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Yfirlýsing höfundar 
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, 
er samin af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður 
til hærri prófgráðu. 
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Sigríður Guðbjartsdóttir   
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Ágrip 
Markmið rannsóknarinnar var þríætt, að meta saltát hrossa á húsi með frjálsan aðgang 

að saltsteini, að kanna áhrif forms saltgjafar á átið og að lokum kanna áhrif aðgangs-

tíma á nýtingu steinefnastampa. 

 

Í tilraun I var mælt saltát hrossa í 9 vikur með því að mæla vikulega átið hjá 49 

hestum sem höfðu ávallt frjálsan aðgang að saltsteini. Í tilraun II var gefið laust salt 

eða saltsteinn til að kanna áhrif forms saltgjafar á át. Til að meta áhrif aðgangstíma á 

steinefnaát var svo gerð tilraun III þar sem 4 hestar voru notaðir og meðferðin fólst í 

ólíkum aðgangstíma 1, 2, 4 og 24 klst. Í öllum tilraunum var notast við vikulega 

vigtun og daglegt át reiknað útfrá því.  

 

Niðurstöður úr tilraun I sýndu að flestir hestar éta að meðaltali 33.3 g/dag af salti frá 

saltsteini en frávikshlutfallið er 101,5% og því einstaklingsbreytileiki mikill. Ekki var 

marktækur munur (p = 0,24) milli ólíkra hópa hesta og sá hestur sem át mest salt var 

undirfóðraður. Tilraun II sýndi að hestar éta marktækt meira (p < 0,05) af grófu salti 

eða 170,5 g/dag en saltsteini 125,1 g/dag en einstaklingsmunur var marktækur. Í til-

raun III reyndist ekki marktækur munur (p > 0,05) af aðgangstíma á átmagn melassa-

bættrar steinefnablöndu en meðalátið var 211,9 g/dag.  

 

Almennt má álykta útfrá niðurstöðum í tilraunum I og II að húshestar með aðgang að 

salti fái nóg á hvaða formi sem það er gefið, en þó er einstaklingsbreytileiki mikill og 

bera að gæta þess. Hafi hestar frjálsan aðgang að salti er líklegt að hluti þeirra sé að 

éta óþarflega mikið salt sem hugsanlega má rekja til þess hvernig þeir eru haldnir 

fremur en til saltþarfa. Tilraun III sýndi að hross éta að meðaltali a.m.k fjórfalt magn 

umfram þarfir af melassagerðri steinefnablöndu og aðgangstími hefur ekki marktæk 

áhrif þar á. Einstakir hestar éta mjög mikið eða allt að sextán faldar þarfir 

 

 

Lykilorð: hestur, salt, natríum, saltsteinn, gróft salt, steinefni, steinefnastampur. 

 

  



 

vi 

 

Þakkir og tileinkun 
Ég vil þakka þeim hrossaeigendum og Hólaskóla sem veittu verkefninu lið með því að 

leggja til hross. Sérstakar þakkir fá starfsmenn í hesthúsi, Bergur Gunnarsson, 

Eysteinn Steingrímsson og Ingólfur Arnar Kristjánsson fyrir aðstoð við gagnasöfnun. 

 

Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sveini Ragnarssyni, fyrir aðstoð og ráð-

leggingar á meðan verkefnavinnunni stóð.  

 

Að lokum við ég þakka mömmu, Hörpu Jónsdóttur, fyrir yfirlestur verkefnisins og 

kærasta mínum, Diðrik Vilhjálmssyni, fyrir stuðning í gegnum námið allt. 
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1. Inngangur 
Hestar á húsi eru háðir manninum um fóður og er gefið þurrkað hey sem er baggað 

eða verkað í rúlluböggum og stundum gefið með því kjarnfóður (Helgi Sigurðsson, 

2001). Í fóðurleiðbeiningum fyrir hesta á húsi er mælt með salt- og bætiefnagjöf og 

þarf að gæta þess að næringarþarfir, þar á meðal steinefnaþarfir séu uppfylltar (NRC, 

2007). Yfirleitt er skortur á salti í fóðri hesta og því gott að þeir hafa aðgang að salti, 

t.d. hafa saltstein hjá þeim (Jansson, 1999). Algengt er að þegar hestar koma inn á hús 

úr hausthaga að þeir éti mikið salt fyrstu vikurnar á meðan jafnvægi næst, ef þeir 

koma úr salthungri. Á Íslandi er algengt að gefa salt á formi saltsteina og ágætt fram-

boð hjá öllum helstu fóðursölum (Fóðurblandan, 2012; Lífland, 2012; Bústólpi, 

2012). Þessi steinar innihalda að mestu salt (NaCl) en margir þeirra önnur efni eins og 

magnesíum, járn, mangan, sink, joð, kopar, kóbalt, selen, bíótín og E-vítamín. Einnig 

hefur framboð á ýmsum steinefnablöndum og steinefnastömpum fyrir hross  aukist 

verulega (Fóðurblandan, 2012; Lífland, 2012; Bústólpi, 2012). Líklega má rekja þetta 

aukna framboð að stórum hluta til umræðu í kjölfar eldgosa og smitandi hósta um 

landlægan selenskort í heyi á Íslandi og hugsanleg samspilsáhrif áhrif t.d. vegna of-

gnóttar járns (Sigríður Björnsdóttir, Ólöf Sigurðardóttir, Vilhjálmur Svansson & 

Eggert Gunnarsson, 2010). Ef marka má aukið framboð frá fóðursölum má ætla að 

tíðni gjafa hafi aukist samhliða því þó átgeta og áhrif gjafaforms séu lítt þekkt á hér á 

landi. 

1.1. Steinefni  

Þótt steinefni séu einungis lítill partur fæðunnar hlutfallslega, eru þau lífsnauðsynleg 

fyrir  hesta. Steinefni taka þátt í allskonar virkni innan líkamans, s.s. sýru-basa jafn-

vægi, myndun byggingareininga, hjálparþáttur (e. cofactor) í ensímum og flutningi 

orkunnar. Helstu steinefni fær hesturinn frá heyi og kjarnfóðri, sé það gefið. Stein-

efnainnihald fóðurs fer eftir steinefnainnihaldi jarðvegsins sem gróðurinn vex í, 

plöntutegund, þroskastigi og aðstæðum við verkun. Þetta ætti að hafa í huga þegar 

metinn er steinefnaforði hestsins og fóðrun ákvörðuð. Steinefni eru ekki eitthvað sem 

hægt er að búa til eða brjóta niður, heldur þurfa koma með fóðrinu. Steinefnum er 

skipt í meginsteinefni og snefilsteinefni. Meginsteinefnin finnast og eru nauðsynleg í 

fóðrinu og mælt í g/kg eða prósentum. Snefilefni eru mæld í ppm eða mg/kg. Á 

meðan ákveðinn skammtur er mikilvægur skal horfa til hlutfalls á milli steinefnanna 

því þau hafa áhrif á upptöku, efnaskipti og/eða losun annarra næringarefna. Því hefur 
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magn eins steinefnis áhrif á nýtingu annarra. Til að ákvarða þarfir  þarf rannsóknir þar 

sem mælt er hvað hesturinn étur og draga frá það sem hann lætur frá sér t.d. með saur 

og þvagi. Þetta er oft erfitt að fá á hreint og margir óvissuþættir en samt sem áður 

notað til að gefa út leiðbeinandi þarfir eftir líkamsþunga og einnig líkamsástandi 

(vöxtur, þjálfun og meðganga). Til dæmis getur hesturinn misst salt (NaCl) með svita 

(NRC, 2007). Steinefnainnihald í blóði getur oft verið gagnlegt til að ákvarða hvort 

hesturinn sé að fá nóg af steinefnum úr fóðri. Gott til að ákvarða fosfór, magnesíum, 

kalíum, natríum, klór, kopar, mangan, selen og sink styrk frekar en kalsíum, joð og 

kóbalt styrk (NRC, 2007, vitnar í Lewis, 1995). Viðhaldsþarfir, stress- og þolmörk 

steinefna er að finna í 1. töflu.  

 

1. tafla. Þarfatölur og þolmörk fyrir steinefni hjá  fullorðnum hesti, ef gildi vantar 

voru þau ekki gefin upp eða giltu ekki um fullorðinn hest (NRC, 2007). 

 

Steinefni Skortur Viðhaldsþarfir Þolmörk 

Kalk (Ca)  0,04 g/kg LÞ 20 g/kg þe. 

Fosfór (P)  0,028 g/kg LÞ 10 g/kg þe. 

Magnesíum (Mg) 5-6 mg/kg LÞ 15 mg/kg LÞ 8 g/kg þe. 

Kalíum (K)   0,05 g/kg LÞ 10 g/kg þe. 

Natríum (Na)  0,02 g/kg LÞ 60 g/kg þe. 

Klór (Cl) 20 mg/kg LÞ 80 mg/kg LÞ 

Brennisteinn (S)  30 mg/kg LÞ 5 g/kg þe. 

Kóbalt (Co)   0,001 mg/kg LÞ 25 mg/kg þe. 

Kopar (Cu)  0,2 mg/kg LÞ 250 mg/kg sk. 

Joð (I)  0,007 mg/kg LÞ 40 mg/dag 

Járn (Fe)  0,8 mg/kg LÞ 500 mg/ kg sk. 

Mangan (Mn)  0,8 mg/kg LÞ 400 mg/dag 

Selen (Se)  0,002 mg/kg LÞ 5 mg/kg þe. 

Sink (Zn) 5 mg/kg þe. 0,8 mg/kg LÞ 500 mg/kg þe. 

g grömm kg kílógramm 
LÞ lífþungi þe. þurrefni 
sk. skammtur 
 

1.1.1 Meginsteinefni 

Helstu meginsteinefni sem ber að hafa í huga við fóðrun hrossa eru kalk (Ca), fosfór 

(P), magnesíum (Mg), kalíum (K), natríum (Na), klór (Cl) og brennisteinn (S). Hér á 

eftir verður fjallað sérstaklega um þau meginsteinefni sem reið- og íþróttahestar geta 

tapað í svita (Na, Cl og K) og kallast rafvakar (e. electrolytes) en einnig tvö önnur 
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steinefni (Ca og Mg) sem aukin athygli hefur borist að síðustu árin sem rafvaka. 

(NRC, 2007). 

1.1.1.1 Natríum (Na) 

Natríum er mikilvægt fyrir eðlilega virkni taugakerfisins og flutning margra efna, eins 

og glúkósa um frumuhimnur (NRC, 2007, vitnar í Johnson, 1995). Natríum er aðal 

plúsjónin utan frumunnar og aðal rafvaki til að viðhalda sýru-basa jafnvæginu og 

osmósu stýringu líkamsvökva. Meðalstyrkur natríums í utanfrumuvökva er 138-140 

mmol/l (NRC, 2007, vitnar í Rose, 1990). Beinagrindin inniheldur 51,1% natríums í 

líkamanum, meltan 12,4%, blóð 10,8%, vöðvar 10,8%, meltingarvegur 10,8%, húð 

8,5% og líffærin 2,1%. Þegar hestur svitnar fer mest af natríum og getur hann notað 

natríum úr meltingarveginum til að bæta upp fyrir tapið úr æðakerfinu (Meyer, 1987). 

Salt í fóðri er oft lægra en 0,1% og þá er bætt salti við heyið svo styrkurinn verði 0,5-

1 % eða frjáls aðgangur að hreinu salti eða salti sem hefur verið bætt við joði, kóbalti 

og joði eða snefilefnum (NRC, 2007). Natríum sem skilst út með þvagi er í lágmarki 

þegar lítið natríum er í fóðri, kalt í veðri (NRC, 2007, vitnar í Tasker, 1967) og eftir 

æfingar (Jansson o.fl., 1995). Þegar natríum í fóðri eykst, eykst natríum í þvagi (NRC, 

2007, vitnar í Rose, 1990). Meltanleiki natríums var mældur 48,9-83,6% í fjórum full-

orðnum hestum (Pagan, Harris, Brewster-Barnes, Duran & Jackson, 1998).  

 

Gjörnýting natríums leiðir til þurrkunar á húð (e. decreased skin turgor), hestar sleikja 

hluti sem gætu innihaldið natríum, áthraði minnkar, hestarnir drekka minna vatn og að 

lokum hætta þeir að éta (NRC, 2007, vitnar í Meyer, Schmidt, Lindner & Pferdekemp, 

1984). Skortur á natríum getur valdið breytingum á rákóttum vöðvum og truflun á 

starfsemi vöðva. Svo lengi sem nóg framboð er af vatni mun umfram auka natríum 

vera seytt út með þvagi. Þolmörk styrks salts í fóðri hafa verið sett sem 6% (NRC, 

2007, vitnar í Mineral Tolerance of Animals, 2005). Ráðlagt er að styrkur natríums í 

fóðri fyrir hesta sé 1,6 – 1,8 g/kg þe. (þurrefni) fyrir viðhald og 3,6 g/kg þe. fyrir 

meðal til mikla vinnu (NRC, 2007, vitnar í Jarrige & Martin-Rosset, 1981). Innrænt 

tap á natríum hjá hesti í viðhaldi er metið 15-20 mg/kg LÞ/dag (NRC, 2007, vitnar í 

Meyer o.fl., 1984; Schryver o.fl., 1987). Ef 90% natríums er frásogað og innrænt tap 

0,018 g/kg LÞ/dag eru viðhaldsþarfir 0,02 g Na/kg LÞ/dag (NRC, 2007). Í byrjun 

þjálfunar getur natríumtap minnkað um allt að 73% (McKeever, Scali, Geiser & 

Kearns, 2002). Langvinn þjálfun og hátt hitastig eykur natríum þarfirnar því sviti 
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inniheldur talsvert magn af natríum. Vegna takmarkaðra upplýsinga á sérstökum 

þörfum fyrir natríum og áhrif hreyfingar, aðlögunar og umhverfisins á þarfir dýra, er 

ekki hægt að gefa upp nákvæmar ráðleggingar (NRC, 2007).  

 

Talið er hestar þoli háan styrk af salti ef þeir hafa aðgang að fersku drykkjarvatni. Hár 

styrkur salts í fóðri er stundum notaður til að takmarka át hesta, sérstaklega á bæti-

efnum (NRC, 2007). Rannsókn sýndi að hestar kláruðu þriggja daga skammt af kjarn-

fóðri á þremur dögum ef salt var 16% en á einum til tveimur dögum ef það var 4-8% 

(NRC, 2007, vitnar í Parker, 1984). Staðfest hefur verið að salteitrun hafi áhrif á 

miðtaugakerfið í nokkrum dýrategundum og má búast við svipuðum áhrifum hjá 

hestum (NRC, 2007).  

1.1.1.2 Klór (Cl) 

Klór fylgir yfirleitt natríum í fóðri sem mínusjónin klóríð. Klóríð er mikilvæg utan-

frumu jón í sýru-basa jafnvægi og osmósu stýringu. Klóríð er mikilvæg eining í galli 

og er mikilvægt í myndun saltsýru, sem er þáttur í magaseytingu (e. gastric 

secrations) en hún er nauðsynleg fyrir meltingu (NRC, 2007). Matarsalt (e. common 

salt) er 61% klóríð og er oft notað til að uppfylla klóríð þarfir. Klóríð í algengu hesta-

fóðri er frá 0,05 í korni til 3% í melassa (United States-Canadian Tables of Feed 

Composition, 1982). Frásog klóríðs er 100% og breytist ekki eftir því sem styrkur 

natríumklóríðs (salt) er aukinn (Schryver o.fl., 1987). Ólíklegt er að skortur verði á 

klór nema natríumskortur verði líka, en það gæti gerst ef hestum er gefið natríum 

bíkarbónat (NRC, 2007, vitnar í Lewis, 1995). Skortseinkennin eru lík þeim sem sjást 

í jórturdýrum; minnkað át, þyngdartap, þróttleysi í vöðvum, minni mjólkurfram-

leiðsla, vökvatap, hægðatregða og minni átlyst (e. depraved appetite) (NRC, 2007, 

vitnar í Fettman, Chase, Benetinck-Smith, Coppocdk & Zinn, 1984). Styrkur klóríðs í 

blóðvökva eða blóðvatni er góð vísbending um jafnvægi klóríðs (NRC, 2007, vitnar í 

Rose, 1990). Eðlileg gildi klóríðs í blóðvökva í fullorðnum reiðhesti er 94-104 mmol/l 

(Hodgson & Rose, 1994). 

 

Þarfir fyrir klór hafa ekki verið fast settar en gert er ráð fyrir að þegar natríum þörfum 

er uppfyllt sé klór þörfum uppfyllt um leið (NRC, 2007). Rannsókn Coenen (NRC, 

2007, vitnar í Coenen, 1999) mældi innrænt tap frá saur, nýrum og húð upp á 6 mg 

Cl/kg LÞ/dag. Við það var bætt metið tap upp á 14 mg Cl/kg LÞ/dag með svita sem 



 

5 

 

gerir tap upp á 20 mg Cl/kg LÞ/dag. Þrátt fyrir það þurfti 80 mg Cl/kg LÞ/dag til að 

koma í veg fyrir breytingar á sýru-basa jafnvæginu eða klórskort og er það líklegt til 

að vera lágmarks þarfir. Að meðaltali eru 5,3 g Cl/l af svita og þarf því hestur í þjálfun 

5,3 g Cl fyrir hvern lítra af svita sem hann lætur frá sér miðað við 100% frásog 

(Coenen, 2005). 

1.1.1.3 Kalíum (K) 

Kalíum er mikilvæg plúsjón innan frumunnar og tekur þátt í sýru-basa jafnvæginu, 

osmótískum þrýstingi og mikilvæg í miklu magni í næmni taugavöðva (Kronfeld, 

2001). Mest kalíum er að finna í beinagrindarvöðvum (NRC, 2007, vitnar í Johnson, 

1995). 75% kalíum er í beinagrindavöðvum, 5% í beinagrindinni, 5% í blóði og húð, 

4,5% í meltunni og 10,5 í öðrum vefjum. Tapi hestur kalíum fer það að mestu úr 

vöðvum (Meyer, 1987). Í heyi er 1-2% kalíum og fer inntaka því yfirleitt yfir ráðlögð 

gildi. Líkaminn reynir að hafa jafnvægi milli inntöku og útskilnaðar rafvaka með skít, 

hlandi og svita (Coenen, 2005). Endurútbreiðsla rafvaka er nauðsynleg við þjálfun og 

er meltingarvegurinn notaður sem tímabundinn geymslutankur. Rúmtak tanksins fer 

þó eftir fóðri og tíma frá gjöf (NRC, 2007). Skortur á kalíum í fóðri hjá folöldum 

leiddi til að þau neituðu að éta og þar af leiðandi léttust þau, urðu óþrifaleg og styrkur 

kalíums í blóðvatni lækkaði (Stowe, 1971). Of mikið kalíum getur valdið hjartaáfalli 

hjá hestum (NRC, 2007, vitnar í Tasker, 1980). Viðhaldsþarfir fyrir kalíum eru 0,05 

g/kg LÞ (NRC, 2007). Þjálfun eykur viðhaldsþarfir en þarfir fyrir létta, meðal og 

erfiða vinnu verða 1,1, 1,4 og 1,8 faldar viðhaldsþarfir, hver um sig (e. respectively) 

(NRC, 2007, vitnar í Drepper, Gutte, Meyer & Schwarz, 1982).  

1.1.1.4 Kalk (Ca) 

99% kalks í líkamanum er að finna í beinum og tönnum, en um 35% beina saman-

standa af kalki (El Shorafa, Feaster & Ott, 1979). Kalk er einnig mikilvægt í vöðva-

samdrætti, virkni frumuhimna, storknun blóðs og stjórnum margra ensíma. Jafnvægi 

kalks í blóði er mjög mikilvægt. Beinin virka einnig sem forðabúr fyrir kalk (NRC, 

2007). D-vítamín, magnesíum og salt (natríumklóríð) er talið auka uppsog kalks á 

meðan fosfór minnkar upptöku þess (NRC, 2007; Hintz & Schryver, 1973). Kalk er 

mikilvægt fyrir hross í vexti svo ekki verði beinrýrð (e. osteopenia), sem lýsir sér sem 

lítilli steingervingu í beinvef (e. osteoid tissue), stækkun liða og bogin löng bein 

(NRC, 2007). Að taka mikið af birgðum kalks úr beinum fullvaxta hrossa getur leitt til 

veikari beina og lúmskrar helti (Krook & Lowe, 1964). Hlutfall milli kalks og fosfórs 
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má ekki fara yfir 1:1 til að upptaka á kalki haldist óskert (Schryver, Hintz & Craig, 

1971b). Út frá rannsóknum Schryver, Hintz og Craig (1971a) var fundið út að við-

haldsþarfir fyrir kalk væru 0,04 g/kg LÞ. Þarfir fyrir hest í léttri þjálfun eru 0,06 g 

Ca/kg LÞ og 0,07 g Ca/kg LÞ fyrir hest í meðal þjálfun. Þarfir fyrir erfiðari þjálfun 

eru ekki mikið meiri ef hestinum hefur verið komið rólega upp í mikla þjálfun (NRC, 

2007). 

1.1.1.5 Magnesíum (Mg) 

62% magnesíums er að finna í beinagrindinni og 32% í vöðvum (Grace, Pearce, Firth 

& Fennessy, 1999). Magnesíum er mikilvæg jón í blóði, er hvati margra ensíma og 

tekur þátt í vöðvasamdrætti (NRC, 2007). Skortseinkenni koma fram við 5-6 mg/kg 

LÞ. Klínísk einkenni magnesíumskorts er taugaveiklun, vöðvaskjálfti (e. muscle 

tremors) og óregluleg hreyfing, sem getur leitt til að hesturinn hnígur niður, aukinnar 

öndunar (e. hyperpnea) og dauða (NRC, 2007, vitnar í Harrington, 1974; NRC, 2007, 

vitnar í Meyer & Ahlswede, 1977). Ekki er vitað um þolmörk fyrir magnesíum en 

eitrun lýsir sér sem nýrnabilun, kalkskortur eða viðkvæmari meltingarvegi (e. 

compromise of intestinal integrity) (Henninger & Horst, 1997). Innrænt tap á 

magnesíum er 6 mg/kg LÞ/dag og ef við reiknum með 40% frásogi, sem er minnsta 

frásog sem hefur fundist eru viðhaldsþarfir 15 mg Mg/kg LÞ/dag. Hestur í léttri, 

meðal og erfiðri þjálfun þarf 19, 23 og 30 mg Mg/kg LÞ/dag, hver um sig (NRC, 

2007). 

1.1.2 Snefilefni 

Helstu snefilefnin sem ber að hafa í huga við fóðrun hrossa eru kóbalt (Co), kopar 

(Cu), joð (I), járn (Fe), mangan (Mn), selen (Se) og sink (Zn) (NRC, 2007). Hér á eftir 

verður fjallað sérstaklega um þau snefilefni sem helst eru talin skorta á í íslensku heyi. 

1.1.2.1 Selen (Se) 

Selen er mikilvæg eining í selenháðu glutathione peroxidase (GSH-Px) (Rotruck o.fl., 

1973), sem hjálpar til við afeitrun fitu- og vetnisperoxíða, sem eru eitur fyrir frumu-

himnuna. Selen hefur einnig hlutverk í stjórnun efnaskipta skjaldkirtilshormóna (Hotz, 

Fitzpatrick, Trick & L‘Abbe, 1997). Styrkur selens í fóðri er frá 0,01 – 0,3 mg/kg og 

hefur breytileiki á seleni í jarðvegi og sýrustig áhrif. Basískur jarðvegur gerir plöntum 

auðveldara með að taka upp selen. Þurrkur leiðir líka til dýpri róta þar sem styrkur 

selens gæti verið meiri. Þurrkur getur líka leitt til þess að plöntur með meira selen séu 
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étnar sem annars væri sleppt (Finley, 2005). Selen á lífrænu formi er; selenocystein, 

selenocystine og selenomethionine í fóðri og sáðkorni (e. seed grain). Sodium selenite 

og sodium selenate eru algengt form ólífræns selens sem finnast í bætiefnum (Podoll 

o.fl., 1992). Uppsog selens frá selenríkum sveppi var meira en frá sodium selenite 

(Pagan, Karnezos, Kennedy, Currier & Hoekstra, 1999). Selen í fóðri hefur ekki bein 

áhrif á selen í blóði. Þrátt fyrir að það sé mikið selen í fóðrinu getur verið skortur á því 

í blóði. Önnur steinefni hafa víxlverkun við upptöku selens eða ætterni hefur áhrif á 

upptöku selens. Fyrir utan önnur steinefni er vitneskja um E vítamín stöðu líka mikil-

væg (NRC, 2007, vitnar í Heyes, Stiner, Holmes & Mackenzie, 1987). 

 

Hvítvöðvaveiki, vöðvasjúkdómur af völdum selenskorts, lýsir sér sem veikleiki, skert 

hreyfigeta, erfiðleiki við að sjúga og kyngja, andnauð og skert virkni hjartans (NRC, 

2007, vitnar í Dill & Rebhun, 1985). Þetta er þekktur sjúkdómur í ungviði á Íslandi og 

sjást mörg einkenni hans í folöldum sem krufin voru í kjölfar smitandi hósta 2010 

(Sigríður Björnsdóttir o.fl., 2010). Klínísk og formfræðileg merki um selenskort eru 

háð E vítamín stöðu. Lágur styrkur selens í blóðvatni er notaður sem vísbending um 

selenskort, en ef engin önnur klínísk vandamál eru til staðar, er vafasamt að segja til 

um hvort skortur sé í raun til staðar (NRC, 2007). Rannsókn (NRC, 2007, vitnar í 

Vervuert, Coenen & Braun, 2001) sýndi að þrátt fyrir lágan styrk selens í blóðvatni 

hjá íslenskum hestum voru engin heilsufarsvandamál og benti það til þess að hestarnir 

hefðu skilvirk efnaskipti sem leyfir þeim að bæta upp lítið framboð af selen. Því ætti 

ekki að taka lágan styrk selens í blóði eða litla virkni GSH-px sem skort ef engin ein-

kenni skorts koma fram (NRC, 2007). Stefansdottir og Arnadottir (2005) fundu 

mikinn breytileika GSH-px í blóði íslenskra hesta en 35,4% sýna voru undir við-

miðunargildum, en ekki er vitað hvort þeir hafi sýnt skortseinkenni. Út frá rann-

sóknum á öðrum dýrategundum voru þolmörk í fóðri fyrir hesta metin sem 5 mg/kg 

þe. (NRC, 2007, vitnar í Mineral Tolerance of Animals, 2005). LD50 mörkin fyrir 

selen gefið um munn (sodium selentie) var 3,3 mg/kg LÞ. (Miller & Williams, 1940). 

Lífrænt selen sem finnst í plöntum er eitraðasta gerðin af selen (NRC, 2007, vitnar í 

Schryver, 1990). Bráð selen eitrun einkennist af hárlosi, sérstaklega við fax og tagl og 

sprungum í hófum við hófhvarfið (e. coronary band ) (NRC, 2007, vitnar í Rosenfeld 

& Beth, 1964; NRC, 2007, vitnar í Traub-Dargatz, Knight & Hamar, 1986). Dæmi eru 

um að hestar drepist eftir að hafa verið gefið E vítamín/selen vegna bráðaofnæmis (e. 

anaphylactoid sensitivity) hestsins fyrir burðarefni blöndunnar en ekki vegna selens 
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eða E vítamíns. Talið er að brennisteinn taki við hlutverki selens í brennisteinsinni-

haldandi vefjum eins og keratín, sem gæti leitt til veikingar hófs og hárs. Því er engin 

ástæða til að gefa selen í meiri styrk en 0,5 mg/kg þe. (NRC, 2007, vitnar í Merck 

Veterinary Manual, 2005). Stowe (1967) fann út að 0,1 mg/kg skammts væri nóg til 

að koma í veg fyrir skortseinkenni. Rannsókn Shellow, Jackson, Baker og Cantor 

(1985) staðfesti það að 0,1 mg Se/kg skammts er nóg til að viðhaldsfóðra hest og hafa 

selen í blóðvökva 140 ng/ml. Maylin, Rubin og Lein (1980) komust að því að 1 mg 

Se/dag yfir 11 vikna tímabil jók selen í blóði úr 45 í 123 ng/ml. Til að koma í veg 

fyrir skortseinkenni ætti að vera nóg að gefa 0,1 mg/kg þe. (NRC, 2007). 

1.1.2.2 Kopar (Co) 

Kopar er nauðsynlegur fyrir nokkur ensím sem taka þátt í myndun og viðhaldi 

teygjanlegs bandvefs (e. elastic connective tissue), losun járnbirgða, verndun hvat-

bera, myndun melaníns og afeitrun súperoxíðs (e. superoxide, O2
-
) (NRC, 2007). 

Styrkur kopars í algengu fóðri er frá 1-80 mg/kg (NRC, 2007). Beinklökkva (e. 

osteochondrosis) og osteodysgenesis eru taldar tengjast koparskorti (NRC, 2007, 

vitnar í Carbery, 1978; Bridges, Womack, Harris & Scrutchfield, 1984). Þolmörk 

hesta fyrir kopar voru metin 250 mg/kg skammts (NRC, 2007, vitnar í Mineral 

Tolerance of Animals, 2005). Viðhaldsþarfir og þarfir fyrir létta þjálfun eru 0,2 mg 

Cu/kg LÞ/dag, þarfir fyrir meðal þjálfun eru 0,225 mg Cu/kg LÞ/dag og 0,25 mg 

Cu/kg LÞ/dag fyrir erfiða þjálfun (NRC, 2007). 

1.1.2.3 Sink (Zn) 

Sink er hluti yfir 100 ensíma, þar á meðal málmensíma (e. metalloenzymes). Mesta 

styrk sinks er að finna í æðahimnum, lithimnu augans og blöðruhálskirtli. Meðal styrk 

af sinki er að finna í húð, lifur, beinum og vöðvum. Lítinn styrk er að finna í blóði, 

mjólk, lungum og heila. Innihald sinks í fóðri er á bilinu 15 til 40 mg/kg þe. (NRC, 

2007). Sinkskortur kom fram í folöldum við 5 mg/kg staðlaðs fóðurs (e. purified diet) 

og lýsti sér sem lystarleysi (e. inappetence), minni vaxtarhraði, kjarnar í hornefni (e. 

parakeratosis), hárlos, lægri styrkur sinks í blóðvatni og vefjum og minni basískur 

phosphatase (NRC, 2007, vitnar í Harrington, Walsh & White, 1973). Þolmörk fyrir 

sinki voru sett við 500 mg/kg skammts en of mikið sink getur valdið koparskorti og 

eru þarfirnar settar 40 mg/kg þe. (NRC, 2007).  
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1.2. Auknar þarfir reiðhesta 

Hestur í þjálfun getur misst 10-15 l/klst af vökva með svita sem inniheldur blóðvökva, 

natríum, klóríð og kalíum (Flaminio & Rush, 1998). Hestur á brokki í 18-20°C hita 

missir að meðaltali 0,01 l/kg LÞ/klst (Meyer, Heilemann, Hipp-Quarton & Perez-

Noriega, 1990). Hægt er að nota nálgun á svitalosun með að segja að létt, meðal, erfið 

og mjög erfið þjálfun losi 0,25%, 0,5%, 1% og 2% af LÞ, hver um sig (NRC, 2007). 

Sviti inniheldur að meðaltali 2,77 g Na/l, 1,42 g K/l og 5,33 g Cl/l (Meyer o.fl., 1990). 

Eftir því sem hestur losar meiri svita á dag, inniheldur svitinn hlutfallslega minna af 

rafvökum (Pagan, 2010). Sýnt hefur verið fram á að melta í meltingarvegi hrossa í 

þjálfun er forðabúr fyrir vatn, natríum, klór og kalíum og talin ástæðan fyrir því að 

hestar þróa sjaldan með sér natríumskort þrátt fyrir að missa umtalsvert natríum út 

með svita (NRC, 2007, vitnar í Meyer, 1996a, 1996b). Hestur getur tapað 8,25 g til 

82,5 g af natríum með svita (Meyer, 1987). Rannsókn hefur sýnt að hestar í þolreið 

missa 34,6 g til 46 g natríums til viðbótar við 34,5 g vegna þvagaukandi lyfs (NRC, 

2007, vitnar í Butudom o.fl., 2002). Í mikið þjálfuðum hestum getur því myndast 

skortur og er ráðlagt að gefa þeim hestum auka rafvaka (NRC, 2007). Ef við reiknum 

með 90% frásogi natríums þarf 3,1 g natríum fyrir hvern lítra af svita sem tapast 

(NRC, 2007). 

1.3. Fyrri rannsóknir 

Árið 1986 var gefin út grein úr samberanlegri rannsókn þar sem mæld var vikuleg 

saltnotkun í allt að 45 vikur á húsi hjá óþjálfuðum Thoroughbred, Standarbred og 

Quarterhorses. Hestarnir fengu hafra eða sætt kjarnfóður (e. sweet feed) og hey. 

Saltinnihald fóðursins var metið með því að mæla natríuminnihald í fóðrinu. Salt-

steinn sem var um 2000 g að þyngd var settur inn í stíuna hjá hverjum hesti. Salt-

steinninn var vigtaður vikulega og vikulegt saltát metið út frá þyngdarbreytingu salt-

steinsins. Dagleg saltneysla var að meðaltali 119 g í heildina og þar af 53 g úr salt-

steini. Át var misjafnt á milli daga hjá sama hestinum en frávikshlutfall var frá 35% til 

108%. Frjálst át á saltsteini var að meðaltali frá 19 g/dag til 143 g/dag, eða sjöfaldur 

munur. Daglegt saltát mældist frá 5 g/dag til yfir 200 g/dag. Þegar tekið var tillit til 

heildar saltáts var það frá 77 g/dag til 180 g/dag eða 2,3 faldur munur. Það var mark-

tækt (p < 0,05) öfugt hlutfall milli salts í fóðri og frjáls saltáts (r = -0,59) (Schryver 

o.fl., 1986). Schryver o.fl. (1986) fundu ekki mun á milli árstíða líkt og Hudson 

(Schryver o.fl., 1986 vitnar í Hudson, 1926) sem notaði vinnuhesta. Hann fann út að 
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daglegt át væri að meðaltali 55 g/dag og einstaklingsbreytileiki var frá 8 til 98 g/dag. 

Hestarnir hans Hudson (Schryver o.fl., 1986 vitnar í Hudson, 1926) átu meira salt á 

sumrin en Schryver o.fl. (1986) töldu það vera vegna vinnu hestanna yfir heitasta tím-

ann. Ef bætt hefði verið joði (70 µg/g) og kopar (300µg/g) í saltsteininn hjá Schryver 

o.fl. (1986) hefði daglegt át á joði verið 1,3-10 mg joð og 5,7-43 kopar á dag. Frjálst 

át á salti gæti verið vegna næringarvisku (e. nutritional wisdom) eða að hesturinn hafi 

lyst á salti þar til hann hefur fengið nóg. Hins vegar er ólíklegt að slíkt fari yfir 50g 

Na/dag og því gæti slík saltnotkun bent til leiða líkt og viðarnag (e. wood chewing). 

Þetta gæti útskýrt breytileika innan hestsins og á milli hesta. Því er líklegt að frjálst át 

á saltsteini sé að hluta til komið vegna þarfar og að öðru leyti vegna ávana (Schryver 

o.fl., 1986). 

 

Jansson (1999) mældi daglegt saltsteinaát frá 0 til 62 mg/kg LÞ/dag. Daglegt saltát 

breyttist lítið hjá hesti og var óháð því hversu oft fóður var gefið. Jansson og 

Dahlborn (1999) komust að því að saltsteinn uppfyllti þarfir hjá fjórum af sex hestum 

og því gæti þurft að gefa salt aukalega til að uppfylla natríum þarfir vegna svita-

myndunar hjá hestum í þjálfun. Rannsókn frá árinu sýnir að hestar sem höfðu aðgang 

að saltsteini átu 18 g NaCl/dag (Johansson, K., 2008 vitnar í Andersson, Westberg & 

Öjetoft, 2006). Þar var einnig gefið salt á lausu formi en erfitt reyndist að mæla það 

vegna þess að saltið dró í sig raka úr loftinu. Það var ein ástæða þess að þeir hestar 

sem fengu laust salt í fóðrinu átu minna en þeir sem fengu saltstein. Fóðrið uppfyllti 

saltþarfir hjá 12 af 16 hestum í rannsókninni og töldu þeir það hafa áhrif á saltát 

(Johansson, K., 2008 vitnar í Andersson o.fl., 2006).  

 

Schryver o.fl. (1986) komust einnig að því að saltát hafði ekki áhrif á meltanleika 

þurrefnis, vatnsinntöku eða þvagmagn. Inntaka af kalki og fosfór var svipuð fyrir allt 

magn af saltáti. Hinsvegar var meira tekið upp af kalki og fosfór ef salt í fóðri var 3 

eða 5% m.v. 1%. Hestarnir tóku upp 69-78% natríums og var afgangurinn aðallega 

skilinn út með þvagi. Saltát hafði ekki áhrif á saur, frásog frá þörmum og varðveislu 

natríums. Enginn klór fannst í saur sem bendir til að hann hafi allur verið tekinn upp 

og skilinn út með þvagi. Saltát hafði ekki áhrif á magnesíum og kopar efnaskipti.  

 

Kannað var át á steinefnastampi hjá kindum þar sem meðalát var 89 g/dag en þegar 

ótakmarkaður aðgangur var gat át farið yfir 100 g/dag sem gæti hafa leitt til óhóflegs 
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magns og jafnvel eitrunar (Crosby o.fl., 2004). Einnig var kannað át hjá kúm og 

kálfum í kjötframleiðslu en þar var meðalát 24,6 ± 3,14 g/dag á húsi (Chládek & 

Zapletal, 2007). Aðal ókosturinn við frjálsan aðgang að steinefnum er mikill ein-

staklingsbreytileiki í áti milli nautgripa. Þættir sem hafa áhrif á át eru fóðurtegundir, 

orku- og próteinfóðrun, mismundi þarfir einstaklinga, saltinnihald vatns, bragð stein-

efnablöndunnar, auðfengin fersk steinefni og eðlisfræðilegt form steinefna 

(McDowell, 1996). 

 

Höfundi er ekki kunnugt um að át á steinefnastömpum hafi áður verið rannsakað hjá 

hrossum eða salt- og bætiefnaát hafi áður verið rannsakað sérstaklega hjá íslenskum 

hestum. 

1.4. Hefðbundin fóðrun á Íslandi 

Til að gera sér grein fyrir þörf á steinefnagjöf þarf að vita hvaða efni er að finna í ís-

lensku heyi og hvaða efni kann að skorta fyrir hross. Hey er misjafnt eftir í hvernig 

jarðvegi grasið óx og áburðargjöf (Guðni Þorvaldsson & Þorsteinn Guðmundsson, 

2006). Járn í heyi hér á landi er mjög mikið (Jóhannes Sigvaldason, 1992) en t.d. sink 

frekar lítið. Mikill skortur er á seleni en það er einungis fjórðungur af því sem talið er 

æskilegt (Tryggvi Eiríksson, Kristín Björg Guðmundsdóttir, Sigurður Sigurðarson, 

Þorkell Jóhannesson & Jakob Kristinsson, 2006). 

 

Við hefðbundna heyfóðrun, sem var í þessari tilraun 5,82 kg hey og var að meðaltali 

80% þurrefnisinnihald og 0,6 fóðureiningar. Meðalhesturinn er því að fá 4,7 kg þe. en 

steinefni í meðalgjöf er að finna í 2. töflu, m.v. 4,7 kg þe og þurrefnisinnihald 56,4% 

sem er meðalþurrefnisinnihald í sýnunum sem steinefnin eru metin út frá sem gerir 

8,33 kg fóðurs á dag. Einnig er áætluð steinefnafóðrun á lífþunga út frá 370 kg sem 

Ragnarsson (2009) fann út sem meðalþunga 20 hesta. Þegar tölur fyrir meðalfóðrun í 

2. töflu eru bornar saman við þarfatölur í 1. töflu má sjá hvað skortir, hvað er nóg og 

hvað er ofgnótt fyrir meðalþungan hest í viðhaldsfóðrun. Passlegt er gefið af kalki, 

fosfór, magnesíum og kóbalti, þó hlutfall kalks á móti fosfór sé í lægri kantinum. Of-

gnótt er af járni eða 3,3 sinnum þolmörkin, mangani eða 2,6 sinnum þolmörkin og 

kalíum eða 3,5 sinnum þolmörkin. Skortur er á kopar, seleni og sinki í íslensku heyi.  
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2. tafla. Áætlað meðalhey og meðalfóðrun íslenskra reiðhesta (Grétar Hrafn 

Harðarson, Arngrímur Thorlacius, Bragi Líndal Ólafsson, Hólmgeir Björnsson & 

Tryggvi Eiríksson, 2006; Björn Guðmundsson & Þorsteinn Þorsteinsson, 1979). 

 

Steinefni Eining Meðalhey Á dag Eftir lífþunga Eftir þurrefni 
  /kg /kg /kg LÞ /kg þe. 

Kalk g 3,5 29,2 0,079 6,2 

Fosfór g 3,5 29,2 0,079 6,2 

Magnesíum g 2,2 18,3 0,050 3,9 

Kalíum g 19,9 165,8 0,448 35,3 

Natríum g 1,0 8,3 0,023 1,8 

Brennisteinn g 2,3 19,2 0,052 4,1 

Kóbalt mg 0,32 2,7 0,007 0,6 

Kopar mg 7,59 63,3 0,171 13,5 

Járn mg 200,8 1673,3 4,523 356,0 

Mangan mg 123,1 1025,8 2,773 218,3 

Selen mg 0,016 0,1 0,00036 0,028 

Sink mg 32,3 268,3 0,725 57,1 

g grömm kg kílógramm 
LÞ lífþungi þe. þurrefni 

 

1.5. Markmið rannsóknarinnar 

Á undanförnum árum hefur framboð af bætiefnum handa hrossum aukist stórvægilega 

en skortur er á upplýsingum um salt- og bætiefnaát íslenskra hrossa á húsi. Markmið 

eftirfarandi rannsóknar er að varpa ljósi á át húshesta á salti á ólíku formi og kanna át 

steinefna sem gefin eru á formi steinefnastampa. Til að svara þessu voru settar fram 

eftirfarandi 3 rannsóknarspurningar: 

 Hversu mikið salt éta hestar á húsi með frjálsan aðgang að saltsteini? 

 Er munur á saltáti reiðhesta eftir gjafarformi salts? 

 Hvert er át reiðhesta á sykurbættri bætiefnablöndu og hvaða áhrif hefur tak-

markaður aðgangur á átið? 
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Framkvæmd og skipulag tilrauna 

Rannsóknin var framkvæmd á Hólum í Hjaltadal, 25. janúar til 4. apríl. Gerðar voru 

þrjár tilraunir þar sem allir hestarnir voru haldnir í rúmgóðum einshesta safnstíum 

með sagköggla sem undirburð. Gefið var þrisvar á dag, á morgnana (07:00-08:00, í 

hádeginu (11:00-12:00) og á kvöldin (17:00-18:00). 

 

Tilraun I: Saltsteinaát var metið með því að allir hestarnir höfðu frjálsan aðgang að 2 

kg saltsteinum sem voru vigtaðir vikulega, á fimmtudögum milli klukkan 15:00 og 

18:00, hjá þrem hópum hrossa með ólíka notkun. Vigtun hófst 26. janúar og lauk 29. 

mars. Þegar vigtun hófst var ekki vitað um saltát hrossanna fyrir þann tíma. Alls var 

vigtað tíu sinnum og fengust því níu niðurstöður fyrir hvern hest. Hestarnir voru 47 

sem gera alls 423 niðurstöður. 

 

Tilraun II: Var framkvæmd til að meta hvort munur væri á áti eftir formi saltgjafar 

þ.e. laust salt eða saltsteinn. Tilraunin var sett upp sem skiptitilraun þar sem tólf 

hrossum var skipt í tvo hópa (A og B), sex í hvorum hóp. Í fyrstu viku (miðvikudagur 

25. janúar) fengu engir hestar salt. Í annarri viku fékk hópur A gróft salt og hópur B 

saltsteina. Í þriðju viku fengu engir hestar salt. Í fjórðu viku fékk hópur A saltstein og 

hópur B gróft salt. Vigtað var til og frá hestunum og fylgst með því að ávallt væri 

nægilegt magn. Hestarnir fengu saltið í dalli sem var festur í innan á innréttinguna í 

stíunni. 

 

Tilraun III: Var framkvæmd til að leggja mat á nýting hrossa á steinefnastampi með 

því að hafa aðgang mislangan tíma. Tilraunarskipulagið var latneskur ferningur (4x4) 

með fjórum hestum. Meðferðirnar voru fjórar; aðgangur að steinefnastampi (sykur-

bættri bætiefnablöndu) í 1, 2, 4 eða 24 klst. og loturnar voru fjórar og varði hver lota 

eina viku. Vigtun steinefnastamps og saltsteina fór fram í upphafi tilraunar, milli lota 

og í lokin. Einnig var vigtaður saltsteinn hjá hestunum sem þeir höfðu frjálsan aðgang 

að. Steinefnastampurinn var festur við innréttinguna í stíunni, upp á fóðurganginum 

með baggabandi og var fjarlægður þegar aðgangstíma lauk. Hestarnir fengu steinefna-

stampana klukkan 14 og höfðu þá lokið við hádegisgjöfina. Stamparnir voru svo 
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teknir klukkan 15, 16 og 18 en sá hestur sem var með aðgang í 24 klst. var með 

stampinn alla lotuna. Tilraunin hófst 7. mars og lauk 4. apríl. 

2.2. Hestarnir 

Tilraun I: 47 hross voru í tilrauninni og skiptast þau í þrjá hópa; reiðhestar, skeið-

hestar og hestar í viðhaldsfóðrun. Reiðhestarnir voru 17 og í umsjá nemenda á fyrsta 

ári í reiðmennsku og reiðkennslu við Háskólann á Hólum. Allir þessir hestar voru 

notaðir í kennslustundir og því nokkuð stöðluð þjálfun á þeim. Útivist var komin 

undir umsjónarmanni. Skeiðhestar voru 14 og í umsjón nemenda á þriðja ári í þjálfun 

og reiðkennslu við Háskólann á Hólum. Þessir hestar voru notaðir í kennslustundir og 

nemendur þjálfuðu hrossin þess á milli sjálfstætt. Hestar í viðhaldsfóðrun voru 16 og 

lítið sem ekkert notaðir, eitthvað í teymingar á tamningatrippum eða námskeiðshald. 

Útivist skeiðhesta og hrossa í viðhaldsfóðrun var sameiginleg og var í höndum 

starfsmanna og nemenda. Almennt voru þau úti í 1-2 klst. milli klukkan 15:30 og 

18:00.  

 

Tilraun II: 12 hross voru í tilrauninni og voru 11,6 ± 3,2 vetra m.v. áramót. Þau voru 

vigtuð 18. janúar, 1., og 15. febrúar og er meðaltalið úr þeim vigtunum 375 kg en þau 

voru á bilinu 350-399 kg. Þau voru í umsjá og notuð í kennslu hjá nemendum á þriðja 

ári í hestafræði og þjálfun því nokkuð stöðluð. Mánudag til föstudags sáu nemendur 

um að setja sín hross út en laugardag og sunnudag voru þau saman úti og jafn lengi. 

 

Tilraun III: 4 hross voru í tilrauninni, en þau voru einnig í tilraun II. Hestarnir voru 

13,5 ± 1,3 vetra m.v. áramót. Þau voru vigtuð 29. febrúar, 14., og 28. mars og er 

meðaltalið úr þeim vigtunum 368 kg og voru á bilinu 359-378 kg. Sama meðferð (reið 

og útivist) og í tilraun II. 

2.3. Fóður 

Helstu upplýsingar um fóður má sjá í 3. töflu. Af efnagreiningarseðli frá árinu 2011 

var tekið meðaltal af 4 efnagreiningum og reiknað meðalhey yfir þann tíma sem til-

raunin varði. Aðrar upplýsingar um efnainnihald voru fengnar frá framleiðanda eða 

söluaðila. Allir hestar í fengu hey, saltstein og racing mineral (nema tilraun III) og 

sumir hólaköggla, hnokka og/eða olíu. Meðalþurrefnisát í tilraun I var 4,7 kg þe.. 

  



 

15 

 

3. tafla. Innihaldslýsing fóðurtegunda. 

 

 Eining Hey Salt- Steinefna- Hóla- Hnokki Racing Olía
   steinn stampur kögglar  Mineral 

Þe % 80   0,9 0,9   

Feh /kg þe. 0,6   1 1,14  3,2 

Na gr/kg 1,8 387 50 6 4 30 

Ca gr/kg 5,7  90 10 10 123 

K gr/kg 7,8 

Mg gr/kg 3,4 2 50   17 

Se mg/kg  20 35 0,25 0,25 10 

Zn mg/kg  810 4500 90 90 1550 

Cu mg/kg  220 1500 15 15 790 

gr grömm 
kg kílógramm 
þe. þurrefni 

 

2.4. Tæki og tól 

Tækjabúnaður var vigt til að mæla þyngdarbreytingar á grófu salti, saltsteinum og 

steinefnafötum frá framleiðandanum Marel af gerðinni M1100. Til að meta lífvigt 

hrossanna var notuð stórgripavigt af gerðinni smartscale 300 frá Gallagher. 

2.5. Úrvinnsla niðurstaðna 

Tölfræðiforritið SAS var notað við tölfræðilega greiningar á gögnunum (SAS 

Institude Inc., 2006-2008), einnig var Microsoft Excel notað við einfaldari útreikninga 

og myndræna framsetningu. Gildi voru metin marktæk við p < 0,05 í allri úrvinnslu 

niðurstaðna. 

 

Tilraun I: 

Lýsandi tölfræði fyrir frjálst saltát, natríum frá saltsteini, natríum í fóðri, natríum alls, 

þurrefnisinnihald fóðurs og fóðureiningar í fóðri var reiknuð með Excel og SAS. Fyrst 

var athugað hvort gögnin væru normaldreifð með Kolmogorov-Smirnov prófi og 

dreifing leifa skoðuð. Framkvæmt var t-próf á meðalsaltsteinaát eftir vikum. Fram-

kvæmd var einföld fervikagreining (One-Way ANOVA) á hópana eftir saltsteinaáti. 

Framkvæmt var F-próf og T-próf eftir kynjum, en þar sem F-próf var marktækt var 

notast við aðlagað T-próf; Satterthwaites T-próf. Skoðuð var Pearson fylgni á milli 

saltsteinaáts, natríum í fóðri, þurrefnis í fóðri og orkufóðrunar. Skoðað var samband 

frjáls saltáts við natríum í fóðri, þurrefni í fóðri og orkufóðrun, með línulegri að-
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hvarfsgreiningu (e. linear regression). Samhliða því var skoðað samband natríum frá 

saltsteini við natríum í fóðri, þurrefni í fóðri og orkufóðrun. 

 

Tilraun II: 

Metin var normaldreifing gagna og gerð lýsandi tölfræði. Við uppgjör tilraunar var 

gerð tölfræðileg greining þar sem notað var GLM (general linear model) til að kanna 

áhrif hests, lotu og meðferðar. Niðurstöður fervikagreiningar eru birtar sem LSM 

(least square means) og staðalskekkjan sem SEM (standard error of means). Við 

samanburð meðaltala var notað Tukey-próf. Ákveðið var að taka tvö hesta út úr til-

rauninni vegna þess að ein hryssa fékk takmarkaðan aðgang að vatni og önnur fór á 

steralyf, en sterar stjórna saltáti (Epstein, 2004). Þær voru úr sitt hvorum hópnum.  

 

Tilraun III: 

Framkvæmd var lýsandi tölfræði á salt- og steinefnaát eftir vikum, aðgengi og 

hestum. Til að finna hvort marktækur munur væri á steinefna- og saltsteinaáti var gerð 

tölfræðileg greining þar sem notað var GLM til að kanna áhrif hests, lotu og með-

ferðar. Niðurstöður fervikagreiningar eru birtar sem LSM og staðalskekkja sem SEM. 

Við samanburð meðaltala var notað Tukey-próf. Framkvæmd var línuleg aðhvarfs-

greining á áhrif aðgangstíma á átmagn salts. 
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3. Niðurstöður 
Niðurstöðukafla er skipt niður í 3 kafla eftir tilraunum. 

3.1. Tilraun I  

Gögnin eru normaldreifð því þau fylgja beinni línu á normaldreifingarriti. Lægsta 

gildi sem mældist var 0 g/dag en það hæsta var 250 g/dag. Meðalát var hins vegar 0,8 

til 194,4 g/dag. Marktækur munur var á natríum í fóðri (p < 0,001) og orku í fóðri (p = 

0,0001) á milli hópanna. Hins vegar var ekki munur á saltsteinaáti (p = 0,24) eða 

heildar natríum áti (p = 0,48) á milli hópanna. Marktækur munur var á meðalsaltáti 

eftir vikum (p < 0,0001). 

 

 
1. Mynd. Meðaltal og miðgildi fyrir salsteinaát hjá 47 innistöðuhestum í 9 vikur. 

 

4. tafla. Meðaltal saltsteinaáts eftir mismunandi þjálfun. 

 

Hópur Meðaltal Staðalfrávik Miðgildi Minnst Mest Frávikshlutfall 
 g/dag g/dag g/dag g/dag g/dag % 

1 26,7 27,5 17,7 1,2 106,3 102,9 

2 28,1 22,2 23,3 0,8 84,3 79,0 

3 44,7 45,3 28,4 7,6 194,4 101,2 

Allir 33,3 33,8 23,1 0,8 194,4 101,5 

gr grömm 

 

Ef allir hestarnir eru flokkaðir eftir kynjum má sjá að meiri dreifni er á meðalsaltáti 

hjá hryssunum (p < 0,0001) en ekki er marktækur munur milli kynja (p = 0,16). 

Hryssur átu að meðaltali 40,5 g/dag af salti á meðan hestar átu 26,4 g/dag. Ekki var 

marktækur munur á natríum í fóðri milli kynja (p = 0,42) eða á orkufóðrun milli kynja 
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(p = 0,38). Ef skoðað er heildar natríum inntaka eftir kynjum sést að munur er á 

dreifninni líkt og áður (p < 0,0001) en ekki munur á heildaráti (p = 0,18).  

 

Neikvæð meðal fylgni var á milli saltsteinaáts og orkufóðrunar (p < 0,001), salsteina-

áts og þurrefnisáts (p < 0,001) og steinefnaáts og natríum í fóðri (p < 0,01). Sterk já-

kvæð fylgni var á milli þurrefnisinnihalds og orku fóðurs, þurrefnis og natríum í fóðri 

og orku í fóðri og natríums í fóðri (p < 0,0001). Vegna þessa mikla fylgis milli breyta 

er hægt að nota natríum úr fóðri, orkufóðrun og þurrefnisáts til að útskýra saltsteinaát. 

Best er þó að nota þurrefnisát því það útskýrir mest af breytileikanum eða 23,88% (p 

= 0,0005). Hægt er að skýra saltát með línulegu aðhvarfi saltáts (y) á þurrefnisfóðrun 

(x) (p < 0,01) (4. Mynd). Aðhvarfsjafnan er svohljóðandi:  

36,6 – 5,0 * kg þe. = natríum frá saltsteini 

 eða 

94,7 – 13,0 * kg þe. = saltsteinsát  

 

5. tafla. Uppspretta innbirgðs natríum, þurrefnisát og orkufóðrun. 

 

Breyta Meðaltal Staðalfrávik Minnst Mest Frávikshlutfall 
 g/dag g/dag g/dag g/dag % 

Na frá saltsteini 12,9 13,1 0,3 75,2 101,5 

Na í fóðri 11,4 2,6 7,6 18,1 22,7 

Na alls 24,3 12,1 13,1 82,8 49,9 

Þurrefni 4,7 1,3 2,8 7,8 26,9 

Feh í fóðri 2,9 0,8 1,7 5,1 28,8 

Na natríum 
Feh fóðureiningar  
g grömm 

 

3.2. Tilraun II 

Gögnin eru normaldreifð. Át á grófu salti var 50,9 til 224,0 g/dag og át á saltsteini 

59,3 til 180,0 g/dag. Jöfn dreifni var á milli hópanna varðandi át á saltsteini (p = 0,84) 

en ekki marktækur munur á milli þeirra (p = 0,27). Einnig var jöfn dreifni á milli hóp-

anna varðandi át á grófu salti (p = 0,16) en ekki var marktækur munur á milli þeirra (p 

= 0,31).  

 

Meðalát fyrir gróft salt er 170,5 g/dag og staðalskekkjan er 10,10 g/dag. Meðalát fyrir 

saltstein er 126,1 g/dag og staðalskekkjan 10,10 g/dag. Marktækur munur var á áti 
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milli hesta (p < 0,05) og milli meðferða (p < 0,05) en ekki milli lota (p = 0,99). Að 

meðaltali var étið 44,4 ± 14,28 g/dag meira af grófu salti. Mest var át á grófu salti 

94,9 g/dag meira en á saltsteini. Hinsvegar var í tveimur tilfellum étið meira af salt-

steini og var það mest 9,3 g/dag. 

 

 
2. Mynd. Munur á áti á saltsteini og grófu salti (g/dag) hjá 10 hestum, marktækur 

munur var á milli einstaklinga (p < 0,05). 

3.3. Tilraun III 

Meðalát steinefna og saltsteina má sjá í 6. töflu. Niðurstöður úr greiningu voru að ekki 

væri marktækur munur á steinefna- og saltsteinaáti eftir vikum, aðgengi eða hestum (p 

> 0,05). Ekki var marktækur munur á steinefnaáti innan hópa og milli hópa (p = 0,14) 

eða á saltáti (p = 0,089). Aðgangstími hefur marktæk áhrif á saltát hestanna (p < 

0,05). Hægt er að lýsa 25,11% breytileikans í átmagni á sykurbættri steinefnablöndu 

með eftirfarandi jöfnu: 

 

 127,2 + 10,9 * klst = átmagn 
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6. tafla. Meðalát steinefna og saltsteina (g/dag) og meðalát eftir aðgengi (klst.). 

 

Breyta Meðaltal Staðalfrávik Staðalskekkja Minnst Mest 

Steinefni 212 213 53 36 839 

Saltsteinn 83,7 57,1 14,3 23,6 213,4 

 

1 klst 119,7  77,8 

2 klst 134,3  77,8 

4 klst 208,0  77,8 

24 klst 385,0  77,8 

klst. klukkustund 

 

 
3. Mynd. Steinefnaát (g/dag) einstakra hesta eftir aðgengi (klst.). 

 

 

4. Mynd. Línulegt aðhvarf aðgengis í klukkustundum (klst.) á átmagn (g/dag). 
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4.  Umræður 

4.1. Tilraun I 

Meðal frjálst saltát eftir vikum var breytilegt, átið minnkar fram á þriðju viku en fer 

síðan að hækka aftur. Át virðist breytast viku frá viku og gæti það stafað af eðli hest-

arins til að skammta sér salt eða breytileika milli vikna í fóðrun, þjálfun og útiveru. 

Meðalát var 33,3 g/dag og var mjög misjafnt á milli hesta og gat meðalátið verið allt 

frá nánast ekki neinu, 0,8 g/dag, til mjög mikils eða 194,4 g/dag, sem er 243 faldur 

munur sem er miklu hærra en sjöfaldur munur sem Schryver o.fl. (1986) fundu. 

Lægsta át á viku mældist 0 g/dag og hæsta átið var 250 g/dag. Sá hestur sem át að 

meðalaltali mest af saltstein fékk 3,5 kg af heyi, 2,8 kg þe. 1,7 Feh og 20,7 g Na/kg 

þe, en orkufóðrunin er langt undir viðhaldsþörfum fyrir orku (Ragnarsson, 2009) og 

undir lágmarksviðmiði fyrir þurrefnisát (NRC, 2007). Þó þessi einstaklingur hafi étið 

óhóflega mikið þá er það undir því sem NRC (2007) gefur upp sem þolmörk fyrir 

natríum eða 60 g Na/kg þe.. Því er ólíklegt að sá hestur hafi háan styrk natríums í 

þvagi eða natríumeitrun (NRC, 2007). Merkilegt er að þessi hestur sem át mest 

natríum var ekki í neinni þjálfun (Hópur 3) og því líklegt að rekja megi saltátið til 

leiða og sé í raun húslöstur. Sá hestur sem át minnst salt, 0,8 g/dag var í talsverðri 

þjálfun (Hópur 2) og því sjálfsagt svitnað talsvert. Hann fékk þó töluvert hey og kjarn-

fóður þannig heildarnatríum gjöf var 14,5 g/dag. Hann var því ekki sá hestur sem var 

með lægsta heildarnatríum innbirgt, en lægst var það 13,1 g/dag (5. tafla). 

 

Meðalnatríum í fóðri er 11,4 ± 2,6 g/dag en viðhaldþarfir fyrir 370 kg hest eru 7,4 g 

Na/dag. Þá er ekki reiknað með að hesturinn gæti verið þyngri eða þörf fyrir natríum 

vegna þjálfunar. Minnst var gefið 7,6 Na með fóðri og með þessum upplýsingum 

þurfum við ekki að hafa aðgang að auka natríumgjöf fyrir hest í viðhaldsfóðrun. Með 

aðgangi að saltsteini varð heildar natríum inntaka 24,3 ± 12,1 g/dag. Þetta er talsvert 

lægra en 119 g saltát sem Schryver o.fl. (1986) fundu út og þar af voru 53 g frá salt-

steini. Ef við reiknum með að salt innihaldi 38,7% natríum líkt og saltsteinarnir í 

þessari rannsókn er það 46,1 g Na/dag og þar af 20,4 g úr saltsteini. Niðurstöðurnar er 

þó hærri en niðurstöður Jansson (1999) sem mældi daglegt saltát frá 0 til 62 mg/kg 

LÞ/dag en m.v. 370 kg meðalþunga (Ragnarsson, 2009) var meðalát 90 mg/kg LÞ/dag 

og á bilinu 2 til 525 mg/kg LÞ/dag. Niðurstöðum ber þó helst saman við niðurstöður 

Andersson o.fl. (Johansson, K., 2008 vitnar í Andersson o.fl., 2006) sem var 18 g 
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NaCl/dag. Lægsta heildar natríumát var 13,1 g/dag en það er yfir viðhaldsþörfum. Ef 

við reiknum með að þeir hefðu verið í léttri þjálfun og svitalosun fyrir létta þjálfun sé 

0,25% LÞ (NRC, 2007) og sviti innihaldi 2,77 g Na (Meyer o.fl., 1990) má áætla 

svitalosun 0,925 l og auka natríumþarfir 2,6 g. Heildarþörfin er þá 9,7 g og er enginn 

hestur undir þeim mörkum, en þrír fá undir 9,7 g Na úr fóðri og þurfa því aðgang að 

saltstein til að uppfylla þarfir. Miðað við meðal heildar natríumát, 3,3 faldar viðhalds-

þarfir, má hestur missa 16,9 g Na með svita eða 6,1 l en við meðalþjálfun missir 

hestur 5,1 l (NRC, 2007; Meyer o.fl., 1990). 

 

Athyglisvert er að sjá eftir því sem minna heildarþurrefni hesturinn fær á dag eykst 

saltsteinaátið. Ef gefið er lítið eða trefjainnihald fóðurs of lítið kemur fram þörf fyrir 

að éta í virkni munnsins (Cooper & Albentosa, 2004). Það gæti bent til að hestur sem 

fær minni þurrefnisgjöf sé órólegri á húsi, mögulega vegna lítillar fyllingar í melt-

ingarfærum eða hann nái ekki að uppfylla tyggiþörf og þrói þá frekar húslesti eins og 

að háma í sig saltstein, naga hluti eða ropa. Það er líklegra en að hesturinn sé að upp-

fylla þarfir, því hann innbirgðir minna heildar natríum þegar þurrefnisfóðrun eykst. 

Því er spurning hvort hægt sé að minnka óþarfa saltát með að þjálfa hestinn meira til 

að geta aukið fóðrunina. Einnig er gott að athuga hvort hægt sé að gefa fóður þar sem 

orkuinnihald er minna og þannig hægt að gefa honum meira. Mögulega er hægt að 

nota saltsteinanotkun sem vísbendingu um hvort að hesturinn sé að fá nægt þurrefni úr 

fóðrinu og uppfylli sínar eðlislægu þarfir áður en að verri húslestir eins og rop koma 

fram. Ólíklegt er að át yfir 50 g/dag stafi af næringarþörfum (Schryver o.fl., 1986), en 

alls 10 hestar af 47 fóru yfir þau mörk eða 21%. Slík salnotkun getur bent til leiða og 

tilkominn vegna ávana (Schryver o.fl., 1986). Heppilegt gæti verið að takmarka saltát 

þeirra sem éta allt of mikið með að skammta þeim salt á hverjum degi, líkt og Helgi 

Sigurðsson (2001) ráðleggur, í stað þess að leyfa þeim að éta eins mikið og þau vilja. 

Þá er verið að reyna að meðhöndla húslesti í stað þess að greina og finna lausn á 

vandamálinu (Cooper & McGreevy, 2007) en það getur leitt til aukið stress (Cooper 

& Albentosa, 2004). Því ætti frekar að reyna að breyta aðstæðum hjá hestinum en að 

takmarka aðgang að salti. Auk vöntunar á þurrefni er félagsleg einangrun oft tengd 

við húslesti (Cooper & Albentosa, 2004; McGreevy, Cripps, French, Green & Nicol, 

1995). Það að hestar sjái og geti snert hvorn annan yfir stíuvegginn getur minnkað 

húslesti (Cooper, McDonald & Mills, 2000). Þetta rennir stoðum undir saltát gæti 

minnkað við að breyta fóðruninni eða aðbúnaði hestanna. Óþarfa saltát eykur að 
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einhverju leyti þvagmyndun en styrkur natríums í þvagi hækkar einnig (NRC, 2007). 

Því verður stían blautari sem kallar á meiri undirburð sem eykur kostnað. 

 

Mögulega gæti gögn fyrstu vikurnar verið skekkt þar sem ekki er vitað um saltát 

hrossanna fyrir tilraunina. Þegar fyrst voru settir saltsteinar til þeirra var um helm-

ingur ekki með saltstein hjá sér. Skekkja gæti hafa komið í gögnin vegna mismunandi 

áthegðunar hrossa á saltsteininum. Sum hross brutu steininn þannig að hann molnaði 

niður og hluti saltsins gat dottið niður í stíuna. Einnig voru göt á botni saltsteina-

haldarans þar sem salt gat tapast. Skipt var um saltsteina þegar talin var hætta á að 

þeir brotnuðu eða gætu tapast að öðru leyti ofan í stíuna. Voru þeir um 1 kg þegar 

þeim var skipt út og því lýsa niðurstöður áti á saltsteini sem er um 1-2 kg að þyngd. 

4.2. Tilraun II 

Samkvæmt niðurstöðum úr tilraun II éta hestar meira af grófu salti en saltsteini. Þetta 

er í samræmi við hugmyndir Hansen (2004) er einn þeirra sem er á móti notkun salt-

steina vegna þess að þeir séu hannaðir handa kúm. Vegna þess að hestar hafa slétta 

tungu, ólíkt nautgripum sem hafa hrjúfa tungu, eiga þeir erfiðara með að ná salti frá 

saltsteini með að sleikja þá. Þetta má sjá með að skoða saltsteina hjá hestum en þeir 

hafa bitför í þeim, sem meðal annars sást í þessari tilraun. Hansen (2004) telur að 

hestarnir endi með að bíta í steininn vegna þess að þeir fá ekki nóg salt og þetta sé 

þeirra tilraun til að reyna að fá meira. Hann vill gefa hestum náttúrulegt salt sem inni-

heldur steinefni og er á lausu formi. Hann vill að hesturinn hafi aðgang að 100-200 g í 

stíunni sinni og fá alltaf nóg af því en ekki setja salt í fóðrið hans. Hesturinn mun læra 

að éta hæfilegan skammt af salti og mun daglegt át verða háð þörfum hans. Sam-

kvæmt mínum niðurstöðum úr tilraun I mun ákveðinn hluti hrossanna éta ótæpilega 

mikið salt og gætu étið enn meira salt væri það gefið á lausu formi m.v. niðurstöður úr 

tilraun II. Því er ekki víst að þetta sé tilfellið ef hestar eru haldnir á húsi meirihluta 

sólarhringsins. 

 

Í tilrauninni voru hestar í salthungri sem höfðu ekki fengið salt í viku og virtust borða 

heilmikið salt þrátt fyrir að það væri á formi saltsteins. Einnig sýna niðurstöður úr 

tilraun I að enginn hestur var undir lágmarksþörfum með að éta saltstein eða geta 

hreinlega étið allt of mikið af honum. Meðalát á saltsteini var 126,1 g/dag sem er 

töluvert meira en mínar niðurstöður úr tilraun I, 33,3 g/dag, sem að öllum líkindum 
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má rekja til salthungursins. Niðurstöðurnar benda til að heppilegt gæti verið að gefa 

hrossum í stórum hópum, sérstaklega þeim sem eru á beit eða ferðahestum sem svitna 

mikið aðgang að grófu salti þar sem takmarkaður tími gefst til að sleikja saltsteininn. 

Líkja má ferðahestum við vinnuhesta Hudson (Schryver o.fl., 1986 vitnar í Hudson, 

1926) þar sem saltát jókst yfir sumartímann vegna vinnu, en þá svitnuðu þeir og juku 

þannig natríum þarfir. Ferðahestar geta svitnað óhemjumikið þegar þeir ferðast langar 

leiðir á heitum sumardögum, en á náttstað þurfa þeir að éta gras og hvíla sig til að 

safna orku. 

 

Þessar niðurstöður eru í ósamræmi við rannsókn Andersson o.fl. (Johansson, K., 2008 

vitnar í Andersson o.fl., 2006) þar sem minna var étið af grófu salti en saltsteini. 

Mögulegt að hluti metins áts á grófu salti sé ekki raunverulegt át vegna þess sem fór 

til spillis. Við át gat fest salt á hár á nefi hestsins og í tveimur tilfellum sást að sullast 

hefði úr dallinum. Einnig gæti hafa komist raki í grófa saltið sem er viss óvissuþáttur. 

4.3. Tilraun III 

Þó ekki væru marktæk áhrif af hesti eftir áttíma mátti merkja mikinn breytileika á át-

magni eftir einstaklingum. Daglegt át gat verið afar hátt eða lágt og því mikill ein-

staklingsbreytileiki hvernig steinefnafötur eru notaðar. Leiðbeiningar frá framleiðanda 

áætla daglegt át 50-100 g, en það er nóg til að uppfylla þarfir fyrir öll næringarefnin. 

Þeir vilja hafa aðgang að gróffóðri og vatni en sé stampurinn gefinn inni skal tak-

marka aðgang við nokkrar klukkustundir á dag (Fóðurblandan, 2012). Hestar ná að 

uppfylla þeim leiðbeiningum á einni klukkustund, en meðalátið var 119,7 g/dag og 

ætti það að vera nóg eða hreinlega of langur tími. Þar sem 50 g eru nóg til að uppfylla 

þarfir má áætla að 30 mín sé nóg til að hesturinn uppfylli þarfir fyrir steinefni. Frjáls 

aðgangur getur verið varasamur þar sem í eitt skiptið fór átið yfir 800 g/dag. Slíkt 

getur líka komið fyrir á styttri tíma en mæling á öðrum hesti sýndi daglegt át yfir 500 

g við 4 klst. daglegan aðgang. Við 800 g át á dag fóru, kalk, magnesíum, selen, kopar, 

járn, mangan og sink yfir þolmörk. Við 500 g/dag fór kalk og selen niður fyrir þol-

mörk (NRC, 2007). Selen er mjög hættulegt í miklu magni og hreinlega hættulegt 

fyrir hestinn að éta of mikið af steinefnablöndunni, líkt og umfjöllun hér að ofan 

bendir til. Einnig eru vísbendingar um að hestarnir sæki í steinefnastampinn til að 

uppfylla salt- eða fiktþörf, en það dró úr saltáti með lengri aðgangstíma að steinefna-

stampi. Hægt er að lýsa átmagni út frá aðgangstíma með formúlunni 127,2 + 10,9 * 
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klst., en aukið át gæti hreinlega verið vegna leiða líkt og óhóflegt saltát í tilraun I. 

Með notkun steinefnastampsins er hægt að vega upp á móti skorti á efnum í gróffóðri, 

þá sérstaklega kopar, seleni og sinki. Séu steinefni gefin með steinefnastampi á húsi er 

æskilegt að takmarka aðgengi við 30 mínútur en lengri tími er óþarfa bruðl með stein-

efni og getur hesturinn étið það mikið að næringarefni fari yfir þolmörk. 

 

Það sem gæti haft áhrif á niðurstöður tilraunarinnar er að kvöldgjöfin var gefin milli 

17:00 og 18:00 og sást hestur aldrei éta úr steinefnafötu ef hann hafði val um hey. 

Líklegt er því að í raun hafi aðgangur verið 3 klst. í sumum tilfellum þar sem hann er 

flokkaður sem 4 klst. Mikið bil á milli 4 klst. og 24 klst. er stór óvissuþáttur um stein-

efnaát þess á milli. Því er óvíst raunverulega sé hægt að lýsa átmagni með aðgangs-

tíma. 

4.4. Frekari rannsóknir 

Rannsaka mætti áhrif þess að gefa hestum sem éta lítið af saltsteini, salt á lausu formi. 

Fróðlegt væri að vita áhrif breytts aðbúnaðar hjá hestum á saltát og kanna þannig með 

hvort að hægt sá að minnka ótæpilegt saltát. Einnig að athuga hvað takmarkaður að-

gangur að vatni hefur á saltát. Kanna mætti saltát útigangshrossa og ferðahrossa með 

frjálsan aðgang að saltsteini og mun eftir gjafaformi. Áhugavert væri að rannsaka 

frekar át hrossa á sykurbættri bætiefnablöndu og takmarkaðan aðgang, þá með fleiri 

einstaklingum og styttri aðgangstíma. Athyglisvert væri að mæla notkun á steinefna-

stömpum hjá útigangshrossum. 
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5. Ályktanir 
Almennt má álykta að húshestar með aðgang að saltsteini fái nóg salt en það er þó 

ekki tryggt að þeir nýti sér steininn. Hafi hestar frjálsan aðgang að saltsteini er líklegt 

að hluti þeirra sé að éta óþarflega mikið salt sem megi rekja það til þess hvernig þeir 

eru haldnir fremur en þarfa.  

 

Hestar éta meira salt sé það er gefið á lausu formi en á formi saltsteins. Á hvoru formi 

sem er ná hestar á húsi að uppfylla þarfir ríflega.  

 

Hross éta að meðaltali 212 g/dag úr steinefnastömpum sem er a.m.k fjórfalt umfram 

þarfir.  Einstakir hestar éta mikið af melassabættri steinefnablöndu eða allt að sextán 

faldar þarfir. 1 klst. aðgangur er nægur til að hross nái að uppfylla þarfir sínar fyrir 

steinefni. 
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