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KOLIK – förebygg med 
rätt utfodringsrutiner

Olof Vejmarker, Hippolog
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HÄSTENS MATSMÄLTNING
Hur lång tid?
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MATSMÄLTNINGSORGAN
”Insidan av tarmen är utsidan av hästen”

Magsäcken

10 % / 15 liter hos stora 
hästar

Ca  45 min passage

Tunntarmen

29 % av mag-tarmkanalen

Ca 1,5 h passage

Grovtarmen

61 % av mag-tarmkanalen

Ca 35-40 h passage

Munnen, svalget och 
foderstrupen
Biter av – maler
Saliv 10-30 l/dygn
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KOLIK
• Kolik = ”smärta från buken” samlingsnamn på en rad 

olika tillstånd

• Förekommer inte naturligt

• Symtom: 

- Dålig aptit 

- Orolig, skrapar med framhovarna, tittar mot buken

- Lägger sig och rullar runt. Skakar inte av sig som en 
frisk häst normalt gör

- Svettningar, förhöjd andning och puls

- Sparkar och kastar sig omkull (vid kraftiga smärtor)

- Smärtattacker i skov

Tiden är avgörande! Kontakta VETERINÄR! 
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KOLIK

• Gaskolik

• Förstoppningskolik 

• Gruskolik

• Lägesfel
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RISKFAKTORER

• Större risk för kolik vid låg grovfodergiva (mindre än 1,1 kg ts/100 kg 
kroppsvikt)

• Större risk för kolik vid byte av foder, speciellt grovfoder till ett annat 
grovfoder

• 5 ggr ökning av kolik om hästen fodras med 2,5-5 kg kraftfoder/dag

• 6 ggr ökning av kolik om hästen fodras med stora mängder havre

• 3 ggr större risk för uppstallade hästar jämfört med hästar som går på bete

• 30 % större risk om hästen utfodras med grovfoder som inte håller hygienisk
kvalité
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FÖREBYGGANDE 
UTFODRINGSRUTINER
• Fri tillgång på vatten av 

hygienisk god kvalitet
• Tillräckligt stor giva grovfoder
- 1,5 till 2 kg ts per 100 kg 

kroppsvikt och dygn
• Grovfoder av god hygienisk

kvalité
• Kraftfoder?
• Tillräcklig tuggtid
• Rörelse
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VATTEN 
• Kvalité

- Så du själv kan dricka det

- Rena kärl, vattenhinkar

• Tillgång

- Fri tillgång dygnet runt

• Flöde

- Gärna 12 liter/minut
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HUR MYCKET ÄR TILLRÄCKLIG GROVFODERGIVA?
För att veta hur mycket foder du måste ge för att tillgodose 
hästens behov av TS kommer här en beräkningsmodell som är 
enkel att använda hemma : 

Uträkning på 600 kg häst och hösilage 78% TS 

1,5 x 6 = 9 kg TS 

9/0,78 = 11,538 = 11,5 kg foder (avrunda uppåt och ge 12 kg) 

Uträkning på 400 kg häst och ett hö på 84% TS 

1,5 x 4 = 6 kg TS 

6/0,84 = 7,142 = 7,1 kg foder (avrunda uppåt och ge 8 kg) 
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HYGIENISK KVALITÉ 
• Syn och lukt 

• Går att skicka in prov för hygienanalys

• Svårare att upptäcka dålig kvalitet i hö än hösilage

• Mögel eller jäst? 
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KRAFTFODER 
• Består traditionellt av stora mängder stärkelse

• Maximalt intag 100 g stärkelse per 100 kg kroppsvikt 
och måltid (Exempel 500 kg häst = 500 g stärkelse)

• Ge maximalt 0,4 kg spannmålsbaserat kraftfoder/ 
100 kg kroppsvikt och utfodringstillfälle (Exempel 500 
kg häst = 2 kg spannmålsbaserat kraftfoder)

• Komplettera om det behövs! 
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TUGGTID OCH RÖRELSE 
• Hästens matsmältning är anpassad för att tugga 16-

19 timmar per dygn

• Ej uppehåll mer än 4-5 timmar 

• Hästens kropp är utvecklad för att ströva över stora 
områden dagligen i jakt på föda. 

• Rörelse dagligen i alla gångarter. Hur mycket rör sig 
din häst varje dag? 
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Kostnadsfri foderrådgivning!

4 foderrådgivare i Sverige
2 agronomer
2 hippologer
Alla är utbildade på SLU

info@hippolyt.se
0413-486 100
hippolyt.se
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TACK!
För att du har 

lyssnat


