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att inte sår uppstår, och kontaktar en 
hovslagare som limmar på en plastsko 
med förlängning bakåt, vilken hjälper 
till och tippar upp hoven i rätt läge. 
Däremot ska aldrig stödbandage eller 
gips användas vid den här åkomman 
eftersom fölet måste få träna senorna 
och röra på sig. Annars förslappas 
senorna ännu mer. 

– Sedan har vi även x-benthet, 
hjulbenthet, ”windswept”, sabelbent, 
bockbent, upprätade kotor (böjsene-
kontraktur) med mera. 

Vad kan sådant här bero på?
– Orsakerna är till stor del okända. 
Man misstänker dock att tillväxtstör-
ningar, assymetrisk tillväxt, hormon-

Vilka är de vanligaste avvikelserna?
– Relativt vanligt är förslappade böj-
senor vilket leder till att hästen tram-
par djupt i kotan, och tån på hoven 
pekar upp i luften. Om det är av en 
lindrigare grad rättar det sig snabbt om 
stoet och fölet får daglig vistelse i en 
liten hage med fast underlag. Det gör 
att muskulatur och senor kompenserar 
det här ganska fort. Även hovens kon-
vexa sulform bör raspas plan för att 
underlätta för hoven att komma upp  
i rätt läge. 

– Om slappheten i böjsenorna är 
höggradig är det risk för att hästen 
går på ”huden” bak på ballarna och 
riskerar att få sår där. Då är det viktigt 
att hästägaren skyddsbandagerar så 

ill att börja med: hur skulle 
du beskriva en ”normal 
benställning” hos ett föl?

– Fölen är ofta lite svagt utåtroterade i 
frambenen. Många har också en lind-
rig grad av x-benthet (valgus) under 
de första månaderna. Det är egentligen 
det normala utseendet.

– I allmänhet rättar x-bentheten till 
sig. Att benen är svagt utåtroterande 
brukar också försvinna, ungefär vid 
1,5 till 2 års ålder när bröstkorgen 
och bringan breddar sig. Då pressas 
armbågarna utåt och benet roteras lite 
inåt vilket oftast leder till att hovarna 
pekar rakt framåt istället för att som 
föl ha pekat lite snett utåt, om benet i 
övrigt är rakt.

Ibland kan några drag med raspen, regelbundet och på rätt 
sätt, göra underverk. I andra fall krävs betydligt större åtgärder. 
Henrik Magnusson, klinikchef vid hästsjukhuset Färjestad,  
delar med sig av sina erfarenheter angående såväl normala  
som avvikande benställningar hos föl. 
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känner att lederna är mjuka, och glappa 
i sidled. Det ger avvikande vinkelställ-
ningar när benen belastas. Här behö-
ver en veterinär anlitas för eventuell 
röntgenundersökning om ofullständig 
förbening misstänks, samt eventuellt 
anlägga stödbandage eller gips.

– En viktig sak, och det gäller alla föl 
med avvikande benställningar, är att de 
kan ha svårare att resa sig än ett nor-
malt föl. Det är mycket viktigt att se till 
att dessa får sin råmjölk i tid, helst inom 
3–6 timmar. Annars får de en dålig start 
i livet med ett dåligt infektionsskydd, 
vilket kan vara mycket farligt då dessa 
föl också oftare får liggsår. Mjölka ur 
råmjölk och ge fölet i flaska, eller lyft 
fölet och hjälp det att börja dia så att 
man är säker på att det får i sig flera 
gånger inom 12 (ev upp till 24) tim-
mar. Det är under den tiden som fölets 
tarmvägg kan ta upp råmjölkens anti-
kroppar till blodbanorna.

rubbningar, inflammation i moder-
kakan med mera kan ligga bakom. 
Även fellägen i livmodern där benen 
kan ha pressats sneda tros kunna ligga 
bakom. En del forskare misstänker 
att det ibland beror på att stona är för 
feta, och att det därför blir för trångt 
i buken. Fölet ska kunna sprattla lite 
i livmodern, träna inför livet utanför 
och inte bara ligga i en ställning. Men 
det här är bara teorier. 

Avvikande benställningar kan också 
uppstå efter födseln och kan då bero 
på för snabb tillväxt, tillväxtzonrubb-
ningar, avlastning eller överbelastning 
på grund av hälta.

– Föl som är outvecklade när de 
föds (till exempel tvillingar), eller föl 
som föds för tidigt, har ibland slappa 
stödjevävnader (ledkapsel, ligament). 
Skelettet i framknän och haser kan vara 
dåligt förbenat, ofullständigt, och tål 
inte riktigt vikt och belastning. Man 

• Så fort fölungen är född: gör en första 
hälsocheck och titta bland annat så att 
den står rätt på sina ben.

• Se till att fölungen får i sig råmjölk i 
rätt tid.

• Om fölungen visar felställningar:  
se till att fölet inte får liggsår. Boxen ska 
ha en kraftig bädd. Lägg direkt skydds-
förband vid eventuella skavsår. Ta tidigt 
kontakt med en duktig hovslagare för 
att få tips och råd om hur du ska raspa 
och så vidare. Tillsammans med hov-
slagaren kan du göra upp en plan för 
åtgärder, samt hur länge du bör avvakta 
innan du åker in till en klinik.   

• Håll i minnet: om man har en fölunge 
som verkar outvecklad, exempelvis 
är för tidigt född, och har leder som 
är glappa och felvinklade så behövs 
speciell hantering för att fölet inte ska 
skada sina leder. Rådgör med hov-
slagare och veterinär. 

• Börja verka i tid. Om, när och hur ofta 
hovarna behöver verkas styrs av hur 
de slits och hur korrekt benställning 
fölet har. Ett snett ben sliter hoven 
sned snabbare.

Henrik Magnussons 
bästa råd till upp-
födarna:

Henrik Magnusson, klinikchef vid hästsjukhuset Färjestad, tycker inte att vi ska vänta alltför länge innan 
vi korrigerar felställningar. Men dessförinnan ska vi ha en konkret plan för hur vi ska arbeta med fölets 
hovar. Foto: Lena Karlsson

Foto: ASVT
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kotor behandlas med stretching och 
om det inte ger resultat på ett par 
dagar bör en kunnig hovslagare kon-
taktas för olika hovåtgärder som kan 
öka tänjningen av sen-/muskelvävna-
den. Ibland är dessa föl också ömma 
och halta och kan behöva smärtstill-
ning för att börja belasta benet. Gips 
från armbåge till kota hjälper ofta 
muskulaturen och senorna att slappna 
av och därmed ge efter. Om inga 
åtgärder hjälper kan kirurgi vara enda 
utvägen och då oftast kombinerat med 
någon ortopedisk hovåtgärd. 

Vilka vanliga avvikelser är till 
viss del självkorrigerande, och 
hur länge ska man ha ”is i ma-
gen” innan man tar hjälp?

– Lindrigare grad av x-benthet (val-
gus) och hjulbenthet (varus) rättar sig 
ofta bra med vistelse i sjukhage. Men 
man ska bestämma sig för en tidsplan, 

inte springa på stora beten och över-
anstränga sig, då kan felvinklingen för-
stärkas, utan bör gå i sjukhage på fast 
underlag, och ha möjlighet till vila på 
mjukt underlag (det har ibland lite ont 
och ligger mer än andra föl). I vissa fall 
kan också en ortosskena vara till hjälp 
men den måste användas med försik-
tighet då den lätt ger tryck-skador. 

Är felvinklingen kraftig eller 
inledda åtgärder inte hjälper måste 
ibland kirurgiska åtgärder tillgripas. 
Ibland räcker det med ett tillväxt-
stimulerande snitt i benhinnan på 
den eftersatta sidan av benet men vid 
kraftig felvinkling måste också ett till-
växtbromsande ingrepp göras på den 
förvuxna sidan för att resultatet skall 
bli bra. I has- och framknäregionen bör 
ingreppet göras före 4 månaders ålder, 
i kotledsregionen före 2 månaders 
ålder för ett optimalt resultat.

– Böjsenekontrakturer/upprätade 

Kan du nämna några exempel 
på hur avvikelser åtgärdas?

– När framknän och haser är ofullstän-
digt förbenade och leden känns ”glapp” 
i sidled, kan fölet faktiskt trycka sön-
der de små benen i dessa leder och 
defekterna kan bli permanenta. Men 
får de gips, alternativt stödbandage 
(som måste bytas ofta) och vila kan de 
se normala ut efter ett par veckor när 
förbeningen har hunnit ikapp. Det här 
är en ganska ovanlig åkomma men bör 
ändå nämnas. 

– Sedan har vi de som föds med, 
eller genom assymetrisk bentillväxt 
utvecklar, felvinklade men stabila 
ben utan ”glapp” i leden. De är oftast 
felvinklade i framknä, has eller kotled. 
I lindriga fall räcker vila i sjukhage.
Annars kan i första hand verkning och 
sjukbeslag (till exempel limmad plast-
sko med utlägg på in-/utsida) stödja 
benet så att det rättar till sig. Fölet får 

”Det är mycket viktigt att se till  
att fölen får sin råmjölk i tid”

Det är en stor fördel om ett föl som föds med avvikande benställning tar sig upp och diar. Men så är ofta inte fallet, eftersom de här fölen är väldigt 
svaga. Då är det nappflaska som gäller. De här fölen har extra stort behov av att få sig råmjölk i tid. Foto: Martin Langels/Kanal 75
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inte bara låta tiden gå. Om fölet inte är 
bättre efter 2-3 veckor bör en hov- 
slagare kontaktas för att bedöma om 
korrektion av hovarna skall inledas. 
Om man väntar för länge sluter sig  
tillväxtzonerna i benen och då får man 
inte längre effekt av hovslagar- eller 
kirurgåtgärder. 

– Ser man en lindrig grad av slappa 

senor kan man också vänta 1-2 veckor 
innan man kontaktar hovslagaren men 
huden i kronranden/ballarna måste 
skyddas från sår till varje pris.  

– Föl med lindrigt spända böjsenor 
(senkontraktur), det vill säga lindrigt 
uppresta i kotorna och/eller böjda 
i hovleden, bör man börja stretcha 
direkt. Verkar de ha ont bör dock  

veterinär kontaktas för kontroll av 
orsak och eventuellt insättande av 
smärtstillning. Syns ingen förbättring 
av stretchingen på ett par dagar måste 
man ta hjälp av en hovslagare, samt 
använda ortopediska beslag.

Avvikande benställningar kan bero 
på såväl arv som miljö. Kan du ge ex-
empel på miljöfaktorer som kan spela 
stor roll i det här sammanhanget? 

– Efter 4-6 månader är fölen ofta inne 
i en rätt kraftig tillväxtperiod, och då 
är det risk för att böjsenorna spänns 
genom att skelettet växer fortare än 
senvävnaden hänger med. Alltför kraf-
tig utfodring driver på det här förlop-
pet, till exempel om fölen tränger sig 
fram och stjäl av mammans kraftfoder.  
Här kan restriktion i foderintag i kom-
bination med ovan nämnda åtgärder 
hjälpa. Även eftersatt hovvård är för-
stås en miljöfaktor.

Vad tänker du när du ser vuxna 
hästar med diverse fel, till exempel 
uttåade hästar som går och slår sig?

– Lite uttåad benställning anses ok 
hållbarhetsmässigt men i högre grad 

”Vissa hästägare vet hur man 
ska korrigera och hur benet är 
uppbyggt. Den som är osäker 
bör rådgöra med en hovslagare” 
säger Henrik Magnusson.  
På bilden Mikael Bergh, SLu. 
Foto: Lotta Isacsson
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anses det kunna leda till förslitnings-
skador, hovsprickor och överben. När 
jag ser stora avvikelser tänker jag att 
det var synd att inte en hovslagare fick 
greja med det här i tid, det vill säga 
innan 60 dagars ålder som föl…

Ibland hör man att vi har blivit lite 
för pigga på att korrigera, att vi 
borde ha mer "is i magen" eftersom 
en del saker är självkorrigerande. 
Vad är din uppfattning om det?

– Jag tycker inte att man ska vänta 
för länge. Det är jobbigt för leder och 
ligament att röra sig i en felaktig posi-
tion. Det finns en naturlig funktion i 
skelettet att rätta sig, och ofta styrs ju 
tillväxten rätt. Men det är inte alltid 
kroppen klarar av att rätta till det som 
blivit fel. Senor, ligament och leder 
börjar helt enkelt anpassa sig till fel-
läget och det är inte bra för den fram-
tida användbarheten. 

Har uppfödare/hästägare till-
räckligt bra kunskaper för 
att verka hovarna rätt?

– Det är lite svårt att säga. Vissa häst-
ägare vet hur man ska korrigera, och 

hur benet är uppbyggt. Den som är 
osäker kan prata med en hovslagare 
eller veterinär som kan ge goda råd. 
Det kostar ju inget att slå en signal. 

Generellt brukar sägas att vi 
har chans att rätta till en hel 
del avseende fölets benställ-
ning fram till ett års ålder. Kan 
du kort sammanfatta det här? 

– Ska man korrigera felställningar 
som rör kotan och nedåt bör det inle-
das senast vid 2 månaders ålder, sedan 
avtar tillväxten successivt i det om-
rådet. Gällande framknän och has bör 
man ha åtgärdat det inom 4-5 måna-
der, sedan är tillväxthastigheten betyd-
ligt långsammare och då blir resultatet 
av åtgärderna sämre. Får man inte den 
effekt man vill ha, utan en viss snedhet 
blir kvar, har man gjort det förgäves. 
Åtgärda i tid för större chans till lyckat 
resultat. 

– En häst med en felvinkling är ju ofta 
svår att sälja. Det är stor risk att hästen 
får ledproblem längre fram när den bör-
jar tränas. Den håller inte. Så det finns 
stora pengar att rädda eftersom en häst 
inte är billig att ta fram idag. 

De som är motståndare till lös-
drift hävdar ofta att de inte upp-
lever sig ha tillräckligt bra ”koll” 
på hästarna om de går ute. Där 
kan onekligen hovvård räknas 
in. Vad är dina erfarenheter?

– Nej. Jag tycker de flesta som har lös-
drift sköter det på ett bra sätt, och inte 
glömmer den dagliga kontakten, samt 
har bra koll på hästarnas hälsostatus. 
Sedan finns ju alltid undantag där häs-
tarna lever vind för våg. Men det finns 
alltid ”avvikare”, även bland de som 
har hästarna uppstallade. 

 Med utgångspunkt från häst-
sjukhuset Färjestad har ett 
hovslagarråd bildats. Nätverket, 
där några rutinerade hovsla-
gare ingår, samlas då och då för 
att bland annat diskutera nya 
rön och artiklar kring ämnen 
som benställningar hos föl och 
olika hovlidanden. Emellanåt är 
gruppen ute och föreläser för 
hästägare. 




