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Nytt år, nya möjligheter
Nytt för i år.

dropin

vaccination för häst,

mellan kl 916 övrig tid går att boka.
info@brunmala.se

2019 hoppas vi på att utveckla vår ambulerande verksamhet med veterinär
Ulrika Lagerquist i Stockholmsområdet. Hon kommer vara ambulerande en
dag i veckan och kan stå till tjänst med hälsokontroller,lättare
hältutredningar, gårdsbesiktningar samt återbesök och uppföljningar 
ring och boka ut henne till ert stall (0707577733)! Vi satsar också på
vår mottagning i Skåne utanför Malmö hos Maria Gretzer. Just nu är
veterinär Cosima von Saldern där 1 gång i månaden men vi arbetar på
utveckling på denna del.

Veterinär Johanna Almeren fortsätter utöka vår maskinpark så vi kan göra
mer medicinska utredningar  senast har vi införskaffat ett
Gastroskop som ger oss möjlighet till snabbare och bättre diagnoser.
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Vår operationssal kommer att användas mer då veterinär Henrietta Talts
hjälper till med kasterationer. För att vi ska fortsätta att hålla en
hög kunskapsnivå kommer veterinär Emma Lindell åka ut på kurser i Europa
och tillse att vi har tillgång till den senaste kunskapen. Oj vad vi ser
fram emot detta spännande år!

MAGSÅR
Utvecklingen av veterinärmedicinska hjälpmedel har under de
senaste decenierna gått fort. Allt bättre utrustning gör att
vi kan diagnosticera sjukdomstillstånd som vi tidigare inte
visste fanns.
Med hjälp av ett över 3 meter långt gastroskop kan vi nå
hästens magsäck och undersöka om hästen tex lider av magsår.
Den kan till och med nå till första delen av tunntarmen.
Gastroskopet utgörs av en böjbar slang som i sin framända har
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en liten kamera. Kameran filmar insidan av magsäcken och
bilden ser vi veterinärer, och djurägaren, på en TV eller
dataskärm.
Magsåren är ofta belägna i övre delen av magsäcken och orsakas
av att magsyra kommer upp på en del av slemhinnan som inte är
gjord för att ha kontakt med magsyran. Denna typ av magsår är
ffa associerat med skötselrutiner/stress och utfodring, men
kan även bero på en fördröjd tömning av magsäcken.
I andra fall är magsåren belägna i den nedre delen av
magsäcken, vid den nedre magmunnen. Det är fortfarande okänt
varför hästarna utvecklar denna typ av magsår, men forskning
pågår. Prestationsnivå, träningsfrekvens (antal
träningar/vecka) och ärftlighet är faktorer som kopplats
samman med uppkomsten av magsår i nedre delen av magsäcken.
Vanliga symtom på magsår:
 viktförlust eller svårt att hålla hull
 dålig aptit, ändrat ätbeteende
 koliksymtom (efter utfodring)
 luftsnappning och krubbitning
 beteendeförändringar  nervositet, aggressivitet
 nedsatt prestation
 tandgnisslande
Hästarna kan ha ett eller flera av dessa symtom.
Behandling:
Som tur är går magsår att behandla med mediciner. Ofta får
hästen ett preparat som hämmar produktionen av magsyra, men
den kan även behöva andra mediciner, tex medicin som lägger
sig som en skyddande hinna över de skadade områdena i
magsäcken så magsyran inte kommer åt det.
Nästan viktigare än medicineringen, är att ändra hästens
närmiljö och rutiner för att den ska bli frisk. Om hästens
rutiner inte förändras kommer bara symtomen behandlas, medan
den underliggande orsaken kvarstår. Här är det viktigt att
tänka på att hästen inte upplever miljön på samma sätt som vi
människor – den nya, enligt oss människor, gulliga hästen i
boxen bredvid kanske enligt hästen med magsår är en riktig
pina. Ett annat exempel är att studier har visat att
galoppörer som stod i stall med en spelande radio utvecklade
magsår i högre grad än stall utan radio…
Hur ska vi tänka kring utfodring?
Fri tillgång på grovfoder av bra kvalitet, alternativt att
hästarna utfodras med grovfoder minst var 6:e timma, är att
föredra.

Det har visat sig att hästar äter 7080 % av sitt

grovfoder under dagtid om de får "välja" själva. Att det går
mer än 6 timmar mellan fodringarna på natten bryter alltså
inte mot hästens naturliga födointag. Mängdmässigt bör en häst
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äta ca 1,5 kg torrsubstans grovfoder/100 kg häst och dag, dvs
ca 7,5 kg för 500 kg häst och ca 4,5 kg för en 300 kg;
förutsatt att du utfodrar med ett torrt hö.
För att veta vad hästen får i sig näringsmässigt är det bäst
att analyera grovfodret. Sträva efter att utfodra med ett
grovfoder med energiinnehåll på ca 10 MJ/kg torrsubstans, en
kvot på smältbart råprotein/energi på ca 6 smb råprotein/MJ.
Kvoten fås om det smältbara råproteinet är ca 60 g/kg
torrsubstans. De flesta normalfödda hästar klarar sig bra på
enbart grovfoder med dessa värden och behöver därför inget
extra kraftfoder.
Fri tillgång på vatten, även utomhus, är mycket viktigt.

För

att säkerställa tillgången vatten i hagen även under
vintertid, är det möjligt att med ganska enkla medel själv
bygga en isolerad vattenbehållare. Många hästar dricker gärna
lite ljummet vatten – prova dig fram vad just din häst
gillar.
Andra saker som kan förebygga att hästen får magsår:
Utfodra med grovfoder innan ev kraftfoder. Kraftfoder gör
att pH i magtarmkanalen sänks och att ge grovfodret först
stimulerar salivproduktionen, vilken har en buffrande
effekt och följden blir att pH inte sänks lika drastiskt.
Träna inte hästen på fastande. Grovfoder i magsäcken suger
upp magsyran och förhindrar att den påverkar slemhinnan
negativt. Låt hästen därför äta lite grovfoder innan
ridpasset.
Låt hästen vila 12 dagar i veckan.
Hästar som tävlar ofta har en högre risk att drabbas av
magsår.
En kraftfodergiva på > 2,5 kg för en 500 kg häst och dag
ökar risken för magsår.
Med vänlig hälsning, Veterinär Johanna Almeren
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