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hösilage är ett förhållande-
vis nytt fodermedel till häst 
och kanske har det vissa  
bieffekter. i en studie visar 
veterinär istván Gere,  
angered, att hösilage  
förmodligen kan orsaka en 
särskild form av karies,  
perifer karies.

Veterinär Gere har undersökt skal-
larna på 510 slaktade hästar och 
fann då att 31 av dem hade kraftig 
perifer karies på kindtänderna. 
Detta visar sig som en ruggig, upp-
luckrad emalj runt tanden. Det 
yttre cementlagret har försvunnit.

– På alla angripna tänder satt fo-

derrester kvar, så hårt att det var 
svårt att spola bort. Ju mer angri-
pen en tand blir av perifer karies, 
desto mer foder fastnar, berättar 
István Gere.

lägre fiberhalt
Det var företrädesvis varmblodiga 
travare som uppvisade dessa ska-
dor på tänderna, med en genom-
snittsålder på 8,1 år. Det är en låg 
ålder för tandskador; som jämfö-
relse kan nämnas att klassisk ka-
ries i regel uppträder på betydligt 
äldre hästar. 

– Nu hittar vi perifer karies även 
på islandshästar och ridhästar, sä-
ger István Gere, förmodligen för att 

man mer och mer gått över till att 
fodra med hösilage. 

Hösilage har en lägre halt av fib-
rer än hö och fastnar lättare mellan 
och runt tänderna. Fodrets låga 
pH-värde orsakar sedan en frätning 
och uppluckring av cementen.

Veterinär Geres är noga med att 
framhålla att hösilage har många 
fördelar, bland annat för hästar 
med luftvägsproblem. Han ger ett 
praktiskt tips:

– Ge inte hösilage som sista mål 
för kvällen, utan ersätt det med 
halm eller hö. Det rensar tänderna. 
Får hästen hösilage hela tiden är det 
större risk att detta stannar kvar 
mellan tänderna och påverkar dem. 

– Det behövs mer forskning 
kring hösilagets betydelse för tän-
derna. Det finns stora skillnader på 
innehåll i hösilage och vi skulle be-
höva veta mer om vilket som gör 
minst skada, menar István Gere.

Svårt att upptäcka
Hästarna i studien var av raserna 
varmblodstravare (274), halvblod 
(86), nordsvenskar (58), ponnyer 
(24) samt övriga (68). De var i åld-
rarna 6 månader till 31 år. 

Mellan 50 och 60 av dessa hästar 
hade klassisk karies. Denna upp-
träder på enstaka tänder till skill-
nad från perifer karies som 
angriper f lera tänder i rad.

Perifer karies förekommer på 
kindtänderna, vilket är viktigt för 
veterinärer att känna till vid tand-
undersökning. Det kan vara svårt 
att upptäcka så långt in i hästens 
munhåla. 

Studien “Post mortem survey of 
peripheral dental caries in 510 Swe-
dish horses” av I Gere och P M Dix-
on publicerades nyligen i Equine 
Veterinary Journal. 
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Hösilage en orsak till karies

1 Det svarta området visar 
klassisk karies, som har 
angripit en tand. Pilarna 
visar hur en hästtand är 
uppbyggd: den vita randen 
som ringlar fram som en 
flod är emalj. Ytterst finns 
cement.

2 Perifer karies drabbar 
flera tänder intill varandra. 
På denna häst på båda 
tandraderna. Yttersta lag-
ret är helt borta på tän-
derna och tandytan har 
minskat till hälften.

läs mer på: Den specialintresserade 
kan hitta mer info och bilder på www.
geresveterinarpraktik.se.
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