Ryttervægtsprojektet er i fuld gang
Dataindsamlingen i ryttervægtsprojektet er nu fuldført med hjælp
fra frivillige ryttere og heste, som hver har brugt 4 dage i
forskningens tegn, så vi alle kan blive lidt klogere på, hvad
rytterens vægt betyder for hestens velfærd.
Lektor Janne Winther Christensen, Institut for husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
og hestefagdyrlæge Mette Uldahl, Vejle Hestepraksis, laver i samarbejde et projekt
omkring betydning af rytterens vægt på hestens velfærd, når den bliver redet.
20 heste og deres ryttere har samlet set brugt 2 weekender i oktober og 2
weekender i november på at lade sig måle og veje og vurdere under ridning.
Første dag blev hestene klinisk undersøgt, og der blev lavet en måling af deres
konditionsniveau.

Herefter blev der taget mål på hestenes kropsbygning

-og de blev vejet i en trailer på vejeceller

Når hestene var færdige skulle rytterne ind til en ryttertest, hvor deres balance og
koordinationsmønster blev kortlagt, og de blev, ligesom hestene, målt og vejet.

De næste 3 dage skulle hestene rides af deres egen rytter hhv. uden ekstra vægt og
med 15% og 25% ekstra vægt i forhold til rytterens normalvægt. Rytteren fik tilført
ekstra vægt ved at ride med en vest med blylodder.

Hestene blev først redet i et program svarende til LB niveau dressur med
pulsmålerudstyr påsat.
Herefter blev de redet på volte og ligeud med sadeltryksmåler og udstyr, som kan
måle regelmæssighed og ændringer i hestens trav.

Undervejs i hele projektet fik hestene taget spytprøver på udvalgte tidspunkter,
som kunne måle deres aktuelle stressniveau.

Projektet er kun muligt fordi alle de frivillige ryttere og heste valgte at bruge tid på
at være med. Dem vil vi gerne takke!

Vi glæder os til at dele resultaterne fra dataindsamlingen med jer, når analyserne af
materialet er lavet.
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