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1. Är det bra eller dåligt med hönät? 

Finmaskiga nät är bra då de på ett relativt ”naturligt-liknande” och särdeles effektivt 
sätt förlänger ättiden och ökar antalet tuggningar per kilo foder – därmed även 
salivutsöndringen per kilo foder. Ökad salivutsöndring skyddar tänderna från 
frätskador från socker och sura fodermedel. Dessutom skyddar det mot magsår och 
förbättrar matsmältningen. Nackdelar med nät är att många hänger dem högt, vilket 
gör att hästarna får en onaturlig ätposition. Att fästa dem lågt kan utgöra en risk att 
hästarna fastnar i dem. Genom att servera en del av höet löst på golvet kan hästarna 
dämpa den värsta hungern genom att äta löshöet först, istället för att försöka slita 
sönder nätet med framhovarna. Du kan även överväga att bara försluta och lägga in 
hönätet på golvet i boxen, inte hänga upp det. Det minskar också risken för skador. 
Ett litet hårdpackat bollformat finmaskigt hönät är en bra sysselsättning i boxen. 

Vid användning av hönät anser jag att man då och då ska lyfta på läpparna och 
inspektera framtänderna så de inte fått nötningsskador av nylonet – samma gäller 
för betesreducerare. 

 

2. Är det dumt att ge hästen morötter? 

Morötter är en bra betakarotenkälla (omvandlas till A-vitamin i kroppen), är gott och 
innehåller även en gnutta fibrer, B-vitamin, K-vitamin och kalium. Men egentligen är 
det ett tämligen näringsfattigt livsmedel, som evolutionärt inte på något sätt är en 



 

naturlig föda för hästen, något vi inte tänker på. Sockerkänsliga hästar bör undvika 
morötter helt och hållet. Även hästar med frakturbenägna tänder bör slippa hela 
morötter, i synnerhet de hårda vintermorötterna kan orsaka problem. Gamla hästar 
som börjar få lite lösa tänder pga att de börjar bli nedslitna ska inte heller ha hela 
morötter, där kan man riva eller hyvla istället. Dumt? Fundera på varför du ger dem, 
och om givan fyller den funktion du önskar och om effekten överväger riskerna för 
just din hästs förutsättningar. Då har du svaret. 

 

3. Är muesli bra för tänderna? 

Nej. Största problemet är att det innehåller torkade frön, sädeskorn, majs och ofta 
pellets. Melass eller andra sockerkällor är dessutom ofta inblandade i mixen för att 
öka smakligheten. Vissa partiklar är mycket hårda och kan orsaka sprickor eller till 
och med frakturer. Genom att blötlägga maten (minst 20 min!) kan man minska 
risken för tandskador. Alla pellets är egentligen direkt skadliga för tänderna då de 
extremt små partiklarna lätt fastnar i skrymslen i och mellan tänderna och där blir 
substrat för kariesbakterier och förruttnelsebakterier och dito svampar. 
Sockertillblandningen förvärrar problematiken. Pellets ökar även risk för magsår och 
tarmproblem. När man närmar sig botten av säcken är det risk att foderkvaliteten 
försämrats, fodret kan ha torkat mer och blivit ännu hårdare. Förslut säcken eller 
förvara i hink med väl påsatt lock! 

Få hästar behöver annat än fri tillgång till bra stråfroder, med näringsvärde anpassat 
för individens energibehov. 

 

4. Bör vi bara fodra med hö med tanke på hästens tandhälsa? 

Gräs i första hand. Blött hö i andra hand. Torrt hö i tredje hand. Hösilage i fjärde 
hand, helst i kombination med hö eller halm. 

Skulle vi se till hästens hälsa så hade ängsbete varit optimalt för precis hela hästen. 
Få beta sig lite fet på sommarhalvåret och magra av över vintern. Tyvärr ser vi mer 
till vår bekvämlighet, till vår skeva bild av att hästarna ska vara småfeta hela tiden, 
och till den (falska) trygghetskänslan som dyra kraftfoder ger oss med sin reklam 
och vackra påsar. Vi vill ju väl, men hästarna skulle må ofantligt mycket bättre om vi 
kunde få tillgång till ett bättre urval av olika stråfoder, och hästanpassade 
installningsmetoder och hästanpassade beten. Låt oss sträva ditåt, efterfråga att 
kunna köpa STRÅFODER med olika innehåll, rätt innehåll för rätt individ och säsong! 
Inte dito kraftfoder. 



 

 

5. Fiskar i vattenbaljan? 

Intressant tanke. Kan tyvärr för lite om fiskar och akvarie-ekosystem i kombinationen 
foderrester och hästsaliv för att svara på den frågan. Undrar vad de båda djurarterna 
tycker om att medvetet dela vattenreservoar? 

 

6. Foder - hårda morötter, är det OK? 

Morötter är en bra betakarotenkälla (omvandlas till A-vitamin i kroppen), är gott och 
innehåller även en gnutta fibrer, B-vitamin, K-vitamin och kalium. Men egentligen är 
det ett tämligen näringsfattigt livsmedel, som evolutionärt inte på något sätt är en 
naturlig föda för hästen, något vi inte tänker på. För oss är morötter till hästen lika 
självklart som en mobiltelefon i jackfickan. Men evolutionärt sett är det något helt 
nytt påfund… 

Sockerkänsliga och insulinresistenta hästar bör undvika morötter helt och hållet. 
Även hästar med frakturbenägna tänder bör slippa hela morötter, i synnerhet de 
hårda vintermorötterna kan orsaka problem. Gamla hästar som börjar få lite lösa 
tänder pga att de börjar bli nedslitna ska inte heller ha hela morötter, där kan man 
riva eller hyvla istället. 

 

7. Hur stor andel av hobbyhästarna har besök av tandläkare 
regelbundet? 

Oj, den frågan är svår att besvara. Dels för att det mig veterligen inte finns någon 
vetenskaplig studie eller kartläggning av detta, dels för att frågan är ställd som den 
är. Ordet regelbundet och ordet tandläkare behöver utvecklas för att ens starta en 
studie som kan svara på den frågan. Men jag ska ge en kvalificerad gissning efter att 
ha definierat orden något: 

Rekommenderat undersökningsintervall är 6 månader i åldrarna 2,5-ca 5 år, för den 
gamla hästen som börjar slita sina tänder ojämnt och för hästar med bettfel, till 
exempel överbett. Årlig undersökning för övriga hästar. Om vi definierar om ordet 
REGELBUNDET till REKOMMENDERAT så kan vi komma närmare ett svar. 

Det är en enorm titelförvirring gällande ”TANDLÄKARE”. Först och främst vill jag 
klargöra att titeln tandläkare är skyddad och endast får användas av den som 



 

examinerats vid tandläkarhögskola för människor. Dessa ”riktiga” tandläkare får inte 
arbeta på djur utan vidareutbildning och särskilt godkännade av jordbruksverket. 

Veterinärutbildningen har en extremt begränsad utbildning avseende hästtänder och 
munhålans sjukdomar. Den var faktiskt rent katastrofal ända in i början av 
2000-talet. För att ens kunna undersöka munhålan på ett bra sätt och förstå vad som 
är normalt, onormalt, och hitta och dra rätt slutsatser av fynden krävs 
vidareutbildning. 

Runt om i världen erbjuds hästtandvårdsutbildningar till såväl tandläkare, veterinärer 
och även andra med (eller helt utan) någon form av hälsovårdsutbildning eller 
hästkunskap. Tyvärr är merparten av utbildningar till ickeveterinärer/-tandläkare helt 
utan extern validering eller kvalitetssäkring och vem som helst kan starta en sådan 
organisation eller utbildning av valfri längd och kostnad, och sälja till vem som helst. 
Man får en utbildning som man tror är jättebra och ett fint diplom att man är 
hästtandtekniker (hästtandläkare i vardagligt tal) och åker hem och börjar jobba i 
god tro och övertygelse. Hästägarna är jätteglada att någon med intresse och 
utbildning tar sig an deras hästar. Tyvärr slutar det alltför ofta med att hästarna far 
illa, och ingen märker något förrän det är för sent. 

En icke-veterinär hästtandtekniker får ej sedera (ge lugnande till) hästar eller ens 
arbeta på sederad häst utan att veterinär är närvarande under hela ingreppet. De får 
inte heller avlägsna vargtänder. Utan att sedera är det omöjligt att göra en fullständig 
undersökning. Utan en fullständig undersökning är det omöjligt att ställa rätt 
diagnos. Utan rätt diagnos är det omöjligt att sätta in rätt behandling. Det finns dock 
erfarna hästtandtekniker i landet som arbetar i samråd med veterinärer och gör ett 
mycket bra arbete. Vissa har även tillstånd att arbeta på sederad häst. Men glöm inte 
att det är på DITT ansvar att ta reda på om det arbete den du anlitar är lagligt eller ej 
– inga försäkringsbolag i världen kommer att stå vid din sida om något går fel, 
annars. Det är inte alltid du får ett korrekt svar om du frågar. Konsekvenserna kan bli 
otäcka och mycket kostsamma, om du har otur. Du måste ha koll själv. 

För att få en garanti i ditt val av tandpraktiker så välj en hästodontolog. En 
hästodontolog är en veterinär eller tandläkare (garanterad genuin medicinsk 
utbildning i botten) som specialistutbildat sig och därtill bevisat sina kunskaper inom 
hästtandvård genom en omfattande examinering. Då garanteras du förutom kunskap 
även ansvarsförsäkring. Är hästodontologen veterinär i botten kan du vara 100% 
säker på att personen har laglig rätt att utföra även operativa ingrepp såsom 
vargtandsextraktioner. 

Ska jag svara ordagrant på frågeställarens fråga är svaret sannolikt en bråkdels 
procent, eftersom det är mycket få människotandläkare som håller på med hästar. 
En av dem är Torbjörn Lundström, en av de tunga drivkrafterna bakom utvecklingen 



 

av hästtandvård i Sverige. Men han har inte många tandläkarkollegor i branschen; 
däremot börjar vi bli många aktörer i branschen. 

Ska jag svara på det jag gissar att frågan syftar på så uttrycker jag mig så här:  Jag 
uppskattar att ungefär 25% av hobbyhästarna får tandvård, någorlunda årligen, av 
tandläkare/veterinär med vidareutbildning inom hästtandvård, alltså vad jag anser är 
adekvat undersökning och behandling i adekvat intervall. 

Inkluderar man även de hästar som får munnen hjälpligt undersökt och/eller raspad 
(oavsett aktörens utbildning) med upp till 2 års intervall så uppskattar jag det till 80% 
i dagsläget. 

Eftersom vi med avel och hästhållning producerat en över lag dålig tandstatus hos 
våra hästar behöver vi ta detta på allvar, och förbättra siffrorna för adekvat tandvård 
markant. Genom en god tandstatus och munhälsa slipper vi så oerhört många andra 
problem som kan ge uttryck inte bara i tuggandet utan även i ridbarhet, humör, hältor, 
bristande muskelsättning, fertilitetsproblem, kolik, fång, hudproblem mm mm. 

 

8. I vilken ålder skall man börja kolla tänderna på hästen? 

Det är klokt att inte vänta längre än 2,5-3 års ålder. Dock tycker jag att man bör ta en 
första koll innan man sätter bett i munnen på hästen. Då kan man dels får råd om för 
hästen lämplig bettyp ut anatomisk synvinkel, dels får man ett utmärkt tillfälle att ta 
bort eventuella vargtänder. Dessa kommer annars skapa obehag när bettet kommer 
emot dem. Det är oerhört viktigt att bibehålla hästens naturliga framåtbjudning, och 
att inte låta hästen förknippa bettet med smärta. Vargtänderna kommer fram redan 
vid ett halvårs ålder. Ibland ligger de kvar under tandköttet långt upp i åldrarna och 
skapar än mer problem. Genom att ta dem tidigt går ingreppet lättare och man 
minimerar risken för tandfrakturer under extraktionen – och ger sin häst bäst 
förutsättningar. 

 

9. Om hästen ska äta 18 timmar per dygn kan den ju inte äta 
högvärdigt hö hela tiden. Är det då bra att ge fri tillgång på halm 
ute i hagen under dagen? Ett hönät på morgonen räcker inte så 
länge. 

 



 

Hästar bör ha möjlighet till att tugga strå i någon form hela dygnet. Om den sen 
väljer att göra annat är det en annan sak. Se till att hästen primärt får sin näring 
genom stråfoder, toppa bara med kraftfoder om det VERKLIGEN behövs. 

Förläng ättiden genom att använda finmaskiga nät eller lägga ut många små högar 
hö  - gärna blandat med halm - så att hästen måste födosöka på ett annat sätt än att 
bara stå och goffa ohämmat. 

Att ha halm i boxen (enbart eller i tillägg till det vanliga ströet) eller en täckt 
halmhäck eller halmhässja i grästomma hagar är ett bra trick för att hålla hästen 
sund och frisk både fysiskt och psykiskt. 

Gräsfröhalm är underskattat!! 

 

10. Unghästar som luktar illa i munnen? Tandlossning? Vad 
gäller? 

 

Unghästar som luktar illa ur munnen bör få hjälp utan dröjsmål. Det som luktar illa är 
inpackat foder som börjat ruttna, antingen mellan tänderna eller mellan 
mjölktandkappa och underliggande vuxentand, båda tillstånd som kan ända med 
förskräckelse om man har otur. Första hjälpen som du kan göra själv är hänga in en 
vattenhink så att hästen kan doppa sitt foder i den, samt att servera höet blött och ev 
krubbfoder som gröt, det minskar risken för ytterligare inpackningar. 

Man kan prova att mata unghästen med morötter, bitarna kan göra nytta genom att 
vicka loss mjölktandkappor som lossnat delvis. Man kan även spola munnen med 
slang – utan munstycke. Ljummet vatten, lågt vattentryck och mycket beröm brukar 
göra susen. Fokusera på att skölja mellan kinden och tandraderna. 

Tandlossning av permanenta tänder, oavsett anledning, behandlas individuellt, 
kontakta din hästodontolog. Tandlossning pga fel bett är den vanligaste orsaken på 
den vuxna (ej gamla) hästen. 

Hästarna byter mjölktandskindtänder till permanenta kindtänder vid 2,5-3,5 års ålder, 
det är 12 tänder som ska bytas då. Framtänderna byts mellan 2,5-4,5 års ålder, med 
början i mitten.  

 

 



 

 

 

11. Vad kan man göra för sin häst om man vet om att den redan 
har dåliga tänder? 

 

Kontakta en erfaren hästodontolog och diskutera vad du kan göra själv för att 
underlätta för hästen, om problemen är behandlingsbara och vad man i så fall kan 
respektive bör göra. Det är så vitt skilda problem att det inte går att ge generella råd, 
annat än att erbjuda vatten i hink nära grovfodret, öka ättiden och tänka över vad 
man serverar hästen. 

En sak är säker, du ska inte ta föl på den. Tandstatus har hög ärftlighet!! 

Och för din egen skull – se till att få en riktigt noggrann munhåleundersökning utförd 
i samband med besiktningen nästa gång du köper häst… munproblem är 
smärtsamma, besvärliga och dyra. 

 
 


