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Barfotakörning diskuteras 
oftast ur spelarnas perspek-
tiv, inte hästarnas. Men skor 
eller inte är i allra högsta grad 
en fråga om hästhälsa. Och 
kunskap hos den som håller i 
verktång och rasp. 

är profiler som Åke 
Svanstedt och Kari Läh-
dekorpi tävlar många av 
sina hästar barfota spri-

der det ringar på vattnet. Att ”rycka 
skorna” framställs inte sällan som en 
enkel väg till framgång.

– Varje större tränare har hang-
arounds. Det dom gör tar andra efter, 
säger Ove Wattle, veterinär vid SLU:s 
hästklinik i Uppsala.

Han tycker generellt att svenska trä-
nare har ett högt djurskyddstänkande. 

– Samtidigt utsätts ju tränarna för 
press, säger Ulf Hedenström, veterinär 
på Wången. Många ägare lämnar in sin 
häst i träning och säger att ”du får tre 
månader på dig”…

Såväl Wattle som Hedenström 
tycker att det i dagsläget körs överdri-
vet mycket barfota.

– Det mest skrämmande är att 
det här sprids på bredden, menar 
Hedenström. Ibland ser vi hästar som 
springer barfota vid de första starterna 
i livet. Att ta av skorna var tidigare 
något man gjorde i slutet av hästens 

Så påverkas 
(barfota)hovarna

TExT: 

Lotta Isacsson

lotta@asvt.se
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Barfotakörning blir allt mer populärt, och inte sällan framställt som en enkel väg till fram-
gång. När kända kuskar och tränare ”rycker skorna” tar andra efter. Foto: Claes Kärrstrand

Foto: Claes Kärrstrand
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underlag hästen ska tränas på inte är 
exceptionellt hårt eller stenigt. 

Om hästen är skodd försvårar det 
bedömningen vid exempelvis en 
besiktning. Bland annat är det lätt att 
missa bärrandsröta, som i och för sig 
oftast har samma grundorsak som den 
dåligt utvecklade hoven. Det vill säga 
en eftersatt hovvård under det första 
levnadsåret. 

– Man bör alltid fråga sig varför, 

auktioner och inkörning för att fixas till.
Här bör hållas i minnet att fram till 

ungefär ett års ålder har man, med 
regelbunden verkning, möjlighet att 
påverka hästens benställning. 

Ulf Hedenström berättar att för 
hans del ringer varningsklockorna när 
han ser hästar som är skodda innan 
de ens börjat tränats. Skor ska inte 
behövas så tidigt, menar han, om hov-
utvecklingen varit normal och om det 

karriär. Det vill säga när hästen 
successivt tävlat på lättare balans och 
behövde den "extra växel" barfota-
körning kan ge. 

Bättre grundjobb - bättre hovar 
Ulf Hedenström tycker också att upp-
födarna måste bli bättre på att regel-
bundet verka hovarna på sina unghästar. 

– Många har unghästarna på lösdrift. 
Sedan tas de helt enkelt in strax innan 

FTema: Utrustning
En häst som inte 
har bra hovkvali-
tet kan slita ned 
fötterna på ett 
enda lopp, berät-
tar Ove Wattle, 
veterinär vid 
SLU:s hästklinik 
i Uppsala. Enligt 
honom är det 
bara att glömma 
att köra barfota 
om inte hästen 
har tillräckligt 
med vägg- och 
sulhorn. Foto: 
Lotta Isacsson

”Man bör alltid fråga sig varför, 
om till exempel en 1-åring är 
skodd”, menar Ulf Hedenström, 
veterinär på Wången. Under 
skorna kan det dölja sig dåligt 
utvecklade hovar, vilket skulle 
ha kunnat undvikas via tidig  
och regelbunden hovvård. 
Foto: Lotta Isacsson

Funderingar 
på att köra barfota? 

Tänk på att:

• Övergången mellan sula och hov-

vägg ska vara hel.

• Hoven ska, när skon tagits bort, 

verkas (rundas av). I annat fall uppstår 

lätt sprickor i bärranden. 

• Sulan ska vara rejäl. Om man  

känner efter med tummen ska den 

inte vara eftergivlig alls. Känn på flera 

ställen. Sulan ska vara oeftergivlig, 

över hela ytan.

• Håll noga koll på banunderlagets 

hårdhet/mjukhet. Är banan lös, hård, 

lerig? Rådgör med banans hovslagare, 

i de fall det finns en sådan, om under-

laget. De har bra koll på hur mycket 

underlaget sliter på "sin" bana.

Foto: Claes Kärrstrand
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ska få bra hovar. Som tidigare nämnts 
är det viktigt att arbeta med god hov-
vård redan från ung ålder.

Många väljer också att låta hästarna gå 
oskodda på vintern för att stimulera till-
växten av sulhorn, och för att en oskodd 
hov är mindre hal än en skodd hov utan 
skärpningsmedel, exempelvis broddar. 

Wattle avråder från att använda vat-
tenspiltor då vattnet kan skölja bort 
substanser som håller ihop horncel-
lerna. Hornceller som har svårt att 
hänga ihop medför i sin tur att om 
hovhornet kan bli torrt och sprött 
längre in i hovkapseln.

– Hovarna kan själv hålla sin fukt, 
menar han. Ska man göra någonting så 
ska man försöka minska avdunstningen 
av vatten från hovarna, exempelvis 
genom insmörjning av väggen med 
vanlig vegetabilisk olja.

Han berättar att en häst som har 
otillräcklig horntillväxt lätt kan slita 
ned fötterna på bara ett lopp. Det kan 
medföra en öm sula, eller en sula som 
lätt blir överbelastad då inte vägghor-
net är med och tar sin del av vikten. 

– Om hästen har dåliga hovar eller 
ej tillräckligt med vägg- och sulhorn så 
glöm att köra den barfota, tillägger han.  

Snabb läkning – i bästa fall
I de fall en felbedömning gjorts, och en 
häst körs barfota fast den egentligen inte 

om till exempel en 1-åring är skodd, 
menar Hedenström. 

Dagsljus stimulerar horntillväxt
A och O för en lämplig barfotahäst är 
bra horntillväxt. Slits hoven ned för 
snabbt springer hästen direkt på sulan.

Horntillväxt stimuleras i första hand 
av allmänna (kroppsegna) tillväxtreg-
lerare som tillväxthormoner och enzy-
mer. Dessa får celler att dela sig snab-
bare och ibland ändra sitt innehåll. 

Celler svarar på olika sätt vid sti-
mulans och bland annat har dagsljus 
visat sig påverka hormonell aktivitet. 
Till skillnad från pälsen som minskar 
sin tillväxt när det är ljust har under-
sökningar visat att hovhornet däremot 
växer bättre under sommarhalvåret.   

Ett annat, om än inte så trevligt, fak-
tum är att när hästen får en inflamma-
tion i kroppen stimuleras tillväxten i 
området för inflammationen. Detta för 
att skadad vävnad skall kunna ersättas 
med frisk. 

Vad gäller sulhorn så stimuleras dess 
tillväxt även av mekaniks stimuli. Det 
är därför viktigt att även på skodda 
hästar låta sulhornet komma i kontakt 
med underlaget i box och hage. 

Dåligt horn = kör med skor
Som uppfödare/tränare gäller det för-
stås att göra det man kan för att hästen 

Plastskor och aluminiumskor är två alternativ 
till barfotagång. Andra skor som används 
på hästar med känsliga hovar är flapp- eller 
tåskor. Foto: Lotta Isacsson
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farande stå på, och därmed belasta, de 
ömmande sulorna. 

– Det bästa är att plasta upp nya 
bärränder eller tejpa på ”hovkud-
dar” för att avlasta sulan och ta bort 
smärtan, berättar Wattle. Men det görs 
ganska sällan. Plastning kan i sig också 
medföra andra risker och bör därför 
bara göras av välutbildade hovslagare.

Barfota... och alternativen
En traditionell järnsko till vardags, och 
sedan byte till en tunn aluminium-
sko vid lopp, är ett vanligt upplägg för 
hästar som inte kan tävlas utan skor. 
Andra alternativ till barfotagång kan 
vara plastskor, flappskor eller tåskor.

Barfotagång är självklart hästens 
naturliga tillstånd, framhåller både 
Wattle och Hedenström. Men de 
förklarar att det gäller att skaffa sig så 
mycket kunskap som möjligt innan 
skorna läggs på hyllan. 

– Ju lättare balansering desto 
fräschare ben, säger Hedenström. 

Han tillägger att barfotakörning all-
tid handlar om att ligga ”on the edge”, 
eftersom hästar som blir alltför lätta 
inte sällan rullar över i galopp. 

– Ingenting i sig talar mot att hästen 
ska springa barfota. Först när häs-
ten får ont blir det ett problem. Helt 
enkelt när slitaget överskrider kapita-
let, menar Wattle. 

håller för det, visar det sig sällan, som 
många tror, med en omgående blödning. 
De flesta blöder inte, berättar Wattle. 

– Man ser det i stället på att hästen 
efter loppet tar korta steg, ungefär 
som en fånghäst, och har förstärkt 
puls i kärlen som går ner till hoven. 
Normalt sett har en häst gått ned 
i normal puls i hoven inom någon 
minut efter ett lopp. Det tar längre 
tid, alltifrån en timme till flera dagar, 
för en häst med ömma hovar. Vidare 
kan sul- och lamellhorn få en röd eller 
gulaktig färg vilket beror på att röda 
blodkroppar eller serum trängt ut i 
hornet. Men beroende på hur tjockt 
det kvarvarande hornet är kan det ta 
någon, eller några veckor, innan miss-
färgningar syns. 

När hästen får vila läker hovarna i 
bästa fall på ett par veckor, eftersom 
nedslitet horn snabbt växer till sig. Om 
det däremot uppstår till exempel en 
kraftig läderhudsinfektion med över-
grepp på hovbenet, kan läkningen ta 
flera månader.

– Det som hänt kan också få en psy-
kisk effekt på tävlingsindividen. Viljan 
att springa kan vara borta, tillägger 
Hedenström. 

När en häst visat sig ömfotad är 
det vanligt att låta den får boxvila ett 
par veckor. Men även om hästen får 
vila från träningen måste den fort-

Peter Odmark
Regionchef, Krafft

– Hemma med familjen 
och släkten.

– Fred på jorden och att 
alla i familjen får vara  
friska och pigga.

Hur firar du jul?
Vad önskar du 
dig i julklapp?

Erik
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