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Mycket skrevs i föregående nummer av Fårskötsel om reglerna 
kring foder och vatten. Men det finns mycket mer att berätta om 
vatten än djurskyddslagens föreskrift att ”djur ska få tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet minst två gånger per dygn”.

Det händer att prov tas för att bedöma om vattenkva-
liteten är tjänlig för djur. Att utgå från ett vattenprov 
avsett för människor kan ge ledtrådar vad avser hy-

gien och kemi, men det får inte tolkas som att samma krav 
gäller för får. Vid bedömning av vattenkvalitet för människ-
or måste man nämligen ta hänsyn till att det finns individer 
som på grund av till exempel njursjukdomar måste dricka 
stora volymer vatten per dygn, och att det finns människor 
med nedsatt immunförsvar. 

Riskbedömning
När det gäller påvisande av mikroorganismer i vattnet måste 
man också ha i åtanke att får har magar som är specialise-
rade på att både producera och bryta ner mikroorganismer. 
Har fåren därför under en längre tid druckit ett vatten utan 
att visa några symtom på ohälsa kan vattnet enligt min upp-
fattning betraktas som tjänligt. 

Vid naturvatten som vattenkälla måste dock en riskbedöm-
ning innefatta vad som finns uppströms. En närbelägen 
djurhållning/gård där kan infektera vattnet med något för 
fåren smittsamt, till exempel Cryptosporidium, Giardia, 
Salmonella eller patogena E. coli.

Metallförgiftning av får via vatten är mindre sannolikt i Sve-
rige. Jag känner inte till något fall. 

Bräckt och salt vatten
Får dricker också ur havet. Deras njurkonstruktion gör att 
de klarar av ett saltare vatten än andra husdjur. Det betyder 
dock inte att man okontrollerat kan avstå från sötvattensgiva 
till får på kustbeten. Eventuell kontroll ska innefatta pro-
duktionskontroll, till exempel acceptabel lammtillväxt, och 
tecken på vätskebrist hos fåren.

eterinären om...

Forskning från Australien och Nya Zeeland anger att vid en 
salthalt på ≤ 0,73 procent ses inga negativa effekter på fåren. 
Vid salthalter däröver och upp till 1,8 procent kan fåren till 
en början vara tveksamma till att dricka vattnet, men gör 
det sedan utan produktionsförlust. Den maximala salthalt 
som redovisas i försöken är 2,36 procent. Vid den salthalten 
anges en nedsatt produktion och risk för nedsatt hälso-
tillstånd, men fåren tolererar efter tillvänjning även detta 
under kortare perioder. 

Salthalten på den svenska västkusten är 1,75–2,5 procent bero-
ende på närhet till älvmynning. Längs östkusten håller havet 
en salthalt som får i de flesta fall inte har några problem med.

Provtagning kan behövas
Blodprov från får på öar på svenska västkusten, där salt-
vatten varit den enda synliga vattenkällan, har visat att får 
kan klara sig gott även ute på öar där sötvatten inte finns 
tillgängligt, annat än det som finns i bete, dagg och regnvat-
ten. En mer eller mindre nedsatt tillväxt har dock rapporte-
rats. Om det finns misstanke om vätskebrist kan man ta ett 
hudvecksprov (hudturgor) eller blodprov (hematokrit).  Även 
havsvattnets salthalt bör undersökas.

Det händer att får vid havsstränder går ner till havet och äter 
tång. Detta är normalt. 

Havsvattnets kvalitet
Den svaga punkten när det gäller havsvatten är vattnets 
kvalitet. ”God kvalitet” går inte alltid att garantera. Alger kan 
göra vattnet mindre tjänligt eller till och med giftigt. 

Saltförgiftning ger symtom från centrala nervsystemet. Di-
arré kan orsakas av olämpligt hög salthalt, vilket i sig torde 
öka behovet av vattenintag.

Djur som inte får i sig tillräckligt med vatten drar också ner 
på foderintaget och magrar av, och digivande tackor produ-
cerar mindre mjölk. 

Risk för mineralbrist
En annan följd av att fåren dricker havsvatten är att intresset 
för mineralfoder kan minska. Ofta används salt som smak-
ligt lockmedel i mineralfoder. Dricker djuren då saltvatten 
minskar intresset för sådant mineralfoder med hälsorisker 
som följd. Man kan då byta till mineralfoder som använder 
melass som lockmedel, eller hälla melass i det salta mineral-
foder som finns (kan fordra tillvänjning).

Hur mycket vatten?
Mängden vatten till får varierar med foderstat, dräktighet 
och klimat. Under varma dagar med höfoderstat och mjölk-
produktion kan behovet vara över 15 liter/dygn.

Snö i stället för vatten?
Får som går ute på vintern kan äta snö i stället för att dricka 
vatten. Kall snö kräver dock mer energi att värma upp än vat-
ten. Vid kallare snöfall är snön torrare och därmed lättare. Det 
krävs då att fåret äter stora volymer snö (1 kubikmeter lätt snö 
kan motsvara 30–40 liter vatten) för att fylla sitt vattenbehov. 

…vatten till får

Vatten är livsviktigt för alla. Men det finns mycket att tänka på när man ska vat-
tenförsörja sina djur. Foto: Einar de Wit
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Det är inte säkert att fåret mäktar göra det. Uppvärmning av 
den intagna snön till kroppstempererat vatten kräver också ett 
ökat energiintag, det vill säga ökad utfodring. 

Vatten ska ändå finnas
Det är svårt att avgöra när snön inte fyller fårens vattenbe-
hov, varför lagens ”minst två gånger per dygn” gäller. När 
behovet uppstår ska vattnet finnas där. 

Lätt uppvärmt vatten, cirka 17°C, uppskattas av fåren. Det 
betyder i praktiken att om man har får ute i snön på vin-
tern måste de antingen ha tillgång till ett vattensystem 
som fungerar i kyla, eller erbjudas vatten ur hink minst två 
gånger dagligen. När fåren dricker av vattnet har de behov 
av det, och vattenkärlet ska då fyllas så att alla djur som vill 
kan dricka sig otörstiga. Ett minskat vattenintag leder också 
till minskat foderintag, vilket bland annat påverkar fårets 
förmåga att klara kyla.

I vissa fall klarar får att dricka salt havsvatten. Men det gäller att ha koll på kon-
sekvenserna och anpassa sig till dem. Foto: Morgan Bauman

Text: Kalle Hammarberg, veterinär med får och getter som specialitet. 

Kalle återkommer i Fårskötsel med axplock ur sin mångåriga er-
farenhet bland annat som distrikts- och länsveterinär, ordförande 
i Veterinärförbundets djurskyddskommitté och samarbetspart-
ner till Fårhälsovården. Han är utnämnd till hedersdoktor vid 
Sveriges lantbruksuniversitet.  De inledande texterna är baserade 
på hans fårkompendium för veterinärer, som också innefattar ett 
kapitel om djurskydd.

Texten bearbetad för Fårskötsel av Kristina Räf

I nästa nummer:
Snart är det dags att klippa fåren inför installningen. Här kom-
mer råd om vad man bör tänka på vid klippning, inte bara vid 
kyla utan också när det är varmt.


