Notat dyrlægetilsyn med konikheste i Gladsaxe d. 7 april 2021

Undertegnede dyrlæge er blevet tilkaldt for at tilse især 1 konik hest, der har tabt i huld siden sidste
dyrlægetilsyn udført d 10 marts 2021.
Huld :Hesten er nu i huld 3 (skala fra 1-9) mager, med ribben tydeligt synlige. Ved sidste besøg var den i
huld 4.
Dens adfærd er ikke påvirket, den bider en af de andre heste, græsser, defækerer og urinerer, mens jeg
observerer den. Den er nysgerrig på omgivelserne og græsser. Den har normal øjenspil og virker veltilpas.
Flokken er generelt mere opsøgende og opmærksomme på mig end jeg ellers har set, de kommer
græssende af sig selv hen til få meter fra mig.
De 2 andre heste har ikke tabt sig meget siden sidste besøg og er i middel til at nærme sig en anelse under
middel huld. Pelslaget er dog lidt tottet, de er på vej til at skulle fælde vinterpelsen.
Der er mange friske blade og mange nye friske græsskud især langs motorvejen.
Dog er der mest ny græsvækst oven på komposterede hestepærer, og de områder undgår hestene.
Generelt er der hestepærer på store dele af de reelle græspartier.
Der er fine græstotter især langs motorvejen, men hestene foretrækker tydeligt de samme græsområder.
Konikheste er steppeheste og det er tydeligt at de laver hestepærer overalt og ikke i ”toiletter”.

Lovgivningen siger, at udegående dyr skal være ved godt huld og kunne modstå vejrliget.
Det vurderes at hesten nu er i for lavt huld til at gå uden supplerende foder.
Man kan generelt regne med en stabil græsvækst fra 10 maj og der er en måned til. Så længe nætterne er
kolde vokser græsset ikke stabilt.

Anbefaling: At fodre med hø suppleret med lidt mineral og vitamintilskud de næste 3-4 uger, med start d 8
april og slut omkring 10 maj afhængigt af vejrliget og græsvækst, og afhængig af om hestene er interesseret
i høet. Der fodres i den kortest mulige periode, hestene vil naturligt foretrække friskt græs, når væksten er
tilstrækkelig.
Alternativt at fjerne den pågældende hest fra flokken. Hesten er nr. F.
Det mest skånsomme for flokken i denne korte overgangsperiode vurderes at være fodring med hø gerne i
mobile hø hække. Alternativt på jorden forskellige steder hver dag og et sted uden hestepærer. Det
understreges, at det kun er 1 hest der reelt har behov for tilskudsfodring. I praksis vil det dog være svært og
give megen slåskamp og uro kun at fodre denne ene hest, da hestene næsten altid går tæt sammen.
Der bruges håndholdt vægt (evt. bagagevægt), samt fx Ikeapose til at afveje høet.
Hø indeholder ca ½ FE (foderenhed) pr. kg.

1 hest på max. 300 kg har et basalbehov på ca. 3,2-3,5 FE/dag – dette dækker kun vedligehold, dette er
også meget afhængigt at udetemperatur og vind og vejrlig.
Dertil kommer yderligere foderbehov, når hesten skal tage på.
Det vil være stressende for flokken at tage en hest fra for så kort en periode, men dette er selvfølgelig en
mulighed. Fodringen af den pågældende hest skal påbegyndes nu.
En forsigtig opstart (af hensyn til hestenes fordøjelseskanal) vil være at tilbyde hver hest
½ kg hø 2 x dgl. den 1. dag
1 kg hø 2 x dgl. Den 2. dag
1 kg hø 2 x dgl. Den 3 dag
1½ kg hø 2 x dgl. Den fjerde dag og frem.
Trap op med max. Et halvt kilo 2 x dgl.
Man kan trappe op til 5 kg hø pr hest pr dag på en uge max.
På høet drysses 30 g Performance vitamins og minerals fra Dodson og Horrell pr. hest pr. dag
Hø og vitaminmix samt 3 x mobile høhække kan fx købes på Brogården. Høet koster ca 65 kr pr balle
afhentet. En balle vejer ca. 18 kg.
I Hørsholm, Gentofte og Vassingerød butikkerne forhandles hø. Dog god ide lige at ringe og checke
lagerstatus.
De har også en rigtig dygtig fodringskonsulent. Brogårdens hø er fra danske græsfrøarter. Ovenstående
oplysninger vedr. basalbehov og FE er indhentet fra fodringskonsulenten. Det skal oplyses at der også
findes mange andre gode foderstofforhandlere, men Brogården er lige i nærheden og er en nem og hurtig
løsning nu og her. Det er også en stor fordel med en fodringskonsulent til vejledning vedr. fodring.

Jeg har i dag d. 8 april snakket med dyrepasser og fodring er nu iværksat, hestene spiser det høet, og
efterlader en lille smule og græsser derefter videre. Hest nr. F er mest interesseret i høet.
Vi har aftalt, at hvis hest nr. F om et 1-2 måneder stadig har lavere huld, tages ny fæces prøve til
undersøgelse for eventuelle orm. Prøven viste ingen orm ved sidste undersøgelse i marts.

Med venlig hilsen

Monica Lønborg Frederiksen
dyrlæge

