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Ágrip
Útigangshross þurfa að þola kulda, vind og bleytu. Til að standast þá raun sem
útigangur að vetri er hafa hross ýmsa eiginleika, s.s. þéttan og þykkan vetrarfeld,
mikla möguleika á hitastjórnun í húð, hitastjórnandi blóðrásarkerfi í fótum,
einangrandi fitulag undir húðinni o.fl. Aðal hitaframleiðsla líkama hrossa kemur úr
efnaskiptum tengdum meltingu og því er góður aðgangur að fóðriútigangshrossum
afar mikilvægur.
Þó enn séu til dæmi um fóðurskort hjá útigangshrossum hér á landi er það
orðið fremur sjaldgæft enda eru hross oftast fóðruð ef tekur fyrir beit. Mikið votviðri,
rigning og slydda, getur reynst útigangshrossum erfitt þar sem blautur feldur missir
mikið af einangrunarhæfni sinni og hitatap eykst.
Vandamál tengd feldi eru meðal þess sem ógnað getur velferð útigangshrossa,
en þau geta dregið úr náttúrulegum vörnum hesta gegn kulda. Sjúkdómar sem leiða til
hármissis geta því komið niður á velferð útigangshrossa. Helstu sjúkdómar og
sníkjudýr sem hafa áhrif á feld hrossa hér á landi eru holdhnjúskar, naglús og
sveppasýkingar.
Könnun var send út á helstu hrossabú landsins auk kennara við Háskólann á
Hólum og nemendur á hestafræðibraut við Háskólann á Hólum. Spurt var um tíðni
holdhnjúska og hárlausra bletta hjá útigangshrossum veturinn 2013-2014. Svörin
varðandi holdhnjúskana voru skoðuð í tengslum við veðurfar ogforvarnir á borð við
skjól. Svörin um hárlausu blettina voru skoðuð eftir því hvort hrossin hefðu verið
meðhöndluð með lúsasprautu með virka efninu Ivermectin sem fyrirbyggjandi
meðferð.
Könnunin leiddi í ljós að lítið var um holdhnjúska bæði veturinn 2013-2014
og þar á undan og kom það heim og saman við að veður var fremur hagstætt báða
veturna, hiti yfir meðallagi og úrkoma lítil, á þeim svæðum sem flest hrossin sem
könnunin náði til voru haldin. Tíðni hárlausra bletta virtist heldur hærri í þeim
hrossahópum sem ekki fengu fyrirbyggjandi meðferð á formi lúsasprautu. Tíðni
hárlausra bletta var í heildina lág og naglúsin virtist ekki hafa náð sér mikið á strik
undanfarna tvo vetur.
Athyglisvert var að tvöfalt hærri tíðni var á vægum einkennum holdhnjúska í
þeim hópum sem aðeins höfðu aðgang að náttúrulegu skjóli. Þetta gefur til kynna að
manngert skjól skipti máli, en gott skjól dregur úr áhrifum veðurs.
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Inngangur
Frá landnámsöld og fram á 20. öldina máttu hross á útigangi bjarga sér á því sem
landið gafbæði sumar og vetur enda fóðuröflun af skornum skammti. Loftslag
breyttist til hins verra á miðöldum og má ætla að þá hafi dregið mjög úr mögulegri
vetrarbeit. Athuganir á beinagrindum hesta benda til þess að íslenskir hestarhafi verið
um 10 cm hærri á herðakamb fyrir árið 1000 en í byrjun 20. aldarinnar, sem
væntanlega endurspeglar fóðurskort(Nobis, 1961). Hugsanlegt er að minni hestar hafi
átt meiri möguleika á að lifa af við þessar aðstæður þar semþeir eru með minna
yfirborð og tapa því minni hita út í gegnum húðina (MacCormack og Bruce, 1991;
Morgan, 1997).
Íslenski hesturinn á ættir sínar að rekja til hestakyna frá Skandinavíu og
Bretlandi (Aðalsteinsson, 1981). Það sem einkum hjálpar hestum á útigangi að halda á
sér hita er hitaframleiðsla við meltingu, þétt og fitusmurt hárafar (Reece, 2009),
þykkur vetrarfeldur (0,5 cm löng hár í sumarfeldi en 4,63 cm löng í vetrarfeldi)
(Mejdell og Bøe, 2005), þykk húð með miklum möguleikum á hitastjórnun,
hitastjórnandi blóðrásarkerfi í fótum (Reece, 2009) og einangrandi fitulagundir
húðinni (Guyton, 1991). Þá skiptir einnig máli að hestar geta hvílst án þess að
leggjast, vegna læsinga í fótum sem þróuðust fyrir um 11 milljónum árum
(MacFadden, 1992).Varmaleiðni lofts er mjög lítil, mun minni en varmaleiðni jarðar.
Það dregur því mjög úr hitatapi að þurfa ekki alltaf að leggjast á kalda jörðina
(Þorsteinn Vilhjálmsson, 2004).

Líkamsstarfsemi hesta
Hestar eru spendýr og eru þ.a.l. með s.k. heitt blóð en það er þegar líkami dýrs
þarf að halda stöðugu hitastigi óháð hitastigi umhverfisins (Morgan, 1997). Efnaskipti
í líkama hestsins og þar með öll starfsemi líkama hans þurfa ákveðið hitastig til að
starfa rétt. Meðalhiti fullorðins hests er á bilinu 37,2-38,2 °C (Reece, 2009).
Hestar, sem og önnur dýr með heitt blóð, hafa ákveðnar leiðir til að halda
líkamshitanum stöðugum. T.d. þegar hestar svitna þá eru þeir að kæla líkamann
(Reece, 2009). Hiti er stöðugt að myndast í líkama hrossa. Hiti myndast sem
aukaafurð(hliðarafurð) við mörg efnaskipti, s.s. meltingu, virkjun vöðva og niðurbrot
líkamsvefja (e. body tissue) (Reece, 2009).
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Þegar kuldi verður mikill getur líkami hrossa gripið til tveggja ráða;að
framleiða meiri hita með auknum efnaskiptum og að minnka hitatap sem mest (Reece,
2009).Fyrst reynir líkaminn að minnka hitatap til að viðhalda venjulegum líkamshita.
Ef það dugar ekki fer líkaminn að framleiða aukinn hita. Hitastigið þar sem líkamshiti
lækkar örlítið áður en aukin framleiðsla á hita hefst kallast lægra krítíska hitastig (e.
lower critical temperature) (Reece, 2009). Hitatap undir þessu krítíska hitastigi þarf að
bæta upp með aukinni framleiðslu á hita (Morgan, 1997). Því lægra sem krítíska
hitastigið er því betur er dýrið fært um að þola kulda (Reece, 2009). Hið lægra krítíska
hitastig dýrs ræðst f.o.f. af einangrun líkamans og hitamyndun við meltingu
fæðu(Bianca, 1968).
Til að framleiða meiri hita þurfa hross meira fóður og hafa rannsóknir sýnt að
næringarupptaka hrossa eykst við lægra hitastig (Autio, Sihto, Mononen og
Heiskanen, 2008). Einnig geta hross skolfið sér til hita sem skammtímalausn
(McArthur, 1991). Skjálfti er taktföst virkni vöðva, en 30-50% af orkunni sem fer í að
spenna vöðva umbreytist í hita (Reece, 2009). Til lengri tíma litið geta hross brotið
niður líkamsvefi á borð við fitu eða vöðva til að mynda hita. Þetta er hinsvegar úrræði
sem hross nýta aðeins ef fæða er af skornum skammti (Mejdell og Bøe, 2005).

Húð og feldur hesta
Hitatap verður með tveimur aðal leiðum; hitaleiðni í gegnum húð(einnig
kallað varmaleiðni, þ.e. heitir hlutir gefa frá sér hita til kaldari hluta) og uppgufun
vatns frá húð og öndunarvegi (Reece, 2009). Þrjú lög sjá um að einangra hross frá
umhverfishitanum og því betur sem þessu þrjú lög eru undirbúin fyrir kulda, því
minna hitatap verður með leiðni í gegnum húðina. Þessi þrjú lög eru: ystu líkamsvefir
hrossa (húð og fituvefur undir henni), feldurinn og staðbundna loftið sem liggur í
feldinum (McArthur, 1991).
Innst er undirhúðarfita og því þykkari sem fitan er því betur er hrossið
einangrað, en fita einangrar þrisvar sinnum betur en aðrir líkamsvefir (Guyton, 1991).
Síðan kemur húðin sjálf en hún skiptist gróflega í yfirhúð (e. epidermis) og leðurhúð
(e. dermis) en leðurhúðin er innra lag húðarinnar (Reece, 2009; Helgi Sigurðsson,
1989). Í leðurhúðina liggja æðar sem bera blóð að yfirborði líkama hrossa og þar
verður mesta hitatapið með hitaleiðni í gegnum húðina. Líkami hrossa getur stjórnað
blóðflæðinu (með æðastjórnun, e. vasomotor control) og minnkað það út í þessar ystu
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æðar, sem leiðir til minna hitataps (Reece, 2009). Þykkt húðar er mismunandi á milli
hestakyna en hestakyn á norðlægum slóðum hafa þykkari húð og færri svitakirtla en
hestakyn af suðrænum slóðum (Cymbaluk, 1994). Þykk húð með góðri æðastjórnun
(e. vasomotor control) hjálpar hestinum að halda hitatapi í lágmarki (Reece, 2009).
Æðastjórnun felur í sér víkkun og þrengingu æða sem getur takmarkað
blóðflæði út að ysta lagi húðarinnar (Morgan, 1997). En hún er ekki eina leið hrossa
til að minnka hitatap með stjórnun á blóðflæði. Önnur leið er lega æða í fótum hrossa.
Æðar með blóði frá fótum liggja þétt uppvið æðarnar með blóði sem fer út í fætur
hrossanna en þannig nær hitamunurinn að jafnast út milli æðanna. Blóðið sem fer
alveg niður í fætur hrossa er því kaldara en blóðið í búknum. Hitatap til umhverfisins
úr fótum hrossa verður þ.a.l. minna. Þetta kerfi kallast á ensku countercurrent system
(Reece, 2009). Ef kuldinn verður hins vegar of mikill er til annað úrræði. Blóðið sem
kemur með slagæðum niður í fætur hrossa getur sleppt því að mestu að fara út í
háræðarnar með nokkurs konar hjáveitu (e. shunts). Í staðinn fyrir að blóðið kólni enn
meir í háræðunum fer það beint yfir í bláæðarnar sem bera blóðið aftur upp í búk
hestsins (Brosnan, Steffey, Esteller-Vico, Vaughan og Liu, 2011).
Ein helsta vörn hrossa gegn kulda er feldurinn. Feldurinn kemur í veg fyrir að
vatn komist að húðinni og síðan safnast loft á milli háranna sem hitnar og einangrar
líka (Helgi Sigurðsson, 1989). Einangrunarhæfni felds fer eftir þéttni og lengd
háranna í feldinum (Cymbaluk og Christison, 1990; Autio, Heiskanen og Mononen,
2007). Vetrarfeldur íslenska hestsinssem og annarra hestakynja af norðlægum slóðum
er mjög þykkur og hárin löng, sem gerir að verkum að heita loftlagið í feldinum
verður meira og þ.a.l. fæst betri einangrun gegn kulda (McEwen, 2006). Að auki geta
hárin í feldi hrossa “reist sig upp” með hjálp reisivöðva (e. arrector pili muscle) í
húðinni og framkallað s.k. piloerection, en þá “lengjast” hárin í feldinum og
einangrandi loftlagið eykst (Reece, 2009). Í langvarandi kulda þykknar feldur og
fitulag í undirhúð dýra ef fæðu skortir ekki (Reece, 2009).

Áhættuþættir við útigang hrossa að vetrarlagi
Fyrr á öldum var fæðuskortur viðvarandi vandamál sem gengið hefur nærri
hrossastofninum. Einkum átti það við í kjölfar náttúruhamfara á borð við
Skaftáreldana árið 1783. Þrátt fyrir stórbætta fóðuröflun í landinu kemur það enn fyrir
að hross á útigangi hafi ekki nóg að bíta og brenna þó oftast séu hross á útigangi að
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vetrarlagi fóðruð ef tekur fyrir beit. Forþurrkað hey í plastrúllum/-böggum er
meginuppistaða vetrarfóðurs hrossa hérlendis (Bjarni Guðmundsson, 2013).
Mikið votviðri getur reynst útigangshrossum erfitt,en blautur eða rakur feldur
missir mikið af einangrunarhæfni sinni og þá eykst hitatap (Morgan, 1997).Tíðar
veðurbreytingar, sérstaklega við frostmark,geta einnig reynst hrossum erfiðar
(Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2013). Vindur lækkar einnig einangrunarhæfni felds
mikið, en ef vindur nær 8 m/s eykst hitatap frá feldi tvö- til þrefalt miðað við í logni
(Morgan, 1994).
Vandamál tengd feldi eru meðal þess sem ógnað getur velferð útigangshrossa,
en þau geta dregið úr náttúrulegum vörnum hesta gegn kulda. Sjúkdómar sem leiða til
hármissis minnka einangrunareiginleika feldsins svo hitatap verður meira (Helgi
Sigurðsson, 1989; Reece, 2009). Það getur tekið hár feldsins nokkurn tíma að vaxa
aftur þar sem þau vaxa venjulega í fösum. Vetrarfeldur vex aðallega að hausti og
sumarfeldur að vori (McEwen, 2006). Því geta hárlausir blettir í feldi hrossa verið
berir nokkuð lengi. Ef hross fá nægt fóður dugar hitaframleiðslan þó til að bæta upp
slíkt hitatap (Morgan, 1997).
Helstu sjúkdómarog sníkjudýr sem hafa áhrif á feld hrossa hér á landi eru
holdhnjúskar, naglús og sveppasýkingar (Matvælastofnun, 2008). Þessi vandamál
hafa lítið verið skoðuð hér á landi, en mest þó lúsin (Larsen, Eydal, Mencke og
Sigurðsson, 2005). Meiri vitneskja um þessa sjúkdóma getur leitt til betri
meðhöndlunar og þar með til betri velferðar hrossa (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.).Hér
verður fjallað um þessa sjúkdóma ogkynntarniðurstöður könnunar á tíðni þeirra
á42hrossabúum sem og tengslþeirra við mögulega áhættuþætti og forvarnir.

Holdhnjúskar
Holdhnjúskar hafa lengi verið þekktir hér á landi en Magnús Einarson skrifaði
um þennan sjúkdómí Dýralækningabók sinni sem kom út árið 1931. Þar segir hann
holdhnjúska vera algenga í hrossum sem ganga úti um vetur og að góð leið til að
fyrirbyggja þá sé að hafa húsaskjól handa hestum á útigangi (Magnús Einarson,
1931). Um orsakir þessa sjúkdóms er í raun lítið vitað með vissu en þó er nokkuð
öruggt að veður hefur mikið að segja (Helgi Sigurðsson, 1989). Blautt eða rakt
umhverfi eykur líkurnar á holdhnjúskum (Zaria, 1993). Einnig er sýking af völdum
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bakteríunnarDermatophilus congolensismöguleg frumorsök (Hrund Ýr Óladóttir,
e.d.).
Sjúkdómurinn lýsir sér sem hrúður eða sár (Helgi Sigurðsson, 1989) sem
koma oftast fyrst á bakið (Searcy og Hulland, 1968). Yfirhúð (e. epidermis) hestsins
blotnar og brotnar að lokum niður vegna rakans. Leðurhúðin (e. dermis) verður
varnarlaus og fitukirtlar taka að seyta aukinni fitu út á yfirborðið til varnar kuldanum
(Hrund Ýr Óladóttir, e.d.). Útferðin (fitan) verður að hrúðrum á yfirborði húðarinnar
og hárlos getur fylgt í kjölfarið (Ambrose, 1996). Hrúðrin festa hárin saman í knippi
sem eru í laginu eins og málningarbursti. Ef hárknippunum er kippt í burtu, sem getur
verið sársaukafullt fyrir hestinn, sést bleik, rök húðin undir(White, 2005). Breiðist
sjúkdómurinn út og taki til umtalsverðs hluta húðarinnar getur það leitt til þess að
hrossið leggi af (Helgi Sigurðsson, 1989; Hrund Ýr Óladóttir, e.d.), jafnvel svo mikið
að það lifi ekki af veturinn (Searcy og Hulland, 1968).
Í holdhnjúskum finnst oft bakterían D. congolensis en óvíst er hvort hún
séfrumorsök (Burd, Juzych, Rudrik og Habib, 2007). Í rannsókn sem fór fram í byrjun
árs 2003 hér á landi á 24 hrossum með holdhnjúska ræktaðistD. congolensisúr öllum
holdhnjúskasýnum nema einu (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.). Talið hefur verið líklegra að
bakterían sýki holdhnjúskana eftirá og geti þá leitt til þess að þeir versni (Zaria,
1993).Hestar fá aðeins bakteríusýkingu ef húðin er veik fyrir, t.d. vegna bleytu í
feldinum (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.).
D. congolensis er þekkt um allan heim en virðist algengari í röku loftslagi.
Hún lifir vel í óhreinindum og sárum. D. congolensis smitast nokkuð auðveldlega á
milli dýra (Amor o.fl., 2011) en hin ýmsu skordýr geta verið smitberar (White, 2005).
Smitið getur haldist við með heilbrigðum sjúkdómsberum og eru þeir jafnvel taldir
vera helsta uppspretta sýkinga í öðrum hrossum (White, 2005; Hrund Ýr Óladóttir,
e.d.).
Engin ákveðin meðhöndlun hefur sýnt sérstaklega góða virkni gegn
bakteríunni þó margt hafi verið prófað, t.d. hin ýmsu sýklalyf (Ambrose, 1996).
Algengasta meðhöndlunin er að taka hestinn inn og kemba varlega, jafnvel með
mildri sápu (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.). Helsta lausnin við sýkingu er að taka dýrið úr
umhverfinu, þ.e.a.s. koma í veg fyrir raka í húðinni (White, 2005; Helgi Sigurðsson,
1989). Fyrir útigangshross, sem erfitt er að meðhöndla, væri því besti möguleiki
eigenda að fyrirbyggja sýkingu. Þetta væri hægt með því að koma í veg fyrir
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langvarandi raka í húðinni, t.d. með skjóli. Einnig verður að huga að fóðrun því vel
fóðruð hross í góðu ástandi eru ólíklegri til að sýkjast (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.).

Skjól
Dýr skulu hafa skjól fyrir veðrum í samræmi við þarfir sínar þegar þau eru úti að staðaldri. Að
vetri til skal sjá til þess að á staðnum sé húsaskjól eða annað öruggt og hentugt skjól fyrir
öllum veðrum. (Lög um velferð dýra nr. 55/2013)

Þetta segja ný lög sem tóku gildi 1. janúar 2014. Þarfir hrossa eru skilgreindar nánar í
reglugerð um velferð hrossa sem kemur út seinna á árinu(2014):
Hross sem ganga úti skulu geta leitað skjóls fyrir veðri og vindum. Þar sem fullnægjandi
náttúrulegt skjól, svo sem skjólbelti, klettar, hæðir, lautir, hvilftir, háir skurðruðningar eða
sambærilegt, er ekki fyrir hendi skulu hross hafa aðgang að manngerðum skjólveggjum sem
mynda skjól úr helstu áttum. Hver skjólveggur skal að lágmarki vera 2 m. á hæð og svo langur
að öll hross hjarðarinnar fái notið skjóls. Skjólveggir skulu traustlega byggðir þannig að þeir
valdi ekki slysahættu né hræðslu hjá hrossum. Við eftirlit og mat á aðbúnaði hrossa á útigangi
hrossaskjóla skal litið heildstætt á þá þætti sem hafa áhrif á velferð hjarðarinnar svo sem
fóðurástand, landgæði, skjól og veðurfar á svæðinu. (Drög að reglugerð um velferð hrossa,
heimild fengin frá Sigríði Björnsdóttur, 27. apríl 2014).

Köld rigning, slydda og rok eru verstu veðurskilyrði fyrir hross á útigangi og
líklegast er að hross skjálfi við þessar aðstæður (Mejdell og Bøe, 2005).Skjól geta
dregið verulega úr kælingu og þar með úr hitatapi. Þó að hitastigið sjálft sé það sama
dregur gott skjól úr kælingu sökumvinds, rigningar og snjóa (Mejdell og Bøe, 2005).
Gott skjól getur dregið úr orkuþörf útigangshrossa þar sem skjólið minnkar hitatap.
Talið er að skjól með veggjum á öllum hliðum og þaki geti minnkað hitatap um allt að
20% (MacCormack og Bruce, 1991).
Þar sem skjól geta dregið svona úr áhrifum veðurs væri athyglisvert að athuga
hvort skjól hafi óbein áhrif á holdhnjúska þar sem veður er talið hafa mikil áhrif á
myndun þeirra (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.; Zaria, 1993). Þá er það hins vegar spurning
hvort hross nýti sér skjól. Rannsókn sem gerð var á Hólum í Hjaltadal á 5 hópum af
útigangshrossum sýndi að aðeins einn hópur af fimm notaði skjólið sem var í boði
(1,9 m á hæð, E, U eða L laga, án þaks) (Hrefna B. Ingólfsdóttir og Hrefna
Sigurjónsdóttir, 2008). Á Hvanneyri var framkvæmd rannsókn á einum hópi
útigangshrossa með aðgang að skjóli með þaki og þremur veggjum. Myndavél var
komið fyrir og niðurstöðurnar sýndu marktækan mun á notkun skjólsins milli dags og
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nætur (Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2013). Þessar niðurstöður gætu bent til þess að
hross noti skjól meira heldur en menn hafa talið (Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2013).
Önnur möguleg skýring er fjarlægð heys frá skjóli (Jóhanna Björg
Jóhannsdóttir, 2013). Rannsóknir sýna að hestar kjósa frekar að vera nálægt heyinu en
skjólinu þurfi þeir að velja á milli (Heleski og Murtazashvili, 2010).
Rannsóknir á skjólnotkun mismunandi hestakyna í nokkrum löndum sýna allar
fram á það að skjólnotkun eykst ekki með einungis kulda heldur með meiri vindi
og/eða rigningu (Heleski og Murtazashvili, 2010; Autio og Heiskanen, 2005; Mejdell
og Bøe, 2005).

Naglús
Naglúsin er vel þekkt sníkjudýr sem lifir í feldi hrossa. Hún þekkist undir
nöfnunum Werneckiella equi, Damalinia equi og Bovicula equi(Bergvall, 2005) en
þetta er í raun sama tegundin (Tenquist og Charleston, 2001). Hér verður notað nafnið
W. equi. Öll nöfnin eiga það sameiginlegt að enda á equi en það er vegna þess að
naglúsin er hýsilsérhæfð, þ.e. lifir engöngu í feldi hrossa (Mencke, Larsen, Eydal og
Sigurðsson, 2005). Naglúsin er ekki eina lúsin sem lifir á hrossum en soglúsin svo
kallaða, Haematopinus asini, gerir það einnig (Moreby, 1978). Munurinn á þessum
tveimur tegundum lúsa er aðallega hvernig þær nærast, en soglúsin nærist á blóði
hýsilsins en naglúsin á frumuleifum úr húð
hýsilsins (Wright, 1999). Hér á landi er
naglúsin, W. equi, algeng en soglúsin, H. asini,
sjaldgæf eða ekki til (Mencke, Larsen, Eydal og
Sigurðsson, 2004). W. equi smit er algengast
yfir vetrarmánuðina og snemma á vorin
(Rommel, 2000).
Einkenni lúsasmits eru nokkur. Eitt af
þeim er kláði sem leiðir til þess að hrossin
nudda sér utan í hluti í umhverfinu (Arundel,
1978) og veldur pirringi hjá hýslinum(Mencke
o.fl., 2004). Feldur hrossins verður grófur
Mynd 1: Hárlausir blettir á höfði og hálsi
á tryppi á útigangi.

(Arundel, 1978) og hárlausir blettir myndast í
honum (Jones og DiPietro, 1996). Hárlausu
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blettirnir og nudd hrossanna ýtir undir sáramyndun í húð hestsins (Mencke o.fl,
2005).Í verstu tilfellum lúsar þar sem hárlos er mikið geta hrossin horast verulega
(Bergvall, 2005) og heilsu þeirra hrakað mikið (Jones og DiPietro, 1996). Ef hross eru
horuð eða illa hirt fyrir smit geta þau orðið mjög slæm eftir smit og hárlos (Hrund Ýr
Óladóttir, e.d.).
W. equi er 1-2 mm á stærð (Bergvall, 2005), gulbrún á litinn og án vængja
(Moreby, 1978). Naglúsin verpir eggjum sínum og festir við hár hýsilsins, nálægt
húðinni á búknum (Wright, 1999). Eggin klekjast út á 8-10 dögum (Arundel, 1978) og
síðan tekur það lúsina um fjórar vikur að ná fullum þroska (Rommel, 2000). Því er
talið nauðsynlegt við alla meðhöndlun á lús að láta hana ná yfir fjögurra vikna tímabil
því óvíst er hver virkni lúsalyfa er á egg hennar (Mencke o.fl., 2004).
Naglús finnst helst á framparti hesta,
nánar tiltekið á höfði, háls, makka og
herðum (Bergvall, 2005). Íslensk rannsókn á
lús á hestum í Reykjavík var gerð árið 2004
en þar voru taldar lifandi lýs á hrossum. Þar
fannst W. equi á öllum líkamshlutum
hestanna en mest fannst þó af henni á makka
hestanna (71%), neðan á hálsi (62%) og á
aftanverðum búknum (53%). Mest var þó
um hárlausa bletti á höfði og hálsi hrossanna

Mynd 2: Annað hross á útigangi með
hárlausa bletti á höfði og hálsi.

(Larsen o.fl., 2005).
Meðhöndlun við lús er breytileg. Fyrirbyggjandi meðferð er f.o.f. á formi
lúsasprautu sem virkar einnig sem ormasprauta. Algengasta lyfið heitir Ivomec vet.
með virka efnið Ivermectin. Þetta lyf er þó ekki ætlað hestum heldur nautgripum,
sauðfé, geitum og svínum (Lyfjastofnun, 2013). Þó þetta sé algengasta fyrirbyggjandi
meðferðin hér á landi virkar Ivermectin eingöngu á soglús (Littlewood, 1999). 10 lyf
á sérlyfjaskrá innihalda Ivermectin, þar af eru fjögur ætluð hestum; Bimectin Horse
Oral Paste, Eqvalan Duo vet., Eqvalan vet. og Noromectin. Enn er virkni þessara lyfja
á naglúsina óþekkt og frekari rannsókna þörf (Lyfjastofnun, e.d.).
Þrátt fyrir að enn sé ekki komin góð fyrirbyggjandi meðferð við naglúsinni
hafa rannsóknir sýnt fram á nokkra valkosti við meðferð eftir smit (Littlewood, 1999).
Flestar meðferðirnar eiga það þó sameiginlegt að vera í formi vökva sem hellt er í feld
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hrossanna. Það getur reynst erfitt að meðhöndla útigangshross með þeim hætti þar
sem ekki er æskilegt að bleyta þau inn að skinni í vetrarkulda (Reece, 2009).

Sveppasýkingar
Nokkrar mögulegar orsakir geta verið fyrir hárlausum blettum á hrossum. Hér
á undan hefur verið fjallað um holdhnjúska og naglús, en hvoru tveggja getur leitt til
hárlausra bletta. Önnur algeng
orsök er húðsýking af völdum
sveppasýkinga(Stannard, 2000).
Sveppategundir
ættkvíslunum

(e.

í
genus)

Microsporum og Trichophyton
eru algengustu tegundirnar sem
valda húðsýkingum í hestum
(Stannard, 2000; Stenwig, 1985;
Mynd 3: Hross á útigangi með hárlausa bletti á höfði,
hálsi og búk.

Takatori,

Ichijo,

Konishi

og

Tanaka, 1981). Hér á landi hafa

sveppasýkingar í feldi hrossa þekkst í um tuttugu ár, en algengust er tegundin T.
mentagrophytes (Matvælastofnun, 2008). Helgi Sigurðsson (1989) minnist ekki á
sveppasýkingar sem orsök húðsjúkdóma en fjallar aðeins um að bakteríu- og
sveppasýking geti verið afleiðing kláða í faxi eða tagli. Þetta vandamál hefur þekkst á
þessum tíma en lítið verið rannsakað. Veturinn 1995-96 kom upp sveppafaraldur hér á
landi og var það sveppurinn T. mentagrophytes sem breiddist út um allt land.
Sveppasýking þessi hefur verið landlæg síðan en tíðni einkenna er þó ekki há sem
bendir til þess að hrossastofninn hafi byggt upp all góða mótstöðu (Sigríður
Björnsdóttir, munnleg heimild, 15. apríl 2014).
Algengustu tegundir sveppa sem hafa fundist á hrossum á heimsvísu eru T.
equinum, M. equinum, T. mentagrophytes, T. verrucosum (Scott og Manning, 1980;
Chiers, Decostere, Devriese og Heaesebrouck, 2003; Kane, Padhye og Ajello, 1982)
og M. gypseum (Stannard, 2000). Í ítalskri rannsókn á 200 hrossum í 10
hesthúsumfundust einungis tvær tegundir sveppa; 12 hross voru sýkt af T. equinum og
6 hross af T. mentagrophytes (Moretti, Boncio, Pasquali og Fioretti, 1998). Í öðrum
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rannsóknum hefur fundist mest af
T.

equinum

og

M.

equinum

(Shimozawa, Anzai, Kamada og
Takatori, 1997; Stenwig, 1985).
Einkenni

sýkinga

af

völdum sveppa eru hárlausir blettir,
oft

hringlaga

(White,

2005).

Sveppirnir sýkja hárin, húðin undir
bólgnarog hárin brotna af (Hrund
Ýr Óladóttir, e.d.). Hrúður og

Mynd 4: Hross á útigangi með hringlaga hárlausa
bletti á höfði og hálsi.

gröftur getur myndast í kringum
hárlausu blettina (Stannard, 2000). Þessir blettir geta komið fram um allan líkama
dýrsins (White, 2005) en eru algengastir í kringum höfuðið (Matvælastofnun, 2008).
Nokkrir þættir eru taldir auka líkurnar á sveppasýkingu. Þeirra á meðal eru ungur
aldur hýsilsins, óheilbrigður hýsill (með húðsýkingu fyrir, ekki nógu vel haldinn hvað
fóður varðar o.s.frv.) og stress eða annað sem veikir ónæmiskerfi hýsilsins. Einnig
geta óhreinindi í umhverfinu haft áhrif (Moretti o.fl., 1998).
Smitleiðir sjúkdómsins eru með beinni snertingu við sýktan einstakling
(Stannard, 2000) eða með smitbera í formi hluta, t.d. hnakkur, kambur, teppi o.fl.
(White, 2005). Sveppurinn er ekki hýsilsérhæfður og getur auðveldlega smitað menn
(Moretti o.fl., 1998) en þó er það sjaldgæfara en ætla mætti (Stannard, 2000). Hestar
sem fá sveppasýkingu í húð geta myndað ónæmi fyrir honum (Ural og Ulutas, 2008).
Smám saman byggja hrossin upp mótstöðu sem getur útskýrt hversu fátíðar
sveppasýkingar eru (Matvælastofnun, 2008). Sveppasýkingar í húð lagast alla jafna að
sjálfu sér á tveimur til þremur mánuðum (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.; Stannard, 2000).
Þrátt fyrir að sveppasýkingar lagist af sjálfu sér er oft gripið til meðferðar við
sýkingu. Nokkrar meðferðir eru þekktar en fyrst þarf að greina sjúkdóminn. Það getur
reynst erfitt að sjá mun á sveppasýkingu og t.d. naglús. Sveppasýking er oft greind
með athugunum á einkennum einum en til að staðfesta að um sveppasýkingu sé að
ræða þarf að taka sýni til frekari rannsókna (Stannard, 2000). Nokkur lyf eru til sem
virka á sveppasýkingu en þau eru í vökvaformi (t.d. sveppasjampó) og reynist það
ekki vel á útigangshrossum (White, 2005; Stannard, 2000). Aðrir möguleikar eru
lausnir sem innihalda joð og einnig eru vísbendingar um að sótthreinsiefnið Virkon
geti komið að góðu gagni (Sigríður Björnsdóttir, munnleg heimild, 27. apríl 2014).
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Bólusetning gegn sveppum hefur reynst ágætlega m.a. í Tyrklandi (Ural og Ulutas,
2008) og Bandaríkjunum (Pier og Zancanella, 1993). Bóluefni gætu verið góð fyrir
útigangshross (Ural og Ulutas, 2008) en sveppasýkingar erualla jafna það lítið
vandamál í íslenskum hestumað ekki hefur komið til greina að prófa þá aðferð hér á
landi.

Vinnuferill, gögn og aðferðir
Könnun á tíðni sjúkdóma í feldi hrossa
Könnunin var send á stærstu hestabúin hér á landi, kennara við Háskólann á
Hólum sem eru með hross og nemendur í hestafræði við Hólaskóla. Einungis var
beðið um svör fyrir einn hóp útigangshrossa á hverju búi, þar sem mest bar á
hárlausum blettum á feldi. Spurningablaðið má sjá í viðauka (mynd 7).

Aðferð við útreikninga
Microsoft Excel var notað til að halda utan um svörin og reikna út úr þeim.
Pivot tafla (e. Pivot Table) var notuð til að skoða skiptinguna á svörum úr
mismunandi landshlutum. Til að skoða niðurstöður úr spurningunni um ástand felds í
fyrra var skipunin COUNTIF notuð þar sem um flokkunarbreytur var að ræða (4
möguleg svör).
Þar sem niðurstöður úr spurningunum um hárlausu blettina og holdhnjúskana
voru einnig á formi flokkunarbreyta (3 möguleikar fyrir hvern alvarleika einkenna)
var skipunin COUNTIFS notuð til að setja upp töflur sem sýndu svörin úr
spurningunum um hárlausu blettina og holdhnjúskana. Þá var fyrst talin tíðnibæði
hárlausra bletta og holdhnjúska fyrir hvern landshluta fyrir sig. Síðan var tíðni
holdhnjúska talin eftir því hvort um var að ræða náttúrulegt eða manngert skjól. Tíðni
hárlausa bletta var talin eftir því hvort hóparnir fengu fyrirbyggjandi meðferð við lús
eða ekki.
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Niðurstöður
Niðurstöður eftir landshlutum
Svörunum frá sýslunum var skipt upp í landshluta. Samhliða var aflað
upplýsinga umveðurfar veturins 2013-2014 með það í huga að athuga hvort einhver
tenging væri milli veðurfars mismunandi landshluta og sjúkdóma í feldi en eins og
áður kom fram er talið að holdhnjúskar komi frekar upp í rakara umhverfi (Zaria,
1993).
Flest svör (19 talsins) komu
frá Norðurlandi, næst flest frá
Suðurlandi (16 talsins). Mun færri
svör komu frá Vesturlandi og
Austurlandi, einungis 4 og 3 svör
(mynd 5).
Misjöfn dreifing svara úr
landshlutunum

gerir

það

að

verkum að erfitt er að bera svörin

Mynd 5: Skífurit sem sýnir skiptingu svara eftir
landshlutum.

saman. Þó er hægt að bera saman
Norðurland og Suðurland.Tíðni holdhnjúska virðast hærri á Suðurlandi miðað við
Norðurland. Tíðni hárlausa bletta virðist hins vegarhærri á Norðurlandi og mögulega
er meira um alvarleg einkenni þar, miðað við á Suðurlandi(tafla 3 í viðauka).
Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni var fremur hlýtt í veðri veturinn
2013-2014,en um var að ræða 5. hlýjasta veturinn á þessari öld og þann 17. hlýjasta
frá upphafi samfelldra mælinga árið 1871 (Veðurstofa Íslands, 2014c). Úrkoma
reyndist undir meðallagi fyrstu tvo mánuði ársins vestan- og norðvestanlands, sem og
í Reykjavík. Á Eyrarbakka var minnsta úrkoma í febrúar síðan 1924 (Veðurstofa
Íslands, 2014b). Á Austurlandi og Norðausturlandi var hins vegar rigning vel yfir
meðallagi þessa mánuði (Veðurstofa Íslands 2014a, 2014b).
Svörin sem komu frá Suðurlandi voru öll úr Árnes- og Rangárvallasýslu fyrir
utan eitt sem kom úr Vestur-Skaftafellssýslu (mynd 8 í viðauka). Svörin sem komu
frá Norðurlandi komu bara úr sýslum á vestanverðu Norðurlandi (mynd 8 í viðauka),
þar sem úrkoma var lítil. Því er ljóst að úrkoma var lítil og hiti yfir meðallagi á þeim
stöðum þaðan sem flest svörin komu. Þessar veðurathuganir passa nokkuð vel við þær
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niðurstöður könnuninnar að nokkuð áberandi einkenni sáust aðeins á einum stað í
fáum hrossum og hvergi sáust alvarleg einkenni holdhnjúska (tafla 3 í viðauka).
Vegna takmarkaðra gagna er ekki hægt að draga ályktanir um tíðni
húðsjúkdóma á Vesturlandi og Austurlandi né bera þá saman við aðra landshluta.

Tíðni hárlausra bletta
Þar sem lúsasmit er talið mun algengara en sveppasýkingar hér á landi má gera
ráð fyrir að í flestum tilfellum séu hárlausir blettir af völdum lúsarinnar. Af 42 búum
sem svöruðu könnuninni voru 25 sem veittu fyrirbyggjandi meðferð við lús í formi
lúsasprautu. Restin (17 bú) veitti enga fyrirbyggjandi meðferð en sumir meðhöndluðu
hross með einkenni eftir á (t.d. með lúsadufti).

Tafla 1: Tíðni hárlausra bletta miðað við fyrirbyggjandi meðferð í formi lúsasprautu og enga
fyrirbyggjandi meðferð.

Niðurstöðurnar sem fram koma í Töflu 1 benda til heldur hærri tíðni hárlausra
bletta í hrossahópum sem ekki fengu fyrirbyggjandi meðferð.
Í heildina séð virðist lítið um hárlausa bletti í útigangshrossum hér á landi þar
sem 40,5%af búunum svara að fá hross séu einungis með væg einkenni. 8 bú eða
19,0% af búunum sem svöruðu eru alveg án einkenna. Af þessum 8 eru 5 sem veita
fyrirbyggjandi meðferð í formi lúsasprautu. Niðurstöður þessarar könnunar gefa því
ekki svar við því hvort lúsasprauta með efninu Ivermectin virki á naglúsina en þó má
velta því fyrir sér hvort lúsin sé svona væg vegna þess að sprautan sé að virka að
einhverju leyti.
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Tíðni holdhnjúska
Allir

svarendur

sögðu

hross sín hafa aðgang að skjóli,
annað

hvortnáttúrulegu

(21

hópur)

eða

(21

manngerðu

hópur). Tvöfalt hærri tíðni var á
vægum

einkennum

af

holdhnjúskum í þeim hópum sem
aðeins

höfðu

náttúrulegu

aðgang

að

(tafla

2).

skjóli

Tafla 2: Tíðni holdhnjúska miðað við mismunandi gerðir
skjóls; náttúrulegt skjól á móti manngerðu skjóli.

Einungis á einu búi var um nokkuð áberandi einkenni að ræða og það var í hópisem
hafði aðgang að manngerðu skjóli (tafla 2). Ekki sást áberandi munur varðandi
holdhnjúska í landshlutaskiptingunni en veðurfar var fremur gott í ár. Hiti var vel yfir
meðallagi eins og áður kom fram auk þess sem úrkoma var mjög lítil á þeim svæðum
sem hrossabúin eru staðsett á. Erfitt er að meta gæði náttúrulegs skjóls auk þess sem
ekki er vitað hvernig manngerðu skjólin voru hjá þessum hópum.

Samanburður við fyrra ár
Við spurningunni um ástand felds
hrossanna í fyrra svaraði ekkert búman
það ekki.
Niðurstöðurnar

úr

könnuninni

sýndu að 76,2% sögðu ástand felds svipað
í ár og í fyrra. Þegar tíðarfar er skoðað
fyrir fyrstu tvo mánuði ársins 2013 sést að

Mynd 6: Skipting svara varðandi ástand felds
hrossanna í fyrra vetur.

þeir voru fádæma hlýir um allt land. Úrkoma var minni en árið 2012 en þó meiri en í
ár (Veðurstofa Íslands, 2013).

Umræður
Nauðsynlegt er að huga vel að útigangshrossum og fyrst og fremst þarf að sjá
til þess að þau fái nægt fóður (Morgan, 1997). Ljóst er að heilbrigði felds er
mikilvægur þáttur í velferð útigangshrossa þar sem hitatap verður meira ef feldurinn
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er ekki að virka eins og hann á að gera (Reece, 2009). Því ber okkur að finna leiðir til
að minnka möguleg slæm áhrif sjúkdóma í feldi á heilsu þeirra. Það að ekkert af
búunum svaraði man það ekki við spurningunni um ástandið á feldi hrossanna í fyrra
gefur okkur vísbendingu um það að eigendur fylgist nokkuð vel með útigangshrossum
sínum.

Niðurstöður könnuninnar sýndu að sjúkdómar í feldi hrossa eru ekki algengir,
a.m.k. ekki undanfarna tvo vetur.Þessi lága tíðni og vægu einkenni gætu bent til þess
að fyrirbyggjandi aðferðir á borð við lúsasprautu séu að virka að einhverju leyti og
minnki einkenni. Það gefur því von um að Ivermectin hafi áhrif á naglús en frekari
rannsókna er þörf.
Meðal þess sem mætti skoða varðandi lúsasprautuna er hvenær árs hún er
gefin. Naglúsin lifir á dauðum frumuleifum yst í húð hesta og því þarf efnið sem
drepur lúsina að hafa náð að dreifast í frumurnar sem deyja síðan og færast yst í
húðina (Wright, 1999). Ljóst er að tími árs sem sprautan er gefin skiptir máli en það
þarf að hafa í huga þegar hrossin eru sprautuð. Þar sem innvortis lyfjagjöf virðist
besta leiðin sem til er í dag við meðhöndlun naglúsar á útigangshrossum (aðrar
meðferðir fela í sér að bleyta feld hrossanna) skiptir það velferð hrossanna miklu máli
að slík lyfjagjöf (áhrif hennar á naglúsina) sé rannsökuð ýtarlega til að hægt sé að fá
sem mest út úr henni.

Veður var nokkuð gott í vetur (Veðurstofa Íslands, 2014c) og gæti það hafa
stuðlað að því að ekki bar mikið á holdhnjúskum (Helgi Sigurðsson, 1989). Síðasti
vetur var heldur ekki slæmur hvað varðar tíðafar (Veðurstofa Íslands, 2013) og eru
niðurstöðurnar um ástand felds í fyrra í samræmi við það en 76,2% svöruðu að
ástandið væri svipað í ár og í fyrra.
Næstum tvöfaldur munur var á tíðni holdhnjúska eftir því hvort hóparnir höfðu
aðgang að manngerðu eða náttúrulegu skjóli og gefur það til kynna að manngert skjól
dragi fremur úr áhrifum veðurs (MacCormack og Bruce, 1991; Mejdell og Bøe,
2005). Það er nauðsynlegt að skoða betur áhrif mismunandi hrossaskjóla og reyna að
finna út hvernig skjól hentar hrossum best. Folöld virðast duglegri að nota skjól.
Nokkrar hugmyndir um ástæður þess hafa komið fram en ein er að folöldin séu verr
búin undir veturinn heldur en fullorðin hross (Heleski og Murtazashvili, 2010). Önnur
hugmynd er að virðingarröð skipti ekki jafn miklu máli hjá folöldum (og tryppum)
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eins og hjá fullorðnum hrossum. Þau séu þá frekar til í að deila skjólinu svo fleiri
komast að til að nota það (Kieper og Receveur, 1992). Þriðja hugmyndin sem hefur
komið fram er að hross sem alist ekki upp með góðu skjóli læri ekki að nota þau
(Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2013).
Það væri því sérstaklega athyglisvert að gera rannsókn með nokkrum hópum
með mismunandi samsetningu og hafa mismunandi skjól hjá hópunum. Besta skjólið,
sem talið er draga úr hitatapi um 20%, er skjól með fjórum veggjum og þaki
(MacCormack og Bruce, 1991). Gott ráð væri að hafa hey nálægt skjólinu (innan við
20 m frá skjólinu) til þess að hrossin þurfi ekki að velja á milli. Að auki væri gott að
hafa myndavél bæði inni og úti þar sem mörg hross nýta sér skjólið einnig að
utanverðu og standa hlémegin við vind (Jóhanna Björg Jóhannsdóttir, 2013). Sérlega
athyglisvert væri að athuga tíðni hnjúska við þessar aðstæður og athuga hvort með
þessum aðbúnaði væri mögulegt að fækka holdhnjúska tilfellum svo um munar.

Hingað til hefur aðeins verið stuðst við holdamat til að meta velferð hrossa.
Gripið er til aðgerða við aðstæður og meðferð hrossa ef holdastig þeirra fer undir
ákveðin hættumörk. Mögulega gætu verið fleiri þættir sem hægt væri að skoða
varðandi velferð hrossa, t.d. holdhnjúskar. Holdhnjúskar geta orsakast af smiti
bakteríunnar D. congolensis (mögulega frumorsök holdhnjúska) en þó er talið líklegra
að hún komi eftirá í feld hests sem er veikur fyrir, þ.e. yfirhúð er orðin léleg eða
skemmd (Hrund Ýr Óladóttir, e.d.). Ein aðal orsök holdhnjúska virðist vera raki og
kuldi (Zaria, 1993), mögulega ásamt slæmum aðstæðum, s.s. takmarkað skjól. Einnig
hefur verið talið líklegra að grönn hross fái frekar holdhnjúska, en það gæti orsakast
vegna þynnra undirhúðarlagi og þ.a.l. minni einangrun gegn kulda. Þó er það einnig
þekkt að hross sem eru með holdhnjúska leggi af (Helgi Sigurðsson, 1989; Searcy og
Hulland, 1968).Því væri athyglisvert að skoða hvort holdhnjúskar séu vísbending um
að hrossið lifi í vosbúð og hvort einhver tenging sé á milli holdhnjúska og of lítillar
fóðrunar.
Þessi könnun getur þó aðeins gefið vísbendingu um tíðni feldsjúkdóma þar
sem fá bú svöruðu könnuninni og til einföldunar var hvert bú beðið að svara aðeins
fyrir einn hóp útigangshrossa eins og áður kom fram. Frekari rannsókna er þörf þar
sem sjúkdómar í feldi geta haft veruleg áhrif á velferð útigangshrossa (Reece, 2009).
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Ályktanir og tillögur
Sjúkdómar í feldi hafa augljóslega slæmar afleiðingar á heilsu hrossa,
sérstaklega þeirra sem eru á útigangi að vetri til. Það er því mikið velferðarmál að við
reynum hvað við getum til að fyrirbyggja þessa sjúkdóma. Þeir algengustu hér á landi
eru sveppasýkingar, naglús og holdhnjúskar og mættum við gera betur í
fyrirbyggjandi aðgerðum gegn þessum sjúkdómum.
Lítið virðist vera hægt að gera varðandi sveppina og kannski er besta leiðin
einfaldlega að leyfa hrossum að byggja upp mótstöðu náttúrulega. Hvað varðar
naglúsina er nauðsynlegt að skoða betur lúsasprautu með virka efninu Ivermectin þar
sem það væri góður kostur fyrir útigangshross ef sprautan reynist virka á naglúsina.
Frekari rannsókna er þörf á lúsasprautum.
Hvað vitneskju um holdhnjúska varðar virðist aðal forvörnin liggja í því að
minnka áhrif veðurs, s.s. langvarandi votviðri ásamt kulda. Gott skjól gæti verið
lausnin við þessu en margt hefur áhrif á skjólnotkun hrossa. Könnunin gaf til kynna
að gæði skjóls skipti máli og því tel ég nauðsynlegt að skoða þetta viðfangsefni betur.
Að auki gæti mat á tíðni holdhnjúska hæglega komið að gagni við mat á velferð
útigangshrossa þó það þarfnist frekari athugana.
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Tafla 2: Tíðni holdhnjúska miðað við mismunandi gerðir skjóls; náttúrulegt skjól á
móti manngerðu skjóli. Hanna Valdís Guðjónsdóttir. ....................................... bls. 14
Tafla 3: Svörin varðandi hárlausa bletti og holdhnjúska skipt upp eftir landshlutum.
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Viðauki
Spurningablað

Mynd 7: Spurningablaðið fyrir könnunina.
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Tafla 3

Tafla 3: Svörin varðandi hárlausa bletti og holdhnjúska skipt upp eftir landshlutum.
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Sýslur

Mynd 8: Sýslurnar sem svörin komu úr.
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