
Kyla ökar risken för kolik
Många hästar dricker mindre vatten när det är kallt. De rör sig mindre i hagen och samtidigt kanske man behöver öka
fodermängden för att hästen ska hålla värmen. Allt sammantaget gör att risken för förstoppningskolik ökar. God tillgång på
vatten och mer motion är två åtgärder för att undvika att din häst drabbas.

Tempererat vatten i hink
Vattenkoppar fryser ofta och slutar fungera så en hink är ett bättre alternativ. Studier har visat att hästar som erbjuds ljummet vatten på
vintern, dricker mer än de som får kallt vatten.

-    Hästar tycker inte om att dricka för kallt vatten, så ge om möjligt tempererat vatten, tipsar Charlie Lindberg, veterinär på Agria
Djurförsäkring. När du har ridit eller arbetat hästen låt den komma in boxen och ge vatten i en hink innan den eventuellt släpps ut i hagen
igen.

Gör en aktiverande hage
Mer motion är ytterligare ett sätt att förebygga kolik. När hästen får fodret bekvämt serverat, går den miste om den motion som födosöket
innebär. Så här kan du stimulera hästarna att röra sig mer i hagen vintertid:

•    Sätt upp foderhäcken i motsatt ände av insläppet. Idealet är foderhäckar på olika platser i hagen.
•    Om möjligt, låt vinterhagen få växa till sig på sensommaren så att det finns gräs som hästarna kan skrapa fram under snön. Näringsmässigt
är det som halm, men själva sysselsättningen är viktig. 
•    Lägg in sly och grenar som de kan gnaga på. Undvik idegran och andra prydnadsbuskar som är giftiga 
•    Sätt upp en rejäl stolpe, ordentligt nedslagen i marken, med borstar eller gummimattor som hästarna kan klia sig mot.
•    Lägg in en fotboll för hästarna att busa med.

Om man kan ordna en frostfri vattenho i hagen är det en mycket bra åtgärd för att säkra tillgången på vatten kyliga vinterdagar.

Hästens vattenbehov
Grundbehovet för en häst är fem liter vatten/100 kg kroppsvikt och dag. Det kan även uttryckas som 3-3,5 l/kg ts (torrsubstans) i grovfodret,
vilket innebär att hö kräver mer vatten än vätskerikt hösilage. 
Enligt djurskyddslagen bör hästar ha fri tillgång till vatten eller möjlighet ett dricka sig otörstiga två ggr/dag, jämnt fördelat över dygnet

Kolik är en av de fem vanligaste diagnoserna i Agrias skadestatistik. 

För mer information kontakta Charlie Lindberg, veterinär, Agria Djurförsäkring 073-964 21 60 eller Cecilia Winter,Kommunikationsansvarig, Agria
Djurförsäkring 073-964 26 44.

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkringar. Vi har försäkringar för hästar, hundar, katter, övriga smådjur,
lantbruksdjur och gröda. Förutom att vi erbjuder flexibla försäkringar samarbetar vi med flera djurägarorganisationer samt bidrar till veterinärmedicinsk
forskning. Agria finns i Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien.


