F
”Föl blir snabbt
Tema: Foder

väldigt sjuka”

Magsår drabbar även föl och
unghästar. Ibland sker det som
en följd av exempelvis fölsjuka
eller rotavirusinfektion. I andra
fall är orsaken, liksom hos
vuxna hästar, bristande rutiner
kring utfodringen.

E

ftersom magsårsproblematik är intimt förknippat med
felaktig utfodring och ibland
stimmiga stallmiljöer är det
lätt att föreställa sig att föl och unghästar som går på lösdrift klarar sig bättre.
Men även här finns "stressfällor" som
uppfödare och hästägare bör vara
medvetna om.
– Bland annat uppstår stressituationer vid konkurrens om maten. En del
kastar i sig maten, andra mobbas ut
och får inte i sig vad de behöver, berättar Jan Skidell.
Här föreligger förstås risk för alltifrån problem med mag-/tarmkanalen,
samt – för de mer glupska – foder
strupsförstoppning. För att förebygga
det sistnämnda rekommenderar Jan
Skidell att stenar alltid läggs i krubban vid utfodring med kraftfoder i
lösdrift. Det gör att hästen tvingas äta
långsammare.
– Ibland binds hästar i lösdrift upp
vid utfodringen. Det kan leda till stress
vid själva uppbindningen, men har
man lugna och bra rutiner kan jag inte
se några nackdelar med det.

– Föl blir snabbt väldigt sjuka. Om
ett föl har nedsatt allmäntillstånd, till
exempel diarré, ger vi profylax i förebyggande syfte, berättar Jan Skidell.
Symptomen på magsår hos unghästar kan sägas vara något tydligare än
hos vuxna hästar. Bland annat gnisslar
de ofta tänder, och har en ökad salivproduktion.

Behandlas förebyggande
Att transporteras, byta miljö eller
avvänjas är andra situationer som kan
leda till stressreaktioner hos föl.

Oftast inga konsekvenser
En gastroskopiundersökning är även
här förutsättningen för att kunna ställa
en korrekt diagnos. Liksom vuxna häs-

Trängsel vid utfodringen skapar förstås stress. Har man hästar på lösdrift kan uppbindning
vara att föredra. Foto: Martin Langels/Kanal 75

tar medicineras de föl och unghästar som har problem av de allvarligare
slaget. Vanligtvis leder inte sjukdomen till några konsekvenser när hästen
blivit vuxen, under förutsättning att
såret/såren läkt ut.
– Sår vid nedre magmunnen och första delen av tunntarmen förekommer
men är relativt sällsynt. Det händer
dock att sådana här sår brister. Om det
inträffar är hoppet ute för fölet, eftersom det kommer ut magsäcksinnehåll
i bukhålan som orsakar en livshotande
bukhinneinflammation.
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