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Vattenintag hos hästar 

Det har tidigare visats att hästars vattenintag, drickbeteende och vätskebalans 

påverkas av ur vilken typ av vattenkälla de erbjuds vatten (Nyman & Dahlborn, 

2000). 

 
Fig 1. Medelvattenintag i liter per dygn hos 6 hästar som erbjöds vatten ur tre olika 

vattenkällor-svart stapel-hink, vit stapel-tryckventilkopp med ett minutflöde på 8 

liter(TRV8) och grå stapel-flottörventilkopp med ett minutliterflöde på 3 liter(FV3) 

(Nyman&Dahlborn, 2000). 
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Enligt uppgifter från försäkringsbolagen ökar antalet fall av förstoppningskolik 

under vinterhalvåret. En av faktorerna som kan bidra till förstoppning hos häst är 

ett inadekvat vattenintag. Ett begränsat vattenintag kan, förutom att vara 

sjukdomsframkallande, leda till försämrade förutsättningar för hästar som tränar 

och tävlar regelbundet genom att minska blodvolymen (Geor and McCutcheon, 

1998) och därmed påverka hästarnas prestation. Det är därför av intresse att öka 

kunskaperna om vad såväl tillgång på vatten vid varje utfodringstillfälle som 

vattentemperaturen innebär för vattenintag och vätskebalans hos hästar som 

arbetar. Objektiva data i dessa frågor är angeläget genom att en bibehållen 

vätskebalans är en viktig välfärdsfråga för hästen. 

 

Hur påverkas vattningsrutinerna intaget? 

Vatten förloras ständigt från hästens kropp via träck, urin, avdunstning samt 

eventuell svettning och mjölkproduktion. Vatten tillförs kroppen via dricksvatten, 

foder och en liten mängd metaboliskt vatten som bildas vid fodersmältningen. 

Hästen är ett flockdjur som är anpassat till att äta 14-17 timmar/dygn (Feist & 

McCullough, 1976). Den frilevande hästen äter ett foder (ffa betesgräs) som 

innehåller upp till 80% vatten. De flesta skandinaviska hästar hålls uppstallade, 

åtminstone under vinterhalvåret, och utfodras med en begränsad mängd foder med 

en låg vattenhalt, två till fyra gånger per dygn. Flera oberoende studier har visat att 

hästar dricker mest vatten i samband med foderintag (Heilmann, 1985; Sufit et al., 

1985; Houpt et al. 2000;  Nyman, 2001). Trots det utfodras många uppstallade 

hästar vid en eller flera tillfällen, t.ex. i hagen, utan tillgång till vatten. Det är 

därför av intresse att undersöka om hästars totala dygnsvattenintag och 

vätskebalans påverkas av om de har fri tillgång till vatten dygnet runt eller bara vid 

vissa tillfällen. Preliminära data från en nyligen genomförd studie i området 

kommer att redovisas på konferensen. 

 

Vattentemperaturens inverkan 

Under senare år har det blivit allt vanligare att hästar hålls i icke uppvärmda stallar 

eller på lösdrift året runt. I djurskyddsföreskriften DFS 2007:6 kap 4 §4 i allmänna 

råd finns tillägget ”För hästar som vintertid hålls i utrymmen där temperaturen 

sjunker under noll grader bör vattnet frostskyddas”. Det är inte ett helt ovanligt att 

det under djurskyddsutredningar hävdas av djurägaren att djuren själva förser sig 

med dricksvatten genom att knacka hål på frusna vattenkällor eller genom att äta 

snö.  

I tidigare studier har vattenintaget vid olika vattentemperaturer mätts hos ponnyer 

(100-275 kg) vilka hölls uppbundna i en lada under såväl sommar- som 

vinterklimat (Kristula & McDonnell, 1994; McDonnell & Kristula, 1996). 

Studierna visade att ponnyerna föredrog iskallt vatten i vinterklimat framför det 



uppvärmda, när de hade möjlighet att välja mellan två vattentemperaturer. 

Däremot drack de mer per dygn av det uppvärmda vattnet än av det iskalla under 

vinterstudien, när de erbjöds antingen iskallt eller uppvärmt vatten under perioder 

av fyra dagar.  Tyvärr finns många osäkerhetsfaktorer i resultaten då varken 

foderintag, fysisk aktivitet eller effekten på ponnyernas vätskebalans 

kontrollerades.  

Eftersom kunskaper om hur hästars beteende och vätskebalans påverkas av att bara 

erbjudas fryskallt vatten som vattenkälla i stort sett saknas kan problem uppstå vid 

tolkningen av föreskrifterna.  

I den enda studie där vätsketemperaturens inverkan på det frivilliga intaget har 

studerats på hästar i arbete fann man att vätskeintaget (0.9% saltlösning) som 

uppmättes första timmen efter arbete skiljde sig mellan olika temperaturer på 

lösningen (10, 20 och 30 ºC) (Butudom et al. 2004). Här varierades inte 

omgivningstemperaturen (20 ºC) och studien mätte bara vätskeintaget i direkt 

anslutning till en fysisk prestation. Det är därför av intresse att studera 

vattentemperaturens påverkan på dygnsvattenintag, vätskebalans och beteende hos 

hästar i regelbundet arbete. Dessa samband kommer att studeras under första 

halvan av 2011 i ett samarbetsprojekt mellan Flyinge AB och SLU, Uppsala.  
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