,5±3,4 78,3±3,3 80,8±7 
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Tabell 5 visar Totala Plasma Proteiner i vila ca 4 timmar efter utfodring. Det finns ingen 
signifikant skillnad mellan de olika dieterna. 

Tabell 5 

 

I vattenintag från foder skilde sig dieterna signifikant (p<0,05) från varandra. Men det 
totala vattenintaget var inte signifikant skilt från varandra. Dieterna C och G var 
signifikant (p<0,05) skilda från varandra i totalt vatten ut. Både vatten ut via urinen och 
vatten ut via träck var diet G signifikant (p<0,05) skild från dieterna C och L. Ts-
innehållet i träck var inte signifikant skilt mellan de olika dieterna men ts-innehållet i 
urinen var diet G signifikant (p<0,05) skild från dieterna C och L. Diet C var signifikant 
(p<0,05) skild från dieterna G och L i den totala uppskattade evaporationen (tabell 6).  

Tabell 6, Vatten 
*Alla dieterna är signifikant skilda(p<0,05) från varandra.ª Dieterna C och G är signifikant skilda (p<0,05) 
från varandra.  ᵇ Diet G är signifikant skild (p<0,05) från dieterna C och L.ᵇ Diet G är signifikant skiljt 
(p=<0,05) från dieterna C och L. ᵇ Alla dieterna är signifikant skilda(p<0,05)från varandra. ᵇ Diet G är 
signifikant skild (p<0,05)från dieterna C och L. ᵇ Diet C och G är signifikant skilda (p=<0,05) från 
varandra. ° Diet C är signifikant skild (p=<0,05) från dieterna G och L        

 

  Diet  
 C G L 
    
TPP                                              62,2±0,5 62,5±0,5 62,0±0,4 
    

  Diet  
 C G L 
    
Vattenintag från foder (l) 8,7±0,2* 6,3±0,2* 11,0±0,4* 
Totalt vattenintag (l) 

Vatten ut via urin (l) 

Ts urin (%) 

Vatten ut via träck (l) 

Ts träck (%) 

Totalt vatten ut (l) 

Total uppskattad evaporation (totalt 
vattenintag – totalt vatten ut) (l) 

 

33,3±0,6 

8,3±0,5  

9,0±0,4ª 

18,8±0,8  

19,2±0,8 

26,3±0,6ᵇ 

7,0±0,5° 

31,5±1,2 

11,3±0,5 ᵇ 

7,9±0,2 ª 

16,1±0,9 ᵇ 

18,7±0,7 

23,6±1,0 ᵇ 

8,0±0,2 

33,4±0,8 

8,6±0,6 

8,6±0,4 

21,5±0,8  

18,3±0,7 

25,5±0,8 

7,9±0,5 
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Det var en signifikant (p<0,05) skillnad i mängden träck mellan de olika dieterna (Tabell 
7). Diet G hade en signifikant (p<0,05) större mängd urin jämfört med dieterna C och L 
(Tabell 7). 

 

Tabell 7, Mängd träck och urin på de olika dieterna. * Alla dieterna  var signifikant(p<0,05) skilda från 
varandra.° Diet G är signifikant (p<0,05) skild från dieterna C och L. 

                                                                                
 
 
DISKUSSION 
 
Hästarna vägde mer på dieterna C och L än på diet G. Både dieterna C och L bestod av 
det senare skördade gräshösilaget och lusernhösilaget som innehöll mer fibrer och ej lika 
lättfermenterade fibrer som det tidigt skördade gräshösilaget. 
 
I försöket med fistulerade hästar har Muhonen (44) sett att det tidigt skördade gräset gett 
ett totalt lägre intag av fibrer men ett högre intag av mer lättsmälta fibrer. Det tidigare 
försöket med fistulerade hästar visade att tarminnehållets vattenhållande kapacitet var 
större på diet G än på diet C och L. Men eftersom diet C och L gav ett större fiberintag 
innebär det att den totala tarmfyllnaden av fibrer och vatten troligtvis var större och 
därför var hästarna lite tyngre på dessa dieter.  
 
I en tidigare studie har man kommit fram till att hästar som tränas submaximalt och som 
får en foderstat bestående av mycket grovfoder vägde mer jämfört med när de fick en 
foderstat med kraftfoder som bestod av mindre andel fibrer (9). Ellis (9) konkluderar att 
mycket grovfoder inte är optimalt för dessa hästar då de vägde mer vilket ledde till högre 
puls och högre rektal temperatur efter träning. Den högre hjärtfrekvensen kan bero på att 
hästen fick jobba hårdare för att orka förflytta den tyngre kroppsvikten(9). Fiberinnehållet 
i Ellis(9) studie och den här studien skiljde sig något åt i det dagliga intaget. Diet L 
innehöll den största delen(405 g/ kg TS) av ADF-fibrerna jämfört med diet C(329 g/ kg 
TS) och diet G(316 g/ kg TS). Däremot var ADF-innehållet högre i grovfodret(366 g/ kg 
TS) som Ellis använde jämfört med diet C och G i vår studie. NDF-innehållet i Ellis 
studie var högre(595 g/ kg TS) jämfört med alla dieterna i vår studie (Diet C: 529 g/ kg 
TS, diet G: 537 g/ kg TS och diet L: 543 g/ kg TS). Energiinnehållet var högre i alla våra 
dieter (C: 8,9 MJ/ kg TS, G: 10,8 MJ/ kg TS och L: 8,5 MJ/ kg TS) jämfört med hennes 
(7,1 MJ/ kg TS). Detta lägre energiinnehåll i hennes foderstat kan vara en orsak till att 
hennes hästar ökade i vikt då hon behövt ge en större mängd grovfoder för att täcka 
energikvoten jämfört med vår studie.   
 

                                                   Diet  
 C G L 
    
Mängd träck (kg) 23,2±0,8* 16,1±0,9* 21,5±0,8* 
Mängd urin (l) 8,3±0,5 11,3±0,5° 8,6±0,6 
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Connysson (24) kom fram till i sin studie när hon jämförde en traditionell 
kraftfoderbaserad diet med en grovfoderbaserad diet att hästarna på grovfoderdieten gick 
upp mer i vikt än hästarna på kraftfoderdieten. Men vid tillfällig fasta förlorade dessa 
hästar mer i vikt jämfört med de som åt en kraftfoderdiet, vilket kan delvis förklaras 
genom en större volym vatten ut via träck och där av en viktminskning på 
grovfoderstaten.. TS. Connysson (24) har gjort en studie på maximalt presterande hästar 
och då kommit fram till att det kan vara positivt att utfodra med en foderstat enbart 
innehållande grovfoder med högt energiinnehåll då hästarna har lättare att behålla 
vätskebalansen under fasta. Detta tyder på att hästar som fodras med en grovfoderdiet kan 
under fasta och med nästan inget vattenintag, använda vätskereserven i grovtarmen för att 
upprätthålla vätskebalansen. Som Meyer tidigare sett (45), har hästar en större 
vätskereserv i tarmen när man fodrar med en diet bestående av mest grovfoder (fiber) 
innehåll. Vår studie visar också att grovfodrets fibersammansättning påverkar 
kroppsvikten, det tidiga skördade gräshösilaget innebar totalt sett ett lägre fiberintag och 
lägre kroppsvikt men ett tillräckligt stort fiberintag för hästens välbefinnande. Dessutom 
ger ett tidigt skördat grovfoder ett intag av mer lättfermenterade fibrer som ger 
tarminnehållet en högre vattenhållande kapacitet vilket är positivt för vattenreservoaren i 
grovtarmen (Muhonen, muntligt).   
 
När hästarna utförde ett anaerobt arbete var det ingen signifikant skillnad hur mycket 
hästarna förlorade i vikt mellan de olika dieterna. Det var inte heller någon signifikant 
skillnad i pulsen 15 minuter efter arbetet mellan de olika dieterna. Trots detta upplevde vi 
att någon häst blev tröttare på diet L. För att fånga upp detta kanske fler prover såsom 
laktatprov hade behövts. 
 
Det var ingen signifikant skillnad mellan det totala vattenintaget bland de olika dieterna.  
Men på alla dieter är vattenintaget från foder signifikant skilda (P<0,05) från varandra. På 
diet L var det ett högre vattenintag från grovfoder jämfört med de andra dieterna C och 
G. Detta visar på att hästarna behöver dricka mer när de har en foderstat med mindre 
vatteninnehåll jämfört med en foderstat med högre vatteninnehåll. Detta resultat såg även 
Muhonen (25), att hästarna drack mer vatten på en höfoderstat(TS 84 %) än när de åt 
ensilage (TS 45 %) Detta stämmer också med en studie av Austbø (26) där vattenintaget 
via drickandet minskar i takt med att TS koncentrationen i fodret minskar, vilket i sin tur 
är logiskt eftersom mer vatten förses via fodret.  
 
Mängden urin och mängden vatten i urin var signifikant högre på diet G jämfört med diet 
C och L. Det tyder på att hästarna utsöndrade mindre vatten via träcken och istället mer 
via urinen när de åt det tidigt skördade gräshösilaget. Det tyder på att vattnet i grovtarmen 
till större del absorberades och alltså var mer tillgängligt på den foderstaten.  Detta kan vi 
också koppla ihop med kroppsvikten, mindre fibrer i tarmen gör att inte lika mycket 
vatten binds i tarmen och det gör att de inte vägde lika mycket på diet G jämfört på 
dieterna C och L, med totalt sett mer osmälta fibrer i tarmen. Vi ser även att vatten ut via 
träck är signifikant mindre på diet G jämfört med dieterna C och L. Det tror vi som sagt 
har med fibrerna i tarmen att göra, för med en högre fiber diet har man sett en ökning av 
vatten ut via träck (14).   
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Den uppskattade evaporationen var lägre på diet C jämfört med G och L. Det kan bero på 
att med den dieten kom 35 % av energiintaget från kraftfoder vilket ger en lägre 
värmeproduktion än när mer eller hela energiintaget kommer från grovfoder.  
Värmeproduktionen påverkas av mikroflorans fermentation och de biokemiska 
processerna i kroppen när substrat ska omvandlas till energi eller till ämnen som ska 
utsöndras. Connysson(24) har i sin studie sett att ett högt råproteinintag hade högre 
vattenintag och högre evaporation, den dieten gav även ett högre ADF-intag. Detta tror 
hon beror på urea, den kvävehaltiga kemiska förening, vilken är energikrävande att göra 
sig av med, och som i sin tur ökar värmeproduktionen och det blir en passiv evaporativ 
förlust.  
 
Vi tog ett blodprov per häst och period. Detta togs precis innan kl. 12.00 fodringen varje 
gång. Eftersom vi bara tog ett prov innan utfodring och inget under fasta har vi inget 
värde att jämföra med och kan därför inte dra några slutsatser av dessa provsvar. Tidigare 
har Connysson (24) kommit fram till i sin studie att TPP koncentrationen var lägre efter 
att hästen ätit en grovfoderdiet jämfört med när de åt en kraftfoderbaseraddiet under fasta. 
Muhonen (25) har sett i sina två tidigare studier att TPP var lägre på en ensilagediet 
jämfört med en hödiet. Det lägre TPP-värdet på ensilagedieten jämfört med hödieten 
indikerar på en variation i totala vätskebalansen. Det kan bero på att det är större volym 
av vätska i tarmkanalen när det finns lösliga fibrer i dieten vilket verkar bero på den 
större fermentationen av lösliga fibrer och möjligen en högre tillgänglighet av vatten när 
fibrerna blir fermenterade i tarmen (27). 
 
Hästarna som var med i försöket hade varierande åldrar. Någon av hästarna hade varit ute 
på tävlingsbanan och en häst var nyligen inkörd då försöket drog igång. Detta gjorde att 
de låg på lite olika nivåer när man tränade dem. Det ledde till en viss träningseffekt på 
hästarna, ju längre försöket pågick desto mer tränade blev hästarna. Innan försöket drog 
igång hade hästarna fem veckors uppträning.  
 
Ibland ändrades utrustningen vilket också kan ha varit en bidragande orsak till att 
hästarna ibland var för pigga och springvilliga.  
 
 
SLUTSATS 

Det totala vattenintaget skiljde sig inte mellan de olika dieterna, men vattenintaget från 
foder var signifikant skiljt på alla dieter. Mängden urin och mängden vatten i urin var 
signifikant högre på diet G jämfört med diet C och L, vilket tyder på att vattnet i 
grovtarmen till större del absorberades och alltså var mer tillgängligt på den foderstaten. 

Den uppskattade evaporationen var lägre på diet C jämfört med G och L. Det kan bero på 
att med den dieten kom 35 % av energiintaget från kraftfoder vilket ger en lägre 
värmeproduktion än när mer eller hela energiintaget kommer från grovfoder.  
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