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Nu närmar vi oss förkylningstider även för våra fyrbenta vänner,
nedan följer lite tips på hur du kan göra för att undvika smitta och att din häst,
hund eller katt blir sjuk.

Nu i smittotider är det viktigt att ha
en termometer i hemma eller
stallskåpet, för att få en bra bild över
din häst, hund eller katt
normaltemperatur är det klokt att
temp regelbundet, då är det lättare
att upptäcka tempratur skillnad. 

4 bra tips på smittskydd för din häst

allt låta nya hästar som flyttar in i stallet

stå i isolering i 2-3 veckor.

dagligen ta termperaturen på din häst för

att upptäcka tidig termeratur höjning

när du och din häst åker till annan

anläggning, tänk på att inte nosa på

omgivning eller andra hästar. 

Passa på nu innan sista november
för bokning 08-51013330 

5 tips på smittskydd för din hund och
katt  
1.  Tänk på att inte låta ditt djur hälsa på andra

djur i onödan, gäller främst nya individer som ni

inte känner. 

2.  Försök att undvika platser där det rör sig

mycket andra djur, exempelvis rastgårdar, detta

för att försöka undvika att ditt djur nosar eller

slickar där andra djur varit. 

3.  Försök att regelbundet ta tempen på ditt djur

för att tidigt upptäcka eventuell feber.  

4.  Se till att ditt djur är vaccinerat! 
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byta kläder och skor om du är aktiv i flera

stall. 

5.  Även innekatter behöver vaccineras då de kan

bli smittade av något vi får med oss in! 

Skydda ditt djur mot allvarliga sjukdomar genom att
vaccinera! 
HUND 

Alla hundar ska vart tredje år vaccineras mot parvo (hundpest), valpsjuka och hepatit
(smittsam leversjukdom). Grundvaccinet görs när valpen är 7 veckor, 12 veckor och sedan
efter ett år. Efter det fyller man på vart tredje år. 

Om din hund regelbundet träffar andra hundar genom hunddagis, kurser, träningar,
tävlingar, utställningar etc. bör din hund även vaccineras mot kennelhosta, detta görs varje
år. 

KATT 

Katter vaccineras istället mot kattsnuva och kattpest. Grundvaccinet görs när kattungen är
7-8 veckor, 12 veckor och sedan efter ett år. Kattsnuva vaccinerar man sedan mot årligen
och kattpest vart tredje år.  

Glöm inte att vaccinera din häst! 

Sjukdomar drabbar inte bara tävlingshästen utan även den vanliga motionshästen kan råka illa ut.
Vaccinering ger inte alltid ett 100% skydd men är oftast en mycket god investering i hästens hälsa.  
I Sverige är det framförallt hästinfluensa, stelkramp och botulism som är aktuellt att vaccinera mot. Den
dräktiga märren vaccineras ca 1-2 månader innan beräknad fölning så att hon hinner producera
antikroppar som fölet sedan får i sig via den viktiga råmjölken. När fölet är 6 månader gammal så är det
dags att göra den första vaccineringen mot stelkramp och hästinfluensa. 

En uppföljande vaccinering görs sedan efter 1-2 månader och en tredje ca 6 månader efter det (mot
hästinfluensa). Under hästens första 4 år kan det vara bra att vaccinera tätare mot influensa eftersom de
ännu inte hunnit bygga upp ett riktigt starkt immunförsvar. Är smittrycket stort så som vid större
anläggningar så rekommenderas det att den unga hästen vaccineras var 6:e månad. När den sedan är
vuxen så brukar rekommendationerna vara en gång årligen. Internationellt tävlande hästar vaccineras var
6:e månad. Rekommendationerna avseende vaccinationsintervall mot stelkramp varierar i olika delar av
världen. 

I Sverige har vi rutinen att vaccinera var tredje år men om hästen får en djupare sårskada eller t ex
hovböld så är det brukligt att ge en extra påfyllning i samband med skadan.  Grundvaccination mot
botulism görs vid tre tillfällen med en månads mellanrum. Därefter en gång årligen. Botulism är en ovanlig
sjukdom men fruktansvärd för de hästar som drabbas. Vaccinet vi har i Sverige ger ett bra skydd mot det
toxin (typ B) som är vanligast i Sverige.  Glöm inte bort att en vaccinering inte innebär att du kan tumma
på smittskyddstänket och foderhygienen!

Har du frågor eller vill boka vaccination maila oss

mailto:hast@brunmala.se
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