
 
 

Resa - Vad Tycker Hästar Om Det? 
 

Medan människor tycker att omväxling är lika bra som vila så är hästar naturligt hemmakära. Dom föredrar sin egen 
hemmamiljö, vänner och rutiner.  
 
Forskare på veterinärhögskolan på UC Davis har kollat på olika grader av stress som en häst påverkas av under 
transport och ett annat universitet i Polen har mätt oxidativ stress (ett mått på inflammation) som resultat av resor. 
Du kan läsa deras resultat i sin helhet för dig själv men jag ska mer eller mindre sammanfatta deras resultat eftersom 
jag tror att det kommer att vara viktigt för alla som reser till tävling och andra evenemang den här sommaren.  
 
Flera olika typer och ursprung av stress uppstår för att påverka hästarna när dom reser. Dom tas bort från deras hem, 
rutiner och grupp. Vattnet smakar annorlunda och dom kan fodras utav olika personer under olika tider. Dom kommer 
att vara instängda i trånga utrymmen (lastbil, släp, båt eller flygplan), och dom kan inte beta, åtminstone inte medan 
dom är i transit. Faktum är att dom kanske eller inte får äta alls, och vatten kanske bara finns tillgängligt vid enskilda 
tillfällen. Vatten- och foderrutiner kommer i bästa fall vara olika. Dom kan få stå på en transport bredvid en häst som 
dom inte känner eller bredvid en häst som dom inte gillar. Ofta så får dom stå uppbundna för att undvika att dom 
bråkar med hästarna på sidan och begränsad huvudrörelse är en annan bidragande faktor till stress. För vissa äldre 
hästar med artros kan begränsad rörelse vara både smärtsam och känslomässigt stressande. För lite rörelse är inte bra 
och hästar måste ständigt spänna musklerna för att hålla sig i balans för att inte ramla medan du kör på kurviga vägar. 
Det kommer att finnas konstant brus och vibrationer, och temperaturer och fuktighet kommer att variera. Det kan bli 
ganska varmt och fuktigt för transporterande hästar, framförallt under sommaren. Vinden som strömmar genom 
lastbilen eller båten är inte alltid så fräsch eftersom den kan innehålla avgaser, damm eller ammoniak från urin i båset. 
Vid ankomst till ditt evenemang kan det finnas en viss grad av organiserat (förhoppningsvis) kaos. Det kommer 
troligtvis finnas lastbilar, människor och hästar överallt. Medan du tycker att det är en väldigt social, intressant och 
rolig situation kommer din häst att tycka alla konstigheter, människor och allmänt kaos vara mindre komfortabel. Dom 
kanske inte kommer att äta, dricka eller vila normalt när dom väl är framme och de kan vara mer benägna till att få 
kolik. Det kan ta några dagar för att vila upp sig efter resan till evenemanget men dom måste jobba eller tävla nästan 
så snart som dom anländer. När tävlingen börjar så kommer vi att uppmana dom att göra sitt allra bästa flera gånger 
om dagen eller flera gånger under en lång vecka. För hästar kan resor till evenemang leda till känslomässig- och fysisk 
stress.  
 
Hur Kom Forskare Fram Till Att Resor Är Stressande? 
 
Fysiska stressmarkörer mättes i hästar som transporterades under några timmar, och dessa inkluderade följande: 
 

1. CK och AST förhöjningar bekräftade skador på muskelcellerna.  
 
CK och AST är enzymer som frigörs från muskelcellerna när de skadas, ofta från mjölksyra. Det är samma 
enzymer som din veterinär kommer att kolla för att bekräfta om din häst har fått korsförlamning. CK ökar inom 
2–8 timmar när skada på muskelcellerna skadas, och det minskar också relativt snabbt. AST tar mycket längre 
tid för att gå upp, det behöver ungefär 12 timmar. I en korsförlamning så kan CK och gå över 1000 eller 
tillochmed 2000, medan vanliga värden ligger runt 200. I dessa studier så nådde CK nivåerna cirka 800. 
Ökningar i dessa enzymer var måttliga och visade signifikativ skada på muskelcellerna.  
 

2. Ökningar i MDA, ROS (reaktiva syrearter), och fibrinogen bekräftar cellskada från oxidation och 
inflammationen som resultat.  
 
Dessa är molekyler som regelbundet mäts för att demonstrera inflammationsresponsen till oxidativ stress eller 
till oxidativ skada i sig själv. Detta låter mer komplicerat än vad det verkligen är. 



Copyright © 2019 Dr. Corinne Hills. All rights reserved. PRO-DOSAÒ is a registered trademark of Pro-Dosa International Ltd. 
34 Ryan Road, RD 4, Pukekohe, New Zealand.  What’s App/SMS: +64 27 238 8482    Website: www.pro-dosa.com    FB: ProDosaBoost 

 
Oxidativ stress är samma sak som oxidativ muskelcellskada. Det uppstår när muskelceller under träning 
producerar små molekyler som kallas för fria radikaler (ROS). Dessa små molekyler orsakar inflammation och 
skada i samma muskler som skapar dom, och den processen kallas för oxidation, oxidativ stress eller oxidativ 
muskelcellskada. Det polska teamet fann att MDA och fibrinogen var väsentligt förhöjda och att dessa är 
indikatorer för inflammation och oxidativ stress.  
 

3. Kroppstemperatur och förändringar i vita blodkroppar (LPK) visar kompromiss på immunförsvaret.  
 
Förhöjd kroppstemperatur och låga antal vita blodkroppar (LPK) var vanliga särdrag och båda dessa är 
relaterade till sämre immunförsvar under stressfulla moment.  
 

4. Uttorkning och kroppsviktförlust bekräftar minskad foderförbrukning och antingen reducerat vattenintag eller 
ökad vätskeförlust.   
 
Uttorkning, som du kan förvänta dig, var väldigt vanligt där hästar transporterades i varmt väder. Det ansågs 
vara relaterat till störningen i normalt foder- och vattenintag tillsammans med deras reaktion på värmen. I 
genomsnitt så rapporterade UC Davis-gruppen att hästar tappade 6% av deras kroppsvikt på grund av minskat 
foder- och vattenintag utöver uttorkning.  
 

5. Variationer i hjärtfrekvensen och kortisolökningar indikerar hormonala och biologiska svar på emotionell 
stress. 
 
Kortisol, ett hormon som ökar direkt under stressmoment visade sig öka betydligt liksom förekomsten av 
hjärtfrekvensvariabilitet. Dessa resultat kan visa vara tecken på att din häst kommer att känna sig stressad.  
 

Vad Betyder Allt Detta För Dig Och Din Häst?  
 
Som jag sa, forskare bevisade att muskelceller är skadade, inflammation utvecklas, hästar blir uttorkade och tappar 
vikt. Det kan dock betyda mer än så, eftersom dessa förändringar gör hästar mer mottagliga för sjukdom. Det är 
välkänt, och forskning har bekräftat (flera studier hänvisas i den polska gruppens resultat som du kan kolla upp och 
läsa om du önskar), att dessa förändringar kan leda till korsförlamning, lunginflammation och kolik, bland annat. Om 
du har misstankar på att dessa symptom håller på att utvecklas så ring omedelbart en veterinär.  
 
Wow! Denna fantastiska resa kanske inte var så fantastisk för dina fyrbenta vänner. Vad kan du göra för att göra den 
bättre för dom?  
 
Gruppen på UC Davis hade flera förslag. Förutom dom praktiska och självklara sakerna som att försäkra dig om att din 
lastbil är ren och i gott skick, se till att dina hästar dricker och äter ordentligt innan resan, se till att dom äter och 
dricker ordentligt medan dom är borta, planera din rutt och begränsa tiden som ni reser varje dag, så kom dom fram 
till några som var lite mer intressanta. Hästar som tilläts att resa baklänges tycktes ha lägre markörer för stress och 
hade mindre benägenhet att drabbas av sjukdom eftersom luftkvaliteten och deras förmåga att rensa luftvägarna 
förbättrades. Som med allting så finns det undantag. En liten grupp var väldigt stressade när dom reste baklänges och 
ville verkligen resa med huvudet framåt. I alla fall, var maximal frihet för huvudet bra (bind inte upp din häst kort om 
du inte verkligen måste), och mest av allt, hästar borde få 3 dagars vila efteråt för att kunna fullständigt återhämta sig 
efter tävling. 
 
Tre dagars vila är förmodligen inte så realistiskt för dom flesta. Dina klasser, lopp eller tävlingar kan börja samma dag 
som du anländer eller dagen efter. Att förhindra så mycket av dom fysiska resultaten som uppstår av stress som möjligt 
kommer att vara viktigt om det inte finns tid för fullständig återhämtning efter resa, så om du inte praktiskt kan följa 
dessa rekommendationer, läs vårt ”brev till tävlande i ridsport” som finns på ”var kan man köpa” på Nya Zealand fliken 
på våran hemsida för några tips om hur du kan använda näring för att hjälpa din häst att tackla stressen från- och 
återhämta sig från resan.  
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