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Sammanfattning
Hästar har transporterats längre sträckor i århundraden, först med båt och tåg och därefter på
väg och med flyg. Antalet hästar som transporteras på väg har ökat i takt med att antalet
hästtävlingar har ökat. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som kan göras
för att förhindra och åtgärda de störningar som kan uppkomma i vätske- och saltbalansen i
samband med transport genom bland annat utfodring och bra rutiner. I studien ingår även en
presentation av gällande regler för transport av häst.
Hur hästen ska transporteras är reglerat i djurskyddslagen (SJVFS 2000:133). Transporttiden
får högst vara åtta timmar därefter måste hästen vila. Det vanligaste är att transportera hästen
med hästsläp efter personbil eller med lastbil. I ett flertal studier har det visats att transport var
stressande för hästen, men att de vande sig vid situationen om den inte endast var negativ.
Hästarna var dock fortfarande påvisbart stressade under hela transporteringen.
För en häst är det livsviktigt att bibehålla kroppens vätskebalans. För att kunna göra det måste
intaget av vatten täcka det vatten som gått förlorat. Dagliga vätskeförluster sker via träck,
urin, avdunstning samt via andningsvägar och hud. Hästar som är i träning och tävlar svettas
mycket. Hästens svett är rik på natrium och den kan därför behöva utfodras med extra tillskott
av salt (natriumklorid). En häst som inte är stressad under transport bör även prestera bättre på
tävlingsbanan på grund av den inte har gjort av med lika mycket energi och har en bättre
balanserad vätske- och saltbalans.

Abstract
Horses have been transported long distances for centuries, first by boat and train, then on the
road and by air. The number of horses transported on the road has increased as the number of
horse competitions has increased. The purpose of this study was to find out what you can do
to prevent and to correct disturbances in fluid and salt balances during transportation for
example by feeding and reducing fluid losses. The study also included the Swedish transport
regulations regarding horses.
How the horse should be transported is regulated by the animal protection law (SJVFS
2000:133). The transport time may not exceed eight hours, after that the horse has to rest. The
most common way to transport the horse is in a horse trailer behind a car or a truck. In several
studies it has been observed that transport is stressful for the horses, but they get used to the
situation if it is not only negative. The horses still had detectable stress levels throughout
transportation.
For a horse, it is vital that the body fluid is balanced, to maintain this it is important that the
intake of water is covering the water that has been lost. Daily fluid loss is through feces, urine
and evaporation through the respiratory tract and skin. The sweat of a horse is rich in sodium
so when horses are in training and competing they could have large sodium losses and
therefore the horse may need feeding with supplements. A horse that is not stressed during
transport should perform better on the competition because it has not lost a lot of energy and
have a better balanced fluid and salt balance.
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Introduktion
Hästen har transporterats i århundraden först med båt och tåg, därefter på väg och med flyg.
Antalet hästar som transporteras på väg har ökat i takt med att antalet tävlingar har ökat
(Cregier, 1982; Friend, 2001). Enbart antalet sporthästtävlingar internationellt år 2000 var
cirka 760 (Internationella Ridsportsförbundet, 2004) och tio år senare, år 2010, hade antalet
ökat till 3332 (Internationella Ridsportsförbundet, 2010). Det vanligaste är att transportera
hästen i hästsläp efter personbil eller med lastbil. Transporterna sker ofta utan mat och vatten
(Schmidt et al., 2010b).
Det finns ett flertal faktorer som påverkar hästens vätske- och saltförluster i samband med
transport där hästens stressnivå (Ferlazzo et al., 1993) och omgivningens temperatur (Evans et
al., 1957) är två viktiga faktorer. För många hästar börjar de stressrelaterade förlusterna redan
i boxen eller vid lastningen då det är vanligt att de avger träck, oftare och lösare än normalt. I
ett flertal studier har man konstaterat att det är lastningen som är mest stressfylld för hästen,
vilket har baserats på kortisolutsöndring och hjärtfrekvens (Schmidt et al., 2010a; Schmidt et
al., 2010b). En stressad häst blir svettig och avger mer vattenånga vid utandning, vilket ger
både vätske- och saltförluster. De flesta sporthästtävlingar och därmed transporterna sker
under årets varmare månader. Hästen transporteras ofta längre sträckor för att åka till
tävlingar. Vid varmare temperaturer ökar risken för att hästen ska bli svettig. Vid en
förhöjning av omgivningens temperatur från 20° C till 35° C ökar vätskeförlusten under
fysisk ansträngning med 45 % (Jansson, 1999). Om en häst är väldigt stressad eller
temperaturen är för hög under transporten kan det få en stor negativ inverkan på dess
prestation på tävlingen, vilket delvis kan bero på att den har förlorat stora mängder vätska och
salt.
Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vad som kan göras för att förhindra och
åtgärda störningar i vätske- och saltbalansen i samband med transport genom bland annat
utfodring och rutiner. I studien ingår även en presentation av transportsreglerna gällande
tillgång till vatten och vad de har för påverkan på hästen.

Lagstiftning
Hur hästen ska transporteras är reglerat i djurskyddslagen (SJVFS 2000:133). Jordbruksverket
har bestämmelser för kortare sträckor för transporter av egen häst och med eget fordon,
transporten får då inte vara längre än 50 kilometer. Bestämmelserna innefattar bl.a. att det
endast är tillåtet att transportera hästen när det är lämpligt att transportera den. En häst som är
sjuk eller skadad får inte transporteras, det finns dock undantag för akuttransport till veterinär.
Transportfordonet ska ha tillräcklig ventilation, golvet ska vara slätt, halkfritt och täckt med
lämpligt strö- eller bäddmaterial. Vid transporter av egen häst med eget fordon som är längre
50 kilometer finns det ytterligare bestämmelser att följa. Då ska hästen bland annat ses över
minst varannan timme under transporten. Speciella föreskrifter finns också för dem som
transporterar djur i ekonomisk verksamhet eller är professionella djurtransportörer.
Transporttiden får vara högst åtta timmar, vilket innebär att hästen måste lastas ur transporten
och vila åtta timmar innan den får resa vidare. Det ska exempelvis finnas bra anordningar för
att kunna utfodra hästen om det behövs, med lämpligt foder och mängd anpassad till hästen
och transporttiden. Det ska även vara möjligt att ge hästen vatten under transporten
(Jordbruksverket, 2013).
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Transport
Att komma till tävlingsplatsen kräver ofta längre transporter för hästen. Under transporten har
hästen oftast inte tillgång till vatten och tillgången till foder är begränsad. Detta innebär att
om hästen har transporterats i nära samband med tävlingsdagen så ska den prestera på
tävlingsbanan med minskad mängd foder och vatten (Pinchbeck et al., 2003; Burk &
Williams, 2008).
I en studie gjord av Schmidt et al. (2010a) visade det sig att transport av häst är stressande,
vilket baserades på kortisolsekretion och hjärtfrekvens. Det som var mest stressande för
hästen var lastningen och urlastningen. Vid upprepade transporter minskade den
transportinducerade stressen hos hästarna. Detta är en indikation på att de vande sig vid
situationen som inte enbart var negativ, dock hade de fortfarande en mätbart ökad
kortisolsekretion. Transporten orsakade en omedelbar och markant ökning av
salivkortisolkoncentration. Kortisolhalten var förhöjd under hela transporttiden (fyra timmar)
och minskade till baslinjevärden inom två timmar efter transport.
Hästarna utsätts för flera stressfaktorer under transport vilka påverkar det autonoma
nervsystemet, endokrina systemet, metabola systemet och immunförsvaret. Även uttorkning
och förhöjd packad cellvolym (PCV) har påvisats hos hästar efter transport (Ferlazzo et al.,
1993). Vid ökad golvyta har det flesta fysiologiska reaktioner så som total protein
koncentration och antalet vita blodkroppar hos hästarna varit signifikant lägre än hos de hästar
som hade mindre golvyta (Stull, 1999). Transport av häst påverkar vatten- och
elektrolytbalansen. Den kan vara förändrad i upp till sex timmar efter resan (Berg et al.,
1998). En signifikant ökning av bland annat PCV och hemoglobin upptäcktes i studier av
Waran (1993) en till tre timmar efter hästarna transporterats. Hjärtfrekvensen var högre under
lastning än under transporten både hos erfarna och oerfarna hästar. Hjärtfrekvensen var
signifikant lägre då fordonet stod still jämfört med när det var i rörelse. Hästar som
transporterats i två till tre timmar hade även en signifikant ökningβ av -endorfin nivån. I
studier av Clark et al. (1993) har det visat sig att hästar som transporteras på högersida i
hästsläppet har en något högre kortisolkoncentration jämfört med de hästar som stod på
vänstersida vid högertrafik. Studierna visade även att framåtriktade hästar förlorade balansen
och avgav träck oftare än hästar som transporterades bakåtriktade, det vill säga ifrån
färdriktningen.
Efter transport hade hästarnas kortisolnivåer ökat signifikant, hur mycket nivåerna hade ökat
berodde på transportsträckan (Fazio et al., 1996; Ferlazzo et al., 1997). I den inledande
perioden var hästarna mer stressade. Stressnivån var även högre hos hästar som var unga och
oerfarna, dock visade det sig att unga hästar anpassade sig bättre till längre transporter än de
äldre (Alberghina et al., 2000). Hos erfarna tävlingshästar var natriumkoncentration,
plasmakortisol och blodglukos värden högre jämfört med oerfarna tävlingshästar.
Aldosteronhalterna var däremot lägre hos de erfarna hästarna (White et al., 1991).
Aldosteronkoncentrationen speglar dock i första hand saltintaget (Jansson & Dahlborn, 1999).

Vätskebalans
I vilt tillstånd tillbringar hästen den mesta tiden åt bete. Beteendet gör att det regelbundet blir
ett flöde av nedsvald föda, vilket orsakar små tillfälliga flöden av magvätskor genom
matsmältningskanalen. Om foder förbrukas med en långsammare takt, kommer
matsmältningsvätskan att återabsorberas jämfört med om hästen inte har fri tillgång till
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grovfoder. Ett långsammare foderintag gör att det kan bli en jämvikt mellan vätskesekretion
och återabsorption (Jansson & Dahlborn, 1999).
För en häst är det livsviktigt att kroppens vätskebalans är i jämvikt, för att bibehålla balansen
är det viktigt att intaget av vatten täcker det vatten som gått förlorat (Andersson, 1978; Sufit
et al., 1985). Regleringen av vätskebalansen styrs genom törstmekanismen som stimulerar
hästen att dricka men också genom frisättning av anti-diuretiskt hormon (ADH), vilket gör att
det blir en minskad mängd vatten i urinen. Frisättningen av ADH och törstkänslan styrs av
blodets natriumkoncentration. Dricksvatten är den främsta vattenkällan för hästar som står på
stall, eftersom de inte betar dygnet runt. Då intag och förlust av vatten är lika stor är hästens
vätskebalans i jämvikt. Vid för lågt vattenintag kan det ha en direkt påverkan på foderintaget
och även på prestationen (Dahlborn, 2010).
Det är ett flertal faktorer som påverkar hästens intag av dricksvatten såsom fodrets
sammansättning (Cymbaluk, 1989; Fonnesbeck, 1968), vattnets temperatur och smak
(Kristula & Mcdonnell, 1994; Mars et al., 1992), omgivningstemperatur, arbetsbelastning
(Nyman, 2001) och transportering (Mars et al., 1992; Friend et al., 1998). Det frivilliga
vattenintaget påverkas till stor del av foderintaget och vattenhalten i fodret. Vattenintaget
varierar mellan 2,7 och 5,5 liter per 100 kilo kroppsvikt (Sufit et al., 1985). Hästens
vattenintag styrs till stor del av foderstaten, vid utfodring med torrt foder dricker den ofta mer
medan vid utfodring med låg andel grovfoder dricker hästen mindre (Cymbaluk, 1989).
Vatten är viktigt för att ett flertal funktioner ska fungera såsom att transportera foder genom
digestionskanalen, svettas för att reglera kroppstemperaturen, digivning samt utsöndring via
urin av överskotts- och avfallsprodukter som bildas vid ämnesomsättningen (Nyman, 2001).
Vatten behövs även för att hästen ska kunna upprätthålla vätskebalansen eftersom hästen gör
oundvikliga förluster hela tiden via huden, luften från andningsvägarna, urin och träck. Det
mesta av överskottet avges genom urinen, men också genom träck (Tasker, 1967). Foderstaten
påverkar vattenhalten i träck och urin, vid utfodring med större mängder grovfoder ökar
andelen vatten som avges i träcken (Cymbaluk, 1989). Det mesta av kroppsvätskan, två
tredjedelar, finns inuti cellerna. Resten finns utanför cellerna som blodplasma, lymfa, vätska
mellan cellerna och i magtarmkanalen. Kroppsvätskan utanför cellerna hos en häst som väger
500 kilo är cirka 70 liter (Dahlborn, 2010).
Det vanligast sättet för hästen att dricka vatten är genom automatisk vattenkopp. Ett vanligt
problem är dock att vattenflödet är för lågt och även att drickytan är för liten (Dahlborn,
2010). Det är viktigt med fri tillgång på vatten speciellt när hästen utfodras med torrt
grovfoder. Om hästen ej har tillgång till vatten då de äter under en längre period, kan det
orsaka störningar i magtarmkanalen och även leda till kolik (Dahlborn, 2010). I figur 1 kan
man se skillnader i det dagliga vattenintaget med hink och två olika automatiska vattenkoppar
som vattenkälla.
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Fig. 1. Dagligt vattenintag (liter) hos sex hästar som erbjöds vatten från hink, TRV8 (automatisk
vattenkopp med minutliterflöde på 8 liter) och FV3 (automatisk vattenkopp med minutliterflöde på 3
liter) (Nyman & Dahlborn, 2000).

Vätskeförlust
Hästar består av 60-70 % vatten. Vätskeförluster som överstiger 10 % av kroppsvätskan är
oftast livshotande för hästen. Dagliga vätskeförluster sker via träck, urin, avdunstning via
andningsvägar och hud. Hos hästar i träning sker det även vätskeförluster via svett, hos en
häst som väger 500 kilo sker det en förlust på 10-15 liter per timme (Dahlborn, 2010).
Avdunstning under arbete sker till 80 % genom svett och 20 % genom andning (Hodgson et
al., 1995). Svetting är ett snabbt och effektivt sett att kyla ner kroppen (Carlson, 1983), vilket
gör att den kan arbeta under längre tid. Både salt och kroppsvätska går förlorat när hästen
svettas (Dahlborn & Jansson, 1999). Hästens svett är hyperton och innehåller huvudsakligen
natriumklorid. När hästen svettas går höga halter av kalium, natrium, och klorid förlorade
(Carlson & Ocen, 1979; Kerr och Snow, 1983; Hodgson et al., 1995).
Vid träning i hög omgivningstemperatur sker en ökning av den totala svett- och
elektrolytförlusten (Jansson et al., 1995; McCutcheon & Geor, 1996). I en studie av Dahlborn
et al. (1999) visade det sig att hästar som tränas i högre temperaturer (35° C) fortsätter att
svettas även när arbetsintensiteten sänks. Den genomsnittliga svettmängden var signifikant
högre när hästarna tränades i 35° C än i 20° C. Det fanns inga skillnader i svettens natriumeller kaliumkoncentration vid förändrad omgivningstemperatur. Vid ansträngning omvandlas
cirka 80 % av energin som produceras till värme (Brody, 1945) och stora mängder koldioxid
bildas (Dahlborn et al., 1999). Enligt Hodgson et al. (1995) kan 20-30 % av
värmeavledningen komma från lungorna. Hästen har en hög kapacitet för svettning och i
varmare klimat blir det den viktigaste vägen för värmeavledning (Evans et al., 1957).
Dahlborn et al. (1999) observerade ett samband mellan kroppstemperatur, svettnivå och
arbetsintensitet vid 20° C. Kroppstemperatur och svettnivå var högre vid 35° C och det sjönk
inte när arbetsintensiteten sjönk.
Hästar i träning visar ibland liten lust att dricka trots stora vätskeförluster och fri tillgång till
dricksvatten, vilket har visats i en avhandling av Nyman (2001). Efter träningen visade
hästarna, trots en höjning i plasmanatriumkoncentrationen, en brist på osmotisk törststimulans
5

eftersom det frivilliga vattenintaget inte ökade utan minskade. Det visade sig även att hur
vattenintaget utfördes påverkade det totala intaget. Hästar med tillgång till vatten via hink
hade 40 % högre vattenintag än de med automatisk vattenkopp (Nyman, 2001). I ett
preferenstest mellan hink och vattenkopp valde alla hästar att dricka vatten ur hink istället för
ur automatiskvattenkopp. I ett annat test hade hästarna högst vattenintag då de erbjöds vätska i
form av en saltlösning efter arbete. De återfick då 84 % av sina kroppsviktsförluster inom tre
timmar efter träning. De hästar som endast erbjöds vatten återfick 46 % kroppsviktsförluster
under tre timmar efter träning. Vid intag av koncentrerad saltpasta ökade inte vattenintaget,
men det fanns tecken på att vätskefördelningen i kroppen förändrades och det är därför inte
rekommenderat att ge (Nyman, 2001).

Saltbehov
Hästar i träning och tävling svettas, vilket i sin tur resulterar i natriumförluster (Dahlborn &
Jansson, 1999). En galopp- eller travhäst kan under en träning eller tävling förlora upp till 100
gram salt och en distanshäst kan förlora 200-300 gram (Berglund, 2003). Förlusterna kan inte
ersättas med en ren gräs- och spannmålsdiet. Växtätare har överlag god aptit för natrium
(Dahlborn & Jansson, 1999), men har normalt lågt natriumintag (Jansson et al., 2002). Hästar
i träning kan därför behöva utfodras med extra tillskott av salt (Jansson et al., 2010). En
tidigare studie av Jansson & Dahlborn (1999) visade att det frivilliga intaget av natrium inte
påverkas av utfodringsfrekvensen. Aldosteronplasmakoncentrationen (PAC) påverkades av
det frivilliga intaget av natrium. Hästarna med lägre intag av natrium hade högre
koncentrationer av PAC för att minska natriumutsöndring via urin och träck.
Det är saltkoncentrationen i kroppsvätskan som styr vätskevolymen i och även utanför
blodbanan. Om blodet har hög salthalt blir hästen törstig och det sker en ökad utsöndring av
salt via urinen. Vid låg salthalt i kroppen får hästen en ökad aptit för salt och det sker en
frisättning av aldosteron, som är ett saltsparande hormon (Berglund, 2003; Sjaastad et al.
2010). Hästar är bra på att minimera natriumförlust som sker via urinen, både i vila (Tasker,
1967) och efter träning (Jansson et al., 1995). Natriumbalansen kan även påverkas genom
fekal utsöndring (Michell, 1986). Aldosteron stimulerar absorption av natrium i tarmkanalen
(Argenzio, 1989).
En vanlig utfodringsform av salt är i form av saltsten, som består av 99 % natriumklorid
(Dahlborn & Jansson, 1999). I en studie av Jansson (1999) studerades fyra olika
tillvägagångssätt att tillföra natrium till hästar i samband med träning. Ett av
tillvägagångssätten var att hästarna erbjöds natrium i form av saltsten, fyra av sex hästar hade
då ett dagligt intag som var lika med eller mindre än underhållskravet. Koncentrerade
saltlösningar är något som hästar kan tycka är osmakligt, vilket även tillfälligt kan hämma
natriumaptiten. Det är inte alltid optimalt att endast utfodra salt i form av saltblock som
natriumkälla för högpresterande hästar då det är vanligt att de inte får i sig tillräckligt, bland
annat på grund av att hästarna tycker det är osmakligt (Dahlborn & Jansson, 1999).

Saltbrist
I en studie av Jansson et al. (2010) där ett antal hästar under fem veckor hade lågt
natriumintag visade det sig att hästarnas vätskebalans och cirkulation hade påverkats. Detta
upptäcktes bland annat genom att vattenintaget hade minskat samt att mängden PCV hade
ökat. Det lägre vattenintaget berodde troligtvis på att det låga natriumintaget hade minskat
förmågan att upprätthålla kroppsvätskevolymen. Det låga intaget av natrium ökade plasmaaldosteronkoncentrationen och PCV, samt fördröjde återhämtningen av den totala
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plasmaproteinkoncentrationen efter träning. En av hästarna hade förändringar i
hjärtfunktionen, i form av ökad troponin I, vilket är något att undersöka vidare (Jansson et al.,
2010).
Höga aldosteronkoncentrationer orsakas av för låg salthalt. Aldosteron påverkar hästens
njurar och tarm (Argenzio et al., 1992; Jansson et al., 2002) genom ökad natriumreabsorption,
som sker på bekostnad av kaliumutsöndring (Jansson et al., 2010).
I studien av Berglund (2003) utfodrades en grupp hästar med ett högt intag av salt och en
annan grupp hästar med lågt dagligt intag av salt. Hos hästarna med högt intag av salt lagrades
inte saltöverskottet i kroppen utan det skedde förluster via träck och urin. Efter arbete
återhämtade sig hästarna med högt saltintag snabbare än de med lågt intag. Både hästarna med
högt och med lågt intag av salt fick göra samma arbetstest, med vätskeförlust på 11-16 kilo.
Alla hästar utom en med högt intag av salt hade normala nivåer av salt- och
aldosteronkoncentrationer i blodet dagen efter arbetstestet. Av hästarna med lågt intag av salt
hade enbart en häst återhämtat sig till sin normala kroppsvikt dagen efter och
aldosteronkoncentrationen var mycket hög, ett tecken på att saltsparandet var maximalt.
Under tre veckor utfodrades ett antal hästar utan salt i en studie av Berglund (2003) och
hästarna visade efter perioden en minskad plasma- och blodvolym. Blodvolymen är viktig att
bibehålla då det gör hästen tåligare för förluster av stora mängder svett och hästen kan även
prestera bättre under en längre tid. Hästarna hade höga koncentrationer av aldosteron i blodet
under hela perioden med lågt intag av salt, vilket är ett tecken på att kroppen sparar salt.
Hästarna hade lägre salthalt i blodet och det fanns nästan inget salt i urinen eller träcken.
Hästar som hade saltbrist och utsattes för större fysiska påfrestningar påverkades enligt
Berglund (2003) snabbt och det ansågs därför vara bättre med för högt intag då det inte är
skadligt för hästen förutsatt att den har fri tillgång till vatten.

Förebyggande
I studier av Jansson et al. (1999) och Weidenhaupt (1977) har det visat sig att utfodring
påverkar svettens natriumkoncentration. I studien av Jansson et al. (1999) gav utfodring med
koncentrat som hade högt kaliuminnehåll högre koncentration av natrium i svetten. Skillnader
i kaliumkoncentrationen i både svett och saliv var obetydliga. Återhämtning från träning och
prestationsförmågan kan påverkas av en ökad förlust av natrium i svetten (Dahlborn et al.,
2009a). Hösilage ger hästen en vätskereserv (Connysson et al 2010), dock ger mycket fibrer
en högre värmeproduktion, vilket påverkar vätskebalansen (Connysson et al 2010; Jansson &
Lindberg 2012). Både ensilage och högt råproteinintag ger högre värmeproduktion jämfört
med hö (Connysson et al 2006; Muhonen et al 2009).
Genom att ge smaksatt vatten dricker många hästar mer. I en studie av Mars et al. (1992) där
vattenintaget undersöktes efter transport visade det sig att hästarna drack mer om det fick
vatten som smakade äpple. De testade även att ge vatten med smak av klöver men det gav inte
lika hög ökning av vattenkonsumtionen hos hästarna. Studien visade även att hästarna
anpassade sig lättare till nytt vatten i en miljö de var bekanta med.
Uppblött kli kan enligt Burk & Williams (2008) öka vattenintaget och tillför näringsämnen till
hästen, men på grund av den låga kalcium-fosforkvoten bör hästen inte utfodras med detta
regelbundet. Det är dock bra att använda sig av före och efter transport för att hästen ska få i
sig vatten.
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Åtgärder
Hästen måste kompensera vätskeförluster vilket den gör via fodret, exempelvis innehåller
betesgräs 80 % vatten, även metaboliskt vatten balanserar vätskebalansen (Dahlborn, 2010).
Efter ansträngande träning med vätskeförluster på 10-15 kg tar det flera dagar att helt
återställa vätskebalansen. Tio liter saltlösning kan göra att hästens vätskebalans blir återställd
samma dag. Vid vätskeförluster över 10 kg ökar aldosteronkoncentrationen i plasman under
återhämtningsfasen (Nyman, 2001).
De hästar som är i träning kan få salt inblandat i kraftfodret, med en mängd som motsvarar det
de förlorar. Bäst är dock att ge salt i vattnet, med en koncentration på 9 gram salt per liter eller
mindre, vilket motsvarar blodets koncentration. Saltlösningen ger snabbast återhämtning.
Utfodring av salt till högpresterande hästar ger dem förutsättningar att kunna prestera så bra
som möjligt ur vätskebalanssynpunkt och återhämtningstiden förkortas dessutom (Berglund,
2003).

Diskussion
Vid transportering av häst påverkas deras vatten- och elektrolytbalans och förändringarna kan
kvarstå i upp till sex timmar efter resan (Berg et al., 1998), men enligt Jansson (2013
personligt meddelande) kvarstår förändringarna tills hästen druckit eller ätit tillräckligt
mycket. Det innebär att förändringarna i vatten- och elektrolytbalansen kan kvarstå längre än
sex timmar. Den främsta orsaken till obalanserad salt- och vätskebalans i samband med
transport verkar vara att hästen är stressad. Detta på grund av att en häst som är stressad ofta
svettas, har ökad mängd vattenånga via utandningsluften samt tätare och blötare avföring
(Jansson, 1999). Att hästen är stressad under transport och på tävlingsplatsen kan även
inverka på tävlingsresultatet, eftersom hästen har mindre energi, minskad mängd
kroppsvätska och salter (Schmidt et al., 2010a; Schmidt et al., 2010b).
Det mest stressande i samband med transport visade sig vara lastningen och även avlastningen
(Schmidt et al., 2010a; Schmidt et al., 2010b). Det är därför viktigt att ha bra rutiner vid
lastning eftersom hästar är vanedjur. Det är även viktigt att lastning och avlastning går lugnt
till så att hästen inte blir stressad. Om lastningsprocessen går dåligt kommer hästen in i
transporten stressad och det kan ha negativ inverkan på hur den sedan uppfattar transporten
och transporteringen. I studierna av Schmidt et al. (2010a) visade det sig även att hästarna
blev mindre stressade ju fler gånger de åkte transport, eftersom situationen inte enbart var
negativ, men de visade dock stressymptom under hela transporten. Det kunde ta upp till två
timmar efter transporten för hästarna att få normal kortisolhalt. Stressnivån är högre hos
hästar som är unga och oerfarna, dock är de yngre hästarna bättre på att anpassa sig till längre
transporter än äldre (Alberghina et al., 2000).
En häst får transporteras i upp till åtta timmar, innan den måste vila (SJVFS 2000:133) och
har då oftast inte fått någon mat eller vatten (Pinchbeck et al. 2003; Burk & Williams, 2008).
Hästen är ett bytesdjur och har inte alltid tillgång till vatten, därför dricker de sällan, de
dricker ungefär var 36:e timme (Rundgren, 2013 personligt meddelande). När hästen väl
dricker, dricker den mycket så vanligtvis bör inte hästen påverkas av att inte ha tillgång till
vatten under åtta timmar. Något att ha i åtanke däremot är att hästar i det vilda klarar sig länge
utan vatten på grund av att de ägnar den mesta tiden åt att beta gräs, som ofta har hög
vattenhalt. Hästar i det vilda utsätts inte heller för lika hög fysisk ansträngning och svettas inte
lika mycket som dagens tävlingshästar, de klarar sig därför länge utan vatten. Under
transporten har hästen förlorat vätska på grund av stress och nervositet. Detta innebär att
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hästen gör av med mer vatten än vanligt, vilket innebär att den bör dricka oftare än vad den
vanligtvis gör. Om åtta timmar är för lång tid utan vatten är nog individuellt och beror på hur
stressad hästen är under transporten, det vill säga hur stor vätskeförlusten är.
För att minska vätske- och saltförluster under transport är det viktigt att hästen transporteras
så bra som möjligt. Detta innefattar flertal faktorer som att hästen ska komma överens med
den hästen som står bredvid, vid transport av flera hästar. En faktor som kan ha stor betydelse
är att den som kör transporten kör bra, det vill säga inte kör för snabbt, svänger för snävt eller
bromsar för hårt. Om hästen inte kan hålla balansen och inte står bra i transporten kan det vara
väldigt stressande för den. Studier av Clark et al. (1993) visade att det var något bättre för
hästen att åka på vänster sida då det är högertrafik. Studierna visade även att de hästar som
var bakåtvända hade mindre påvisbar effekt av transporteringen, de tappade balansen färre
gånger och var därmed bättre på att hålla balansen än hästarna som var framåtvända. Det
betyder att en framåtvänd häst behöver anstränga sig hårdare under transport eftersom de
måste lägga mer energi på att hålla balansen. Transporten som hästarna åker i kan påverka
stressnivån hos hästen. Det är viktigt att den är tillräckligt rymlig och att den har god
ventilation, halkfritt underlag samt att den är ljus och isolerad mot ljud. Om hästen är van vid
att åka i en viss transport kan det för en del hästar sedan vara stressande att åka i en ny
transport. I studier av Stull (1999) hade de hästar med ökad golvyta i transporten bland annat
signifikant lägre proteinkoncentration. Proteinkoncentration används ofta som ett mått på
uttorkning. Det borde därför innebära att hästar med mer golvyta har mindre risk för att bli
uttorkade jämfört med hästar som har mindre golvyta.
Det är viktigt att hästen får i sig vatten innan transport och på tävlingsplatsen. För att minska
vätskeförlusten är det bra att se till att hästen dricker ordentligt innan avresa, vilket kan vara
svårt att styra. Det har visat sig att om hästen får välja, väljer den att dricka ur en hink och då
dricker den även mer jämfört med en automatisk vattenkopp (Nymans, 2001). Hästar som får
dricka smaksatt vatten dricker mer (Mars et al., 1992). Ett vanligt problem på tävlingsplatsen
är att hästen inte vill dricka. Det är då vanligt att ge uppblött betfor med mycket vatten som
många hästar tycker är smakligt. En annan metod är att smaksätta vattnet med exempelvis
smak av äpple (Mars et al., 1992). Det kan även vara bra att utfodra med uppblött kli innan
och efter transport för att vara säker på att hästen har fått i sig vatten (Burk & Williams,
2008).
Saltsten är inte tillräckligt för högpresterande hästar som svettas mycket. Saltsten är den
vanligaste utfodringsformen av salt (Dahlborn & Jansson, 1999), men i studier av Jansson
(1999) visade det sig att fyra av de sex hästar som endast erbjöds salt i form av saltsten hade
ett dagligt intag som var lika med eller mindre än underhållskravet. Det är därför inte optimalt
att endast erbjuda högpresterande hästar och de hästar som svettas mycket, salt i form av
saltsten. Det är då bättre att ge salt som saltlösning eller salt utblandat i kraftfodret.
Natriumbrist påverkar flertal funktioner såsom hästens vätskebalans och cirkulation (Jansson,
2010). Det kan även påverka njurarna och tarmarna, därför är det viktigt att upprätthålla
hästens saltbalans efter ansträngning. Det går inte att fodra med salt i förebyggande syfte
exempelvis innan hästen ska göra något ansträngande, då överskottet går direkt ut med urin
och träck. Hästar som utsätts för större fysiska påfrestningar och har saltbrist påverkas snabbt,
därför anser bland annat Berglund (2003) att det är bättre med för högt intag av salt eftersom
det inte är skadligt för hästen så länge de har fri tillgång till vatten. Mer vatten behövs för att
hästen ska kunna göra sig av med ett saltöverskott.
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Slutsats
Det finns flertal faktorer som påverkar hästens salt- och vätskebalans i samband med
transport. För att minska obalans av salt- och vätskebalansen bör hästen utsättas för så lite
stress som möjligt vilket bland annat kan göras genom att hästen har tillräckligt stor yta i
transporten och att hästen står ifrån färdriktning i transporten. Det som kan göras i
förebyggande syfte för att minska vätskeförluster är att erbjuda hästen vatten från hink, ej
utsätta hästen för hög omgivningstemperatur och påverka vätskebalansen genom foderstaten.
Saltbalansen kan påverkas något genom fodret, då foder med mycket kalium ökar
natriumförlusten via svett. Åtgärdande faktorer för att återställa vätskebalansen är att ge
hästen smakligt vatten till exempel smaksatt med äpple. Det går inte att utfodra med salt i
förebyggande syfte, då överskottet avges via urin och träck. Dock går det att utfodra salt i
åtgärdande syfte och det optimala är då att ge saltlösning och inte endast erbjuda saltsten, då
saltsten ofta inte täcker underhållsbehovet för hästar i träning.
Hur transportreglerna påverkar hästen är individuellt och beror på stressnivån hos hästen,
exempelvis har resvana hästar oftast inga problem med att resa åtta timmar i sträck, medan det
kan ha väldigt stor påverkan på hästar, som inte är resevana och är stressade under
transporten. En häst som inte är stressad under transport bör även prestera bättre på
tävlingsbanan på grund av att den inte har gjort av med lika mycket energi och har en bättre
balanserad vätske- och saltbalans.
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