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ång finns beskrivet i historisk veterinärme-
dicinsk litteratur ända tillbaka till discipli-
nens början. Orsakerna har angivits som 
nästan de samma genom hela historien: 

dåligt foder, strängt väder, hårt underlag och grönt 
gräs har kopplats till sjukdomen. Behandlingen har 

varit vila och kallt vatten, helst strömmande, över 
hovarna. Mer tveksamma kurer har även använts, 
men dem lämnar vi därhän för idag.

De kunskaper vi har idag om sjukdomens utveck-
ling är större tack vare teknikens och kemins hjälp. 
Vi har tillgång till mediciner och bilddiagnostiska 

Tema: Hovvård

God hästhållning 
minskar risken
                 för fång

Det är vår! Solen skiner och hagarna börjar bli gröna. En tid av mörker och lera är förbi 
och hästarna får komma ut i beteshagarna. En härlig tid, men tyvärr också en tid som 
kan få ett abrupt och smärtsamt slut. 

FOTO: Claes Kärrstrand.

Bild t v: Hovkapseln från en häst utan fång. Bild t h: Inflammerad 
hovkapsel från en häst med fång. Lamellagret har släppt och hov-
benet har roterat ned mot sulan. FOTO: Mikael Westberg

Fång drabbar såväl ston efter förlossning som hästar 
som utfodrats eller tränats fel. Symptomen varierar, 
läkningen tar tid och på hästägaren ställs höga krav 
på tålamod, lyhördhet och en uppmärksam blick.  
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hjälpmedel. Men exakt varför hästar får fång är fort-
farande ännu ej helt kartlagt, små pusselbitar fattas. 

För många är fång en hopplös sjukdom. Inte minst 
är det mycket smärtsamt för hästen. Men ge inte 
upp, för fler blir friska än som inte blir det.

Det bästa sättet att bota en sjukdom är att före-
bygga den. Är man uppmärksam och vet vad man 
ska titta efter är mycket redan gjort. När hästen 
dock drabbas gäller samma uppmärksamhet, tillsam-
mans med en stor portion tålamod.

Den här artikeln vill visa hur sjukdomen angriper 
och förändrar den friska hoven, hur fång kan undvi-
kas och hur begynnande anfall kan upptäckas. Den 
beskriver vad man ska göra på kort och på längre 
sikt.

Hovens uppbyggnad
Förenklat består hoven av hovkapsel och kötthov. 
Den är sammanlänkad med benet via senor, bind-
väv och hud. Hovleden är en sadelled, som framför 
allt rör sig i vertikalplan, men till viss del i horison-
talplan. För att behålla balansen görs “grovjobbet” av 
böj- och sträckmuskulaturen, medan “finliret” sköts 
av kötthovens utsida; lamellagret. 

Över hovväggen ser lamellagret ut som ett drag-
spel. Sulan och strålen består av små, små taggar 
(papiller). Hovkapseln har samma utseende, men 
spegelvänt så att de två passar ihop. Hela lamellagret 
är ett membran i ett stycke och det fäster i hovkap-
seln med mikroskopiskt små bindningar. Om lamel-
lagret skulle slätas ut, blir det nästan en kvadratme-
ter stort! 

I varje rörelse hästen gör - om det så bara är att 
vända på huvudet för att se vad som händer ute i 
stallgången - speglas omfördelningen av vikten i 
kötthovens upphängning i hovkapseln. 

Belastningen i var och en av bindningarna är för-
svinnande liten. Men tillsammans bär de hästen i 
varje steg och rörelse. När en häst drabbas av fång 
blir dessa bindningar instabila och börjar släppa. 

Tänk dig en hängmatta, där hampatrådarna i upp-
bindningsrepen är lite murkna. Du kommer garan-
terat fortare att hamna på backen om du gungar häf-
tigt och rör dig en massa i hängmattan. På samma 
sätt tappar lamellagret greppet när en häst med akut 
fång springer.

Inflammationssjukdom i kötthoven
Fång heter på latin Laminitis, vilket betyder “in-
flammation i lamellerna”. Fång är alltså en inflam-
mationssjukdom i kötthoven. När hovar från fång-
hästar studeras i mikroskop är blodcirkulationen i 
lamellerna förändrad eller förstörd och vävnaden är 
trasig. Förbindelsen med hovkapseln är bruten och 
utrymmet är fyllt av inflammationsvätska (serum). 
Inflammationen kan bli så kraftig att kronranden 
spricker. Om tillräckligt mycket av sambandet släp-
per, kan hovbenets placering i hovkapseln ändras. 

Vad som sätter igång inflammationen är ej helt 
kartlagt, men de flesta teorierna cirkulerar kring 
tarmflorans bakterier. Bakterierna bryter ned fodret 
till beståndsdelar små nog för tarmen att ta upp. Be-
roende på vad hästen äter, varierar florans samman-
sättning. Vid ett plötsligt foderbyte, ändras miljön så 

Tema: Hovvård

”Exakt varför 
hästar får fång 
är fortfarande 

ännu ej helt 
kartlagt”

Ston får ibland fång i samband med förlossningen. Boven i dramat är då ofta en livmoderinfektion. 
FOTO: Claes Kärrstrand
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mycket i grovtarmen att vissa bakteriesorter dör, 
medan andra växer explosionsartat. Många bakte-
rier läcker gifter (toxiner), andra gaser och proteiner. 
Tarmslemhinnan läcker ut bakteriesubstanserna i 
blodet (endotoxinemi) och ger då en inflammations-
reaktion på olika sätt, där fång kan ses som en slags 
överreaktion eller snedtändning. Samma sak sker i 
tarmen vid kolik eller diarré, därför är fång en möjlig 
komplikationssjukdom till dessa.

Hovens blodcirkulation är ett oerhört kärlrikt nät, 
där de yttersta kärlen är så tunna att bara en blod-
kropp i taget kan passera. Det är här blodförsörj-
ningen förstörs först vid ett fånganfall, och kryper 
sedan inåt. Kärlen kan då längre inte förse vävnaden 
med syre och näring, utan vävnaden kvävs och släp-
per taget. Vätska samlas utan någon borttranspor-
terande mekanism. Det är nu det börjar göra ont. 
Forskning visar att de synliga tecknen på fång visar 
hästen först 48 timmar efter att processen i hoven 
börjat. En häst med smärta håller alltså inte på att få 
fång, den fick det i förrgår. 

Grupper i riskzonen
Rent teoretiskt kan alla hästar som har en tarmflo-
ra få fång, det vill säga varenda en. Men vissa löper 
större risk än andra.  

Först och främst: en överviktig häst löper oerhört 
större risk än en häst i normalhull. Ämnesomsätt-
ningen påverkas, likaså hormoner som reglerar blod-
socker och blodtryck. Det finns även hormonella 
sjukdomar som ökar risken.

En dålig verkningsrutin med långa tår och under-
målig balansering försämrar hästens utgångsläge. La-
mellagret utsätts för slitningar och dragningar som 
skadar hovkapselinfästningen. 

Det händer att ston får fång i samband med för-
lossningen. Ofta är det då en livmoderinfektion som 
ligger bakom, till följd av kvarbliven efterbörd eller 
handgriplig förlossningshjälp. Bakterierna i livmo-
dern producerar samma typer av substanser som de 
i tarmfloran.

Fång innan förlossningen har samma bakgrund 
som fång hos icke dräktiga hästar. Emellertid är den 
tunga magen och dräktighetshullet försvårande fak-
torer. Inte minst bör det få oss att tänka minst två 
gånger innan vi betäcker om ett sådant sto. Det har 
spekulerats kring hormonella orsaker till fång i sam-
band med dräktighet, men några vetenskapliga be-
lägg finns inte. 

Olikartade symptom
Fång kan se olika ut, beroende på hur kraftig inflam-
mationen är och vilka fötter som är angripna. Vanli-

gen gäller det frambenen, men det kan vara alla fyra, 
eller bara en hov. Symptomen varierar vid ett akut 
anfall från ett förkortat, trippande steg till att hästen 
ligger platt på sidan och svettas. Skolboksexemplet 
är en häst som står som en sågbock utan att vilja röra 
sig ur fläcken och väger över på trakterna för att av-
lasta hovväggen.

Mildare fall ses i rörelse som ett kort, stickigt steg. 
Hästen är tveksam att vända och ogillar hårt under-
lag. Om en fot gör mer ont, haltar den. En häst som 
står stilla ses ofta skifta vikt från ena foten till den 
andra för att söka avlasta.

På kotans in- och utsida löper de stora kärlen (di-
gitalkärlen) till hoven och här kan man känna pul-
sen. Den känns nästan alltid, men bultar riktigt hos 
en fånghäst. Det är bra att lära sig hitta digitalpul-
sen och få en uppfattning om hur det känns normalt. 
Många forskare menar att en förstärkt digitalpuls är 
det första synliga tecknet på fång. Stark digitalpuls 
är ett generellt tecken på smärta i hoven, så länge det 
bultar har hästen ont.

”En häst med smärta 
håller inte på att få fång, 

den fick det i förrgår”

Denna fjording som drabbats av fång bekräftar onekligen sambandet mellan vikt och 
sjukdom. En överviktig häst löper betydligt större risk att drabbas av fång. 
FOTO: Claes Kärrstrand.
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Om hovarna är varma, behöver det inte bara betyda 
att hästen har fång. De blir varma med jämna mel-
lanrum hos alla hästar. Ofta stiger kroppstempera-
turen i det akuta skedet. Febern kommer sig dels av 
smärtan, dels av endotoxinemin. Men den kan också 
bero på en bakomliggande orsak, såsom livmoderin-
fektion.

Smärta påverkar hästens allmäntillstånd. Den blir 
grinig, dricker dåligt. Utspärrade näsborrar och ökad 
puls (<32-36 /min) och andning (normal 8-12/min) 
är andra tecken på smärta. Vissa kan ha problem att 
kissa, eftersom det gör ont att ställa sig på tå.

Läkningen tar tid
När hästen visar fångsymtom ska du ställa den i en 
box med en mjuk, djup bädd; gärna spån. Hästen ska 
inte röra sig mer än absolut nödvändigt, så om den 
befinner sig ute på bete bör du använda transport så 
mycket som möjligt. I den boxen ska hästen sedan 
stå kvar. Tumregeln är 30 dagar efter att symtomen 
upphört. 

Fång är som skogbrand, där den smärtsamma in-
flammationen är elden. När elden är släckt blir det 
tyst och stilla, men förödelsen breder ut sig. Det tar 
tid innan nya träd börjar växa. På samma sätt behöver 
de såriga lamellerna och den försvagade upphängning-
en tid att läka innan hästen kan röra sig igen.

Sedan urminnes tider har kallt vatten använts som 
smärtlindring. Vetenskapliga test av metoden har 
givit varierande resultat. För att effektivt påverka 
hovens temperatur behöver benet kylas från fram-
knäet/hasen och ned. Kyl inte längre än 15-20 mi-
nuter. Effekten blir annars den motsatta när svalkan 
tas bort. Kroppen ogillar stora temperaturskillnader 
i olika kroppsdelar och försöker höja temperaturen 
igen så fort som möjligt. Det är den mekanismen vi 
känner av när vi varit utomhus barhänta på vintern.

Ta bort allt foder till att börja med. Se till att häs-
ten har bra vatten lätt tillgängligt.

Rådgör med veterinär
Som veterinär kan man först och främst ge smärt-
lindring. Ingen häst ska behöva ha mer ont än nöd-
vändigt. Vätskebalansen kan behöva rättas till och 
en spänd häst kan få muskelavslappnande eller lug-
nande. Om anfallet är “färskt” och hästen visar teck-
en på toxisk påverkan, kan vatten och paraffinolja 
via en sond minska toxinupptaget.

Rådgör per telefon om ett besök behövs på en 
gång, eller om hästen kan få natten på sig i box för 
att se hur det utvecklar sig. Boxvilan är den viktigas-
te delen av behandlingen och ibland kan det räcka, 
tillsammans med restriktiv utfodring.

Tänkvärt vid utfodring
Ett bra rättesnöre är: inga snabba förändringar och 
inte för mycket av det goda. Studier gjorda de senas-
te åren pekar ut sockerarten fruktan som startskot-
tet i fångprocessen. Olika örter och gräs produce-
rar olika mycket fruktan. Plantor som frodas tidigare 
på säsongen har en högre koncentration. När vädret 
är kallt, torrt och soligt är fruktanmängden i gräset 
som störst. Fruktan gör grödan smaklig och i en vall 
för nötkreatur är höga halter positiva, idisslare till-
godogör sig sockret på ett bra sätt. Men inte för våra 
hästar. Någon gräns för hur mycket fruktan en häst 
tolererar är ej fastställd och det varierar förmodligen 
från individ till individ.

Sockerhalten anges inte specifikt i en foderanalys, 
utan är en del av energimängden. En häst som har 
eller haft fång ska alltså ha ett grovfoder med låg en-
ergimängd. När hästen ska börja arbeta igen ska den 
naturligtvis inte svältas. Energibehovet kan tillgodo-
ses till viss del med fetter och en försiktig tillvänj-

Tema: Hovvård

”Om man är ponny 
ser det ganska 

dystert ut; man får 
lättare fång och har 

inte så stor chans 
att bli frisk” skriver 

Jenny Liman.
FOTO: 

Claes Kärrstrand.
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ning till grovfoder av högre energikvalitet kan göras. 
Undvik fodermedel med mycket socker såsom me-
lass, eller betfor i stora mängder.

Så länge hästen står 
på boxvila bör kraftfo-
der undvikas. Kraft-
foder innehåller mer 
kolhydrater än grovfo-
der och stimulerar till-
växten av de bakterier 
i tarmen som produce-
rar farliga substanser. 

Successiva foderbyten gör att tarmflorans bakte-
rier hinner anpassa sig till det nya jobbet utan att 
kaos och krig uppstår. Det är dessutom så, att bakte-
rier som inte trivs producerar mer toxiner, än de som 
inte utsätts för stress.

Hovböld vanligaste komplikationen
Medicinering med antiinflammatoriska preparat 
botar tyvärr inte fång i sig. Ingenting garanterar att 
hästen är frisk när kuren är slut. Det är viktigt att 
komma ihåg att medicinen dämpar smärtan, men att 
processen fortfarande kan pågå i hovarna. När häs-
ten inte känner att det gör ont längre vill den springa 
igen, men skadan är inte läkt. Vänta ut hela vilope-
rioden. Mer allvarliga fall kan behöva symtomatisk 
medicinering. Börja inte räkna smärtfria dagar förrän 
medicinen är slut.

Ibland kan hovbenet rotera; spetsen vridas ned 
mot sulan, eller sänkas; sjunka ned i hovkapseln. 

Förändringarna konstateras med röntgen och inne-
bär en längre viloperiod. Hovkapseln växer ned från 
kronranden och det tar cirka ett år för nytt horn att 

växa ned till sulan. 
Hornet följer köttho-
ven, så får det växa 
ifred kommer det 
linjera sig med hov-
benet igen. Men de 
första månaderna är 
förbindelsen mellan 
kötthov och hovkap-

sel ordentligt försvagad. Därför är det bra att röntga 
en fånghäst. 

Hovbölder är den vanligaste komplikationen vid 
fång. Inflammationen luckrar upp vita linjens horn 
och inflammationsvätskan som läckt ut från köttho-
ven är en utmärkt tillväxtmiljö för bakterier. Hästar 
med hovbensrotation får inte sällan bölder i sulans 
tådel. En häst som börjar få ont igen en tid efter be-
handling kan alltså mycket väl ha en böld. Då skiljer 
sig behandlingen, så det är viktigt att vara säker på 
om det verkligen är ett fångåterfall eller inte.

Återfall förekommer ju tyvärr, även om majorite-
ten inte får det. Särskilt “tjockisar” som bantas ned 
håller sig friska. Återfall ganska nära inpå det första 
beror oftast på att hästen utsatts för större påfrest-
ning än den klarade av, eller att den fick tillgång till 
fel foder. Återfall längre fram i tiden än ett år anses 
som ett helt nytt förlopp, eftersom hovkapseln för-
nyats. 

”Fång är som skogbrand, 
där den smärtsamma 

inflammationen är elden”

Att � -
tas djupa böjsenan och på så vis minskar den separerande kraften i lamellagret. FOTO: Claes Kärrstrand.
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Det finns särskilda sjukdomar där återkommande 
fång är en komplikation. En sådan är Cushings sjuk-
dom. Det är en hormonell sjukdom i hypofysen som 
främst ses hos äldre hästar. Feta hästar utvecklar ett 
Cushingliknande tillstånd, som försvinner när de går 
ned i vikt.

En gång fånghäst, alltid fånghäst?
När jag gjorde mitt veterinärexamensarbete på fång 
vid Hästsjukhuset Strömsholm, ringde jag upp ägar-
na till fångpatienter som skickats hem minst 6 må-
nader tidigare. Syftet var att få en statistisk bild av 
prognosen på längre sikt. I studien ingick 71 patien-
ter. Trettionio stycken hade återgått till samma pre-
stationsnivå som innan de fick fång. En tredjedel av 
patienterna var halvblod eller varmblod, resten av 
ponnyras. Bland halv- och varmbloden blev 75 pro-
cent helt återställda, bland ponnyerna 47 procent. 
Om man är ponny ser det alltså ganska dystert ut; 
man får lättare fång och man har inte så stor chans 
att bli frisk. 

Personligen ser jag inte fångbenägenheten som 
medfödd, utan som en följd av hur hästen hålls och 
sköts. Det är onekligen vanligt med ponnyer som är 
för runda om magen.

Att en större del av hästarna återställdes kan 

mycket väl bero på en bättre vård. Ofta hamnar an-
svaret för ponnyer hos barn och ungdomar som inte 
har det tålamod och konsekventa tänkande som 
krävs för en komplett eftervård av en fånghäst, eller 
för att upptäcka sjukdomen i tid.

Flera experter har dragit slutsatsen “det är en ma-
nagementfråga”. Hur ont hästen har är kopplat till 
hur stor inflammationen är, men det finns inga pa-
ralleller mellan symtom och tillfrisknande. En duk-
tig hästägare som är uppmärksam på sin häst, håller 
den i rätt hull och är vaksam vid foderbyten har stor 
chans att slippa tampas med fång. 

När en duktig hästägares häst drabbas låter denne 
hästen vila ut hela konvalescentperioden och chansar 
inte på att “det kanske går, hästen ser ju pigg ut”. 

Han eller hon samarbetar med sin veterinär och 
sin hovslagare för bästa medicinering och verkning. 
Uppmärksamma ögon noterar förändringar i rö-
relserna och kontroll av digitalpulsen blir fortsätt-
ningsvis en del av visiteringen. På så vis kan Olle 
motas i grind.

FOTNOT: 
Jenny Limans examensarbete ”Tillfrisknande och användning 
av hästar med fång” finns tillgängligt på Hippocampus hem-
sida http://hippocampus.slu.se. 

TEXT: 

Jenny Liman, veterinär




