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Hästar tål kallt vinterväder bättre
än vi människor. Hästarna är
utvecklade att leva på stäppen
med stora klimatvariationer. En
frisk häst som har fri tillgång till
grovfoder fryser ytterst sällan. 
-Hästens foderintag och storlek
samt kroppens egen isolering
avgör hur hästen klarar vinterväd-
ret, säger Karin Morgan, agrono-
mie doktor och studierektor vid
Ridskolan Strömsholm. 

Hästens kroppstemperatur ligger
mellan 37,2 – 38,2 grader Celcius.
För att kunna hålla värmen konstant
måste det vara balans mellan den
värme som produceras och den
värme som avges.

–Den producerade värmen kom-
mer från kroppens ämnesomsättning,
antingen via fodret eller från upp-
lagsnäring, säger Karin Morgan.

Rent allmänt gäller att hästar i trä-
ning och växande hästar har en ener-
girikare foderstat och därför klara
lägre temperaturer bättre än hästar
av motsvarande vikt, som varken trä-
nas eller växer. Hästens storlek avgör
också hur mycket värme den förlo-
rar. En mindre häst har större yta i
förhållande till sin kroppsvikt jäm-
fört med en stor häst.

–Det gör att en mindre häst, totalt
sett, förlorar mer värme och når sin
kritiska temperatur, tidigare än en
stor häst. Det är alltså extra viktigt
för en mindre och lättare häst att få
tillgång till skydd och extra foder.

Få men djupa andetag
När det är kallt minimerar hästen sin
fuktavgivning från huden och från

andningsvägarna genom att ta få
men långa och djupa andetag. I vila
och vid lagom temperatur avges 20-
25 procent av värmen via fukt. När
den omgivande temperaturen sjun-
ker har hästen olika sätt att klara
kylan och sin värmebalans. Antingen
minskas värmeförlusterna eller så
ökas värmeproduktionen genom att
hästen äter mer, börjar skaka eller så
rör den på sig. Värmeförlusterna vid

vind och nederbörd kan också mins-
kas genom att hästen söker skydd,
ändrar kroppsställning eller ställer sig
intill en annan häst. En lång och tät
päls förbättrar också isoleringen. När
det blåser åtta meter per sekund
leder pälsen bort två till tre gånger
mer värme än om det är vindstilla.
Snö kan vara mindre avkylande än
regn för hästar med en tät vinterpäls
som hindrar snön från att smälta.

Fryser hästen
på vintern?

Är det regnigt och blåsigt kan det vara bra med ett täcke på hästen. Här avelsstoet Fox Valley Anabell
från Stall Gossip. FOTO: Anne Adre-Isaksson  
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–Ser man att hästen står och ska-
kar så fryser den. Då bör man lägga
på den ett täcke.

Ylletäcke bäst
Att lägga på flera tjocka täcken, som
många gör, ger liten extra isolerande
effekt. Det blir istället tungt för häs-
ten och dessutom kan den inte göra
sig av med fukt. Och kan hästen inte
göra sig av med fukten riskerar den
att få svampinfektioner i huden på
grund av den instängda fukten. Vill
man lägga på ett extra täcke, rekom-
menderar Karin Morgan ett ylletäcke
och ett tjockare täcke ovanpå. Hästar
avger mindre värme på halsen och

behöver inget täcke där.
Normalt tar en häst 8-16 andetag

per minut. Är hästen för varm ökar
den sina andetag till mellan 16-20
per minuter. Genom detta kan du
själv kontrollera om din häst är för
varm. En mycket varm häst kan ta
upp till 30 andetag per minut.
Behöver den göra sig av med ytterli-
gare värme ökar den svettningen.

Karins råd är att ge hästen mer
mat, istället för att lägga på fler täck-
en. Vid ökat foderintag producerar
hästen mer värme, eftersom värme
är en biprodukt av ämnesomsätt-
ningen. Karin har utfört ett försök på
hästar i klimatkammare för att se var

den nedre kritiska temperaturen låg.
Den hamnade på fem grader Celsius.

-Det kan jämföras med en travhäst i
hård träning som har lagom tempera-
turintervall mellan -15°C och +5°C.

Hästarna i försöket var uppstallade
inomhus och vistades i hage under
dagen. De normalstora travhästarna
åt ungefär åtta kilo hö per dag. När
omgivningstemperaturen sjönk under
den kritiska temperaturen förlorade
hästarna extra energi, som motsvara-
de cirka 1,5 kilo extra hö per dag för
varje tio graders sänkning.

Skritta av hästen först
När hästen arbetats tar det tid innan
den går ner i temperatur igen. Oftast
tar det en till två timmar innan mus-
keltemperaturen sjunkit till vilotem-
peratur. Därför, menar Karin, bör
man inte lägga ett täcke på en arbe-
tad häst direkt när man slutat jobba.

–Låt i stället hästen skritta i cirka
femton minuter och avge lite värme.
Sedan kan man lägga på ett täcke.

Många som tränar och arbetar sina
hästar föredrar att klippa dem.
Kuskar och tränare upplever då häs-
ten piggare och den torkar fortare
efter avslutat arbetspass. Men när
pälsen klipps försvinner ett lager iso-
lering och temperaturen på hästens
yta stiger.

–Sådana hästar mår bra av att klip-
pas eftersom det då går åt mindre
energi för att utföra samma arbete.
Efter träningen kan man lägga på ett
termotäcke, som motsvarar hästens
päls och som håller muskulaturen
varm.

Karin berättar om några hosthästar
hon kommit i kontakt med. De klip-
ptes varje år och fick mindre hosta
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eftersom de då inte fick samma
belastning på andningsvägarna.

–Det finns inga belägg för detta
men jag har sett flera hosthästar som
blivit bättre sedan de klippts.

Tillgång till ligghall
Hästar som hålls utomhus dygnet
runt under vintern skall ha tillgång till
en ligghall. Reglerna för detta skärps
från och med 1 januari 2004 och gäl-
ler då även icke tävlande hästar.

–De flesta hästar går in och lägger
sig i ligghallen på natten. Där skall
det vara rent och torrt så att de inte
kyler av sig när de ligger ner. Det är
lämpligt att ströa med halm.

Ligghallen skall ha tre väggar så att
det blir vindstilla och inte blåser på
hästarna. Ett tak gör att värmen inte
stiger uppåt och försvinner utan
minskar hästens värmeförluster
genom strålning.

Sammanfattningsvis, påpekar Karin
att det alltid är skötarens ansvar att
anpassa skötseln och utfodringen till
hästens storlek, kondition, ändamål
och inhysningssystem. Med tillräck-
ligt mycket foder, ett bra skydd mot
väder och vind samt eventuellt ett
täcke, klarar hästen sin värmebalans i
kallt klimat.

–Man bör vara observant på att
vinterklimatet ökar förlusterna av fri
värme. Om värmeförlusterna blir
större än värmeproduktionen kan
hästens kondition försämras och häs-
ten kan minska i
vikt.

Fotnot: Tänk
på att sköta
om hästens
täcken. Häng
in dem och se
till att de tor-
kar ordenligt
innan de läggs
på hästen
igen. Ett blött
täcke kyler
hästen om det
torkar på häs-
ten. Och laga
trasiga täcken.
Och kom ihåg
att sätta brod-
dar på skorna i
tid.TEXT:

Anne Adre-Isaksson  


