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är Travhästen anländer till Västerbo 
Stuteri är det sen eftermiddag och 
mörkret har sänkt sig över gården. Hov-
slagare Mikael Bergh från SLU hål-

”Världens bästa härstamning hjälper föga om hovvården misslyckats 

från start” har någon klok person yttrat, och sanningshalten i det behöver 

knappast ifrågasättas. Frågeställningen är: vad kan korrigeras och inte; 

och när ska vi börja verka fölen? 

Tema: Hovvård

Korrekt benställning 
för ökad hållbarhet

Sedan fem år tillbaka pågår ett samarbetsprojekt mellan hovslagare och veterinärer 
vid SLU. De hästar som används i studien kommer alla från Västerbo Stuteri utanför 
Heby. Syftet är att via tidig och medveten hovvård få fram stabilare benställningar och 
därmed öka hästarnas hållbarhet. 

ler just på att avsluta sitt arbetspass, vilket innebär 
att dryga 20-talet unghästar fått sina hovar genom-
gångna och verkade. En del av dem inte utan protes-
ter trots att de alldeles uppenbart inte är helt ovana N

Micke och Micke 
– Bergh till vänster 
och Demmers till 
höger – har samar-
betat i ett antal år 
nu, och Västerbo 
kommer att fortsätta 
på inslagen väg 
även när projektet 
avslutats. 
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vid hanteringen. Och konstigt vore annars; samtliga 
har verkats ofta och kontinuerligt i likhet med alla 
föl – det vill säga 40-50 stycken per säsong – som 
fötts på stuteriet under de senaste fem åren.

– Arbetshypotesen som ledde fram till att projek-
tet en gång startade handlade om att vi, när vi åtgär-
dade vuxna hästar med diverse fel, började fundera 
på hur tidigt vi faktiskt kan påverka benställningen 
och hur långt vi kan komma i det arbetet, berättar 
Mikael Bergh.

Projektet finansierades under de första tre åren 
med pengar från ATG. Sedan dess har det levt 
vidare helt utan ekonomiskt stöd. Projektgruppens 
intresse och engagemang för att fullfölja den inslagna 
vägen är därmed väldigt tydlig. 

Vad kan korrigeras och inte?
Inkorrekta benställningar orsakas av såväl arv som 
miljö. Det långsiktiga och medvetna avelsarbetet har 
medfört att de flesta hästar idag har de raka ben- 
och tåaxlar som eftersträvas. Bland de vanligaste 
avvikelser som dock förekommer hos våra föl kan 
nämnas hastrånghet , x-benthet, lätt parallellför-
skjutning, windswept och lätt fransyskhet. 

– Gällande fransysk benställning kommer det ofta 
något senare och onekligen mer i vissa stammar än 
andra, inskjuter Mikael. 

Därutöver förekommer också hängande knän, 
bockhovar – en hovform med stor tåvinkel och höga 

trakter – samt veka kotor.  
– En vanlig missuppfattning är att veka kotor själv-

korrigerar sig men så är inte fallet; och ju tidigare 
åtgärd desto bättre resultat. 

Det ska också kommas ihåg att självkorrigering i 
sig kan leda till följdproblem. För att nämna några 
exempel kan X-benhet leda till fransysk, paral-
lellförskjuten eller uttåad benställning, windswept 
kan leda till att hästen blir hasvid eller hastrång, 
hängande knän kan leda till utveckling av bockhovar. 
I samtliga fall kan också deviationer distalt, det vill 
säga brytningar i kotan, uppstå. 

Generellt måste avvikelser på de distala benen 
– hov, kronled, kotled – alltid åtgärdas. 

Verkning med täta intervaller
På Västerbo stuteri, som anslöt till projektet efter 
förfrågan från SLU, har verkningen av unghästarna 
skett var fjortonde dag från två veckors ålder. Där-
efter, från och med sex månaders ålder, har interval-
lerna legat på var sjätte till var åttonde vecka. Vid 
sex månader respektive ett års ålder kontrolleras häs-
tarnas benställning av en och samma veterinär. Vid 
studiens slut sker också en rörelseanalys som innebär 
att benställningar i rörelse mäts. Dessutom röntgas 
de distala benen för kontroll av benens symmetri 
samt kartläggning av eventuell osteochondros. 

– Den första kontrollen av hovarna som alltså görs 
när fölen är två veckor innebär en väldigt liten åtgärd 

Hastrånghet: benaxeln 
är bruten inåt hasen.

X-benthet: benaxeln 
är bruten inåt knäet.

Parallellförskjutning: 
felaktig inskening.

Tema: Hovvård

Dagen börjar närma sig sitt slut, och den här gången har drygt 20 unghästar blivit verkade.
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Windswept
”Ett fall av windswept, det vill säga fölet är hjulbent på ena 
bakbenet och kobent på det andra. I det här fallet självkorri-
geras fölet i hasorna med hjälp av motion vilket gör att benen 
stärks upp. Däremot krävs arbete med de distala delarna”.

Bockhov
”Det här ”tådansande” fölet måste både veterinär och hovsla-
gare arbeta med. Det behövs kirurgiska ingrepp, smärtlindring 
och beslag. Och det gäller att agera fort eftersom tillståndet 
snabbt förvärras”.

Veka kotor  
”Som synes är trakten helt 
söndertrasad.”

”Här är ena hoven åtgärdad 
med plast, den andra pekar 
rakt upp i luften och kotan är 
på väg ned”.

”Lite senare: nu har båda hovarna förstärkts med hjälp av 
plast. Det finns olika kostnadsgrader vid den här typen av 
åtgärder men plast är ett ganska billigt material”.

Fransyskhet: utåt 
roterade benaxlar.

som till exempel en lätt verkning. Sedan tittar vi på 
fölet igen vid tre veckors ålder för att bedöma i vil-
ken utsträckning hovarna självkorrigerar sig. Utifrån 
det lägger vi upp en plan för fortsatt arbete.

Gränsen går vid ett års ålder
Den tidsperiod som finns till förfogande för att med 
hjälp av hovvård korrigera eller förbättra avvikelser i 
ben- och tåaxlar sträcker sig till ungefär ett års ålder. 
Enkelt uttryckt sluter sig därefter de tillväxtzoner 
som är aktiva i benet närmast hoven. 

– Vid två månaders ålder går den första gränsen. 
Fram tills dess har vi ungefär nittio procents chans 
att korrigera felaktigheter relativt bra. Vid fyra 
månaders ålder har möjligheterna sjunkit till ungefär 

Tema: HovvårdMichael Demmers berättar att de 
tidigare inte började med fölen 
förrän vid tre månaders ålder. 
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femtio procent. Vid sex månaders ålder har man tur 
om det går att korrigera och när hästen blir ett år är 
tiden ute.

– Sedan kan man visserligen säga att ”allt går att 
korrigera” men frågan är vilken nivå som är accep-
tabel. Här i Sverige vill vi att resultatet ska vara 
perfekt och just beroende på den lilla felmarginal 
vi accepterar ligger vi kunskapsmässigt jättehögt 
jämfört med många andra länder.

Travfolket mycket kunniga
I sin vardag som hovslagare på SLU arbetar Mikael 
bland annat med olika typer av sjukbeslag samt hål-
ler undervisning för veterinärstudenter. Han har 
varit i branschen i drygt 20 år, håller en hel del före-
läsningar såväl i Sverige som utomlands och driver 
därutöver hovslageri i egen regi. 

Kunderna är många och varierande, men han 
menar att på travsidan är kunskapsnivån hög.

– Travfolket är generellt väldigt medvetna och 
kunniga och många uppfödare har kontrakterat en 
bra hovslagare som kommer regelbundet. Ibland kan 
dock folk vara lite snabba på att åtgärda saker som 
faktiskt självkorrigeras, och därmed spendera många 
onödiga tusenlappar.

Ett av de områden som hittills också studerats via 
projektet är hur skiftande väderförhållanden leder 
till olika typer av problem. 

– Exempelvis ser vi mer bockhovar under som-
marhalvåret, vilket beror på att en regnig försom-
mar som följs av värme och torka får hovarna att gå 
sönder. 

En av målsättningarna med projektet är också att 
så småningom producera en manual med riktlinjer 
för verkning av den unga hästen. 

Fortsätter enligt konceptet
Michael Demmers som, tillsammans med sin syster 
Susanne, driver Västerbo Stuteri är mycket nöjd med 
projektet. 

– Tidigare började vi inte med fölen förrän vid 
ungefär tre månaders ålder. Vi har mycket finare 
hästar nu och kommer att fortsätta med det här 
upplägget av fölens hovvård även när projektet 
avslutas. Vi tycker oss också ha märkt en förbättring 
av auktonspriserna på våra hästar, berättar Michael 
Demmers. 

”Travfolket är 
generellt väldigt 
medvetna och 
kunniga”

Tema: Hovvård

”Vid sex 
månaders 
ålder har 

man tur 
om det 
går att 

korrigera”

Mikael Bergh arbetar till vardags som hovslagare vid SLU och i egen firma. Därutöver undervisar han veterinärstudenter och 
håller föredrag. 
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I  projektgruppen ingår:

Mikael Bergh – hovslagare vid universitetsdjursjuk-
huset SLU.
Ove Wattle – Universitetsadjunkt, SLU.
Chris Johnston – Klinikchef vid stordjurskliniken, 
universitetsdjursjukhuset SLU.




