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I över trettio år har hästortopeden 
Torgny Wiberg skott och väg
lett hästägare om hästarnas ben 
och hovhälsa. Arbetsområdet 

sträcker sig över hela Sverige och lite 
till. Och hovar är en angelägenhet som 
inte känner några geografiska gränser. 
En hästortoped med gedigen erfaren
het blir snabbt eftersökt, även inter
nationellt. Det blir många timmar på 
resande fot för Torgny.

Sannsagan el Sueco
Att följa patienterna på deras livsväg 
är naturligtvis alltid intressant när man 
har varit med om att forma de hovar 
hästarna ska springa på.

Några individer har Torgny anled
ning att reflektera över extra ofta.  Inte 
oväntat kommer vi in på historien om 
El Sueco. En berättelse om en häst 
som låter som en saga. En häst som 
föddes med ett felvinklat bakben.

Nu är El Sueco sexåringen som 
travat in lite mer än en och en halv 
miljon åt sin ägare Kristina Wiik. Detta 
sedan hon köpte honom ostartad för 
en spottstyver av tränaren Krister 
Söderholm för närmare tre år sedan.

Börja i tid
El Sueco hade redan innan försälj
ningen låtit omgivningen ana sin 
talang, men hade av någon anledning 
tappat livslusten och stod i en hage 
och hängde när Kristina Wiik fick syn 
på honom. En perfekt sällskapshäst, 
tänkte hon då.  

Till dags dato har han fem V75 seg
rar bakom sig. Ben som fungerar över 
förväntan, med andra ord.

Tema: Föl

Vikten av 
 tidig hovvård

En av landets hovortopeder heter Torgny Wiberg. Han rättar till 
flera hundra fölungars felaktiga benställningar och hovar per år.
– det är viktigt att redan från första början vara observant på 
fölets exteriör. En inkorrekt benställning beror oftast på fellägen 
i livmodern, även om självfallet även arv och miljö spelar in, 
säger han. 

Första verkningen av fölets 
 hovar ska ske då det är cirka 
fjorton dagar gammalt. då 
raspas hoven ner till en korrekt 
vinkel. därefter ska  hovarna 
raspas ungefär var sjätte 
vecka. Foto: Claes KärrstrandTExT: 

Beata Hansson
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då det är cirka fjorton dagar gam
malt. Då raspas hoven ner till en 
korrekt vinkel. Sedan följs det upp 
med  raspning var sjätte vecka på en 
 korrekt häst.

– Man kan med hjälp av hovvård 
korrigera avvikelser under en viss tid. 
Sedan sluter sig tillväxtzonerna som 
är aktiva i benet närmast hoven. Vik
ten av att rätta till ett föls benställ
ning mycket tidigt i livet kan inte nog 
understrykas.

Väntar för länge
Dessvärre kan Torgny notera att det 
tyvärr är ganska vanligt att folk väntar 
för länge med hovvård. 

– Att chansa på att problemen med 
inkorrekt benställning på ett föl växer 
bort av sig själv utan att påverka och 
förstärka fölets spontanrätning kan bli 
förödande. Framför allt på högpreste
rande sporthästar. 

Torgny varnar för det som kan 
ske om chansningen misslyckas, och 
hästen vid ett års ålder visar exteriöra 

skall plockas bort och fölet verkas 
med korrekta vinklar för att därefter 
gå in i vanliga verkningsintervaller. I 
El Suecos fall fick jag göra om plast
ningen en gång till för att uppnå ett 
korrekt resultat.

Vikten av täta verkningar
En viktig anledning till täta verk
ningar på ett föl under första halvåret 
beror på deras sätt att belasta hovar 
och ben när de betar gräs. Då halsen 
ofta är för kort i förhållande till ben
längden hos ett föl, lär de sig snart att 
ställa isär frambenen för att nå ner till 
marken. Detta medför en snedbelast
ning av både hovar och ben. 

– Denna snedbelastning gör inte 
sällan att kompensationskorrigeringar 
är nödvändiga, vanligtvis i form av 
verkning av hovarnas utsida. Vid 
extrema fall plastning av hovarnas 
insidor eller eventuellt ett hovbeslag i 
form av en halvsko.

Han berättar att i vanliga fall bör 
en första verkning av fölets hovar ske 

Tema: Avel

– Idag skos han var sjätte vecka, 
han har lite porösa hovar med dålig 
tillväxt, så vi behöver ha lite extra koll, 
berättar Kristina Wiik.

Men redan när El Sueco föddes 
fanns alltså anledning att ha koll på 
hovarna. Det noterade uppfödaren 
Suzanne Hansson. Hans benställning 
var inte helt korrekt och när han var 
elva dagar kallades Torgny ut till går
den. Han minns fortfarande besöket 
mycket tydligt.

– Det var en bra tidpunkt att 
komma då. Ser man något med blotta 
ögat som inte stämmer efter tio dagar, 
då brukar det alltid vara något som 
behöver åtgärdas. Men då måste man 
också göra det snarast om man inte 
vill ha spår av defekten längre fram. 
För sedan börjar spontanrätningen på 
fölets ben att avta.

Vanligt med fellägen
Torgny berättar om vad han såg när 
han tittade på El Sueco. Den övre till
växtzonen på kotbenet hade en felak
tig vinkel. Fölet hade helt enkelt legat 
fel i livmodern.

– Det blir allt vanligare. Jag tror att 
fellägen i livmodern ökar i samma takt 
som man avlar fram lättare hästar med 
långa ben. 

Han plastade El Sueco med en två
komponentplast och byggde på så vis 
på en bit av hoven.

– När jag plastar en eller flera hovar 
på ett så pass litet föl vill jag i allmän
het se resultatet efter ungefär tre 
veckor och då ta ställning till fortsatt 
behandling eller om kvarvarande plast 

El Sueco, som Torgny behandlade från det att hästen var 11 dagar gammal, föddes med felaktig 
benställning som en konsekvens av att han legat fel i livmodern. Hittills har El Sueco tjänat 1,6 
miljoner kronor och tog bland annat tagit en seger i Silverdivisionen på Bollnästravet i höstas. 
Foto: Micke Gustafsson/Kanal 75

Torgny Wiberg, hovortoped, jobbar över 
hela Sverige och även utomlands. Men 
 ibland finns det tid för avkoppling, gärna 
med familjens jakthund, borderterriern 
Terra. Foto: privat
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påverka tillväxtzonen som sitter över 
knäleden, alltså den nedre tillväxt
zonen på underarmsbenet. Där sitter 
felet på cirka 90 procent, det är min 
egen uppskattning, av alla xbenta föl. 

Torgny tillverkade på beställning ett 
par skenor åt Steinlager. Hans skenor, 
OrtosX, påverkade tillväxtzonerna så 
att yttre delen växte fortare och på så 
vis rätade sig benen. 

Hjälp på distans
Skenorna har slutat tillverkas. Idag 
bygger Torgny om hoven med plast 
genom att bredda hovens insida. 
Detta för att få fölet att sätta hoven 
under sig och på så vis påverka sig
nalerna till tillväxtzonerna, som för 
övrigt alltid går via hjärnan.

Kan du också ge hjälp utan att 
någonsin ha träffat hästen ifråga?

– Till viss del kan man genom bil
der ge förslag på behandlingsåtgärder. 
Men för att se fölets rörelsemönster, 
vilket är av största betydelse, måste 
man vara på plats. 

Han säger att en påbyggnad av 
fölets hov är så känslig att till exem
pel en felaktig plastning kan medföra 
ett felaktigt rörelsemönster på hästen 
som vuxen. 

Elitloppsvinnaren Steinlager, körd av Björn Goop under sitt sista tävlingsaktiva år, är en 
annan häst Torgny behandlat. Steinlager föddes x-bent på båda frambenen. På honom 
användes Ortos-x-skenor framtagna av Torgny själv. Skenorna hjälpte benen att räta ut sig. 
Foto: Lars jakobsson/Kanal 75

avvikelser i form av skevheter. Dels 
får ofta uppfödaren sälja hästen till 
ett kraftigt reducerat pris, dels får den 
blivande tränaren, ägaren och inte 
minst hästen själv ofta utstå mycket 
problem. Hållbarheten blir helt enkelt 
sämre på grund av rörelsestörning, 
samt felaktig belastning av hov och 
ben. Detta i sin tur orsakar ofta skador 
på muskulatur och skelett, fördelat 
över hela kroppen. 

I helhet en försämring av den 
medfödda kapacitet som är av största 
betydelse för hur framgångsrik hästens 
karriär kommer att bli.

Hjälpte Steinlager
– Men de flesta av travfolket är kun
niga. De förstår vikten av att kolla 
hovar och benställning tidigt i fölets 
liv, säger Torgny. 

Han har idag många stammisar 
bland sina kunder. Av alla tusentals 
föl han visiterat och korrigerat minns 
han idag även en annan vinnarhäst 
han ”hjälpt på traven”: Steinlager, som 
vann Elitloppet 2005. 

 – Steinlager föddes xbent på båda 
sina framben. Det kan lätt översättas 
till lekmannaspråk som att han var 
kobent. Behandlingen går ut på att 

Lättare hästar
Under de dryga trettio år Torgny varit 
verksam i hovbranschen har han kon
staterat att hästmaterialet förändrats.

– Under denna period vill jag påstå, 
utan att för den skull ha några bevis 
för mina iakttagelser, att hästen syn
bart har blivit lättare och gracilare till 
sin typ, både vad gäller rid och trav
hästar. Detta har enligt min mening 
även medfört nackdelen med en allt 
oftare förekommande mindre, klenare 
och ömtåligare hov. 

Däremot anser han att det är en 
positiv utveckling för hästen i allmän
het och hoven i synnerhet, att barfo
tatävlandet ökat markant inom travet 
under de senaste åren. 

– Att med jämna mellanrum, och 
särskilt mellan skoningsperioderna, 
låta hästen träna och tävla barfota är 
en stor fördel för hovens viktiga funk
tioner. Det förbättrar i sin tur hästens 
allmäntillstånd.

Såsom alla regler har även denna ett 
undantag med enstaka individer som 
alltid kräver någon typ av hovbeslag 
för att kunna utföra ett arbete. Detta 
eftersom deras hovkvalité på grund 
av genetiska, eller andra orsaker, är 
 undermålig. 

exemPeL PÅ FeLSTäLLNINGaR

Hastrånghet
 =Benaxeln är bruten inåt hasen

X-benhet (operativt ingrepp) 
= Benaxeln är bruten inåt knäet

Parallell förskjutning 
= Felaktig inskening

Fransyskhet 
= Utåtroterande benaxlar

Windswept 
= Ena bakbenet hjulbent, det andra 
kobent

Brutna kotvinklar 
= Tillväxtzonen bruten
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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. 

Windswept – det 
vill säga när fölet 
är hjulbent på 
ena bakbenet 
och kobent på 
det andra är en 
av de felställning-
ar som kanske 
ser  märkligast 
ut. Foto: Mikael 
Bergh


