
    

 
Häst i träning eller på bete? Förebygg skador! 

Webinarium 20-07-13 
 

Nina Lundgren  
Leg. veterinär och hästodontolog 
 
Hur undviker man fång? Om fång ändå uppstått, hur går man 
vidare? Vad är viktigt att tänka på för framtiden för att 
förebygga ny fång? 
 
Undvik kemikalier i alla former, beakta allt du tvättar täcken och 
vojlockar i liksom allt du stryker på eller sprayar på hästen eller låter hästen andas in eller 
svälja, avsiktligt eller oavsiktligt, liksom högprocessat foder, soja och raffinerat socker. 
Forskningen varnar för att kemikalier och hormonstörande foderkomponenter kan vara 
bakomliggande orsaker till bland annat fång, men mer forskning krävs. Sörj för att ge hästen 
ett så ursprungligt hästliv som möjligt, med naturbeten, utevistelse och mycket rörelse, ffa 
skritt. En stabil och sund tarmflora är a och o. Håll hästen hellre aningens tunn än aningen 
fet, främst med hjälp av aktivitet snarare än "svält".  
 
Islandshästar och sommardagar med gräs. Hur undviker man att hästen blir fet under 
sommartiden? Måste jag rida min häst hela tiden eller kan den få ledigt lite? 
 
Släpp den på magrare gräs - eller snarare strandängar vilken den är utvecklad för. Om du 
"öppnar bageriet" (dvs släpper den på vall på bördig åkermark) för den, så får du också 
släppa ut hästen på långa promenader för att hålla insulinkänsligheten och blodsockret och 
hullet i schack. Precis som för en annan.... 
 
Vad är för- resp. nackdelarna med betesreducerare (munkorg)? Skadar de tänderna? 
Överväger nackdelarna fördelarna, eller tvärtom? 
 
Fördelen är ju att hästen inte kan äta lika mycket. Men nackdelarna är flera. Hästar som har 
betesreducerare en del av dagen äter ikapp under tiden de inte har reducerare. 
Betesreduceraren sliter ofta hårt på framtänderna. Den kan även orsaka stress över att inte 
kunna äta obehindrat samt begränsa andning och gäspande. Jag tycker att man verkligen 
ska överväga att flytta hästen till magare marker, plöja upp och så om betet till lämpligare 
grässorter eller öka motionen - istället för att använda 
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Jag har en fyraåring som går på bete, hur mycket kan och bör jag rida? Är det bäst att ge 
honom vila nu eller till vintern? 
 
Det beror helt på individen. Ras, tidigare träning/leverne, gener individuella variationer och 
framtidsplaner måste vägas in. Rent generellt är jag för att vänta med uppsutten träning tills 
hästen vuxit klart och man byggt muskler som tål att bära en ryttare. Det går utmärkt att 
göra från marken, något som många inte tänker på.  
 
Vilket medel avmaskar man med i jan-mars? 
 
Det beror på åldern på hästen, unghästar ska ha lite annan avmaskningsregim än äldre. Det 
kan ju också vara så att det är andra parasitproblem än styngflugan som man behöver ta 
hänsyn till, så ta hjälp av din stallveterinär som har insyn i verksamheten, rutinerna och 
maskprovsvaren. Ivermectin såsom ivomec och noromectin funkar än så länge utmärkt mot 
styngflugans larver. 
 
Hur kan man förebygga kotledsinflammationer ur perspektiven träning, tillskott och foder? 
 
Oj, stor fråga. Undvika överbelastning, ffa genom att se till att åtgärda smärtpunkter i 
kroppen och ev ojämn belastning som vi utsätter hästen för genom att sätta våra egna skeva 
kroppar på dem, så att de har förutsättnigar att kunna belasta sin egen kropp jämnt. Sen 
såklart arbeta med bärighet, att hästen utvecklar rygg-, bål- och bakbensmuskulatur som 
orkar hålla balansen så den inte lägger merparten av sin och din vikt på frambenen i alla 
moment. Undvika inflammatoriska fodermedel såsom socker. Kanske boosta med 
antiinflammatoriska örter/växter, det finns det gott om. Hålla efter hästen med fysioterapi. 
 
Farliga växter på betet. Hur ska man tänka på det? 
 
Nina Lundgren, Svenska Hästtandvården AB: Rensa bort det du kan. Stängsla av om det är 
omöjligt att rensa bort. Om hästarna har gott om gott gräs kommer de förmodligen inte röra 
de mindre smakliga växterna men jag hade inte chansat... en del av växterna är 
beroendeframkallande, andra dödar vid första tuggan. 
 
Hur tänker du som tandläkare kring att ge sockerbitar vs morötter/äpplen vs hästgodis? 
 
Nina Lundgren, Svenska Hästtandvården AB: Sommarmorötter är min favorit!! Vissa 
hästgodisar får också med beröm godkänt, de som inte är för hårda och som inte fastnar i 
tänderna (prova att tugga själv!). Äpplen är ju väldigt smakliga även i små doser, dock ska 
man betänka att hästar gärna tuggar men väntar med att svälja rätt länge, vilket faktiskt kan 
ge små frätskador på tänderna om det är en daglig rutin. För lite forskning finns för att säga 
detta med säkerhet, men man kan ju fundera över faktumet att humantandläkare avråder 
äpplen som mellanmål till sina patienter, just pga fräteffekten. Och vi är rätt duktiga på att 
svälja ner allt snabbt...Jag funderar själv på vem det egentligen är vi tänker på när vi alltid 
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envisas med att ge ätbara belöningar, är det för att det känns bra för oss att ge nåt ätbart 
eller hade det egentligen räckt utmärkt med fysiska belöningar såsom kli och klapp? 
 
Vilket bett kan man rida med på en häst som gapar mycket och lägger tungan över bettet? 
 
Ett bett som är så väl anpassat efter just den hästens anatomi som möjligt. Undvik olika 
tungfelsbett, det hindrar visserligen hästen att lägga tungan över bettet men det tar inte bort 
grundproblemet - att hästen har obehag av bettet. Gör en ordentlig munhåleundersökning 
och kontrollera att tungbensapparat och munnens övriga vävnader inte har skador som gör 
bettet obehagligt. Betänk även att beteendet att lägga tungan över bettet är ett sätt att tala 
om att hästen inte förstår vad du menar eller har obehag när den ska försöka utföra det du 
önskar. Det är detektivarbete som behövs i dessa fall. Men jag hade börjat med en ordentlig 
munhåleundersökning och utprovning av bettyp och -storlek. 
 
Hur ser ni att optimalt hull är för unghäst vs häst i träning, framför allt under betet? 
 
Jag rekommenderar att låta hästarna tjocka på sig lite under sommaren och (framför allt!) 
magra av under vintern. Det är normalt för en häst, och stimulerar en normal 
hormonreglering. De flesta hästar hålls inte i lagom hull, de är överviktiga när de är som 
magrast och rejält feta när de är som tjockast. Det är inte en dödsdom att faktiskt se att 
hästen har revben, det är sunt!!!! I en drömvärld hade hästägare brytt sig mer om huruvuda 
hästen är korrekt MUSKLAD eller ej, istället för om den har lagom mycket fett. Fram för fina 
muskulösa ryggfileeer! När de börjar visa sig är hullet ett bekymmer du kan glömma. 
Ryggfileerna vill du ha där både hos beteshästen och den arbetande hästen. I synnerhet om 
du vill kunna sitta på den.  
 
Hur vet man att hästen har näringsbrist på betet? 
 
Näringsbrist kan yttra sig på olika sätt, oftast i form av påtaglig avmagring, då är det kalorier 
som saknas, ibland i form av muskelstelhet eller dito svaghet, då är det oftast vitaminer, 
magnesium eller selen som saknas. 
 
Hur ska man tänka vad det gäller flughuva och flugtäcke i hagen? 
 
Att det ska sitta bra, inte ge skav. Ta av det när det inte behövs så att hästen kan producera 
det D-vitamin den behöver.   
 
Är det bästa för munnen alltid bettlöst? 
 
Allt du stoppar in i munnen respektive knyter runt huvudet kommer att påverka vävnaderna i 
munnen. Variation är oftast lösenordet för att minimera skador. Men visst, de av mina 
patienter som rids bettlöst har ju väsentligt mindre munskador än de som rids på bett. Så, ja, 
jo, för munnen är det bättre. Sen kan felanpassade hackamore orsaka andra bekymmer, men 
det är en annan fråga. 
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Vad är den vanligaste orsaken till kolik samt grovtarmsomvridning? 
 
Kolik är ett samlingsnamn för magsmärtor, det kan ha många olika anledningar, men 
vanligast är att det blir förstoppning för att fodret i tarmen blir för torrt och hårt packat. 
Grovtarmsomvridning uppstår när gas samlas i den lösa delen av grovtarmen som kallas 
flexura pelvina, när sen hästen rullar sig för att hantera smärtan så snor sig tarmen runt sig 
själv och då kan inte gasen ta sig någonstans och allt förvärras. I värsta fall spricker tarmen. 
Gas produceras hela tiden, men blir det feljäsning pga olämpligt foderintag ökar 
gasproduktionen, och blir det stopp i systemet kan gasen inte fisas ut utan blir kvar och gör 
ont.  
 
Hur ska man tänka kring utfodring då hästen går i beteshage dygnet runt respektive står 
inne på nätterna, finns det ett behov av tillskott i form av kraftfoder, vitaminer, mineraler 
eller liknande? 
 
Det beror helt på individens behov och betets beskaffenhet. Magrar hästen av så får den 
uppenbarligen inte i sig tillräckligt för att täcka behovet; då får man åtgärda behovet eller 
tillgången eller både ock. Det kan vara ät-ro eller avmaskning eller högre kaloritäthet eller 
bättre proteinkvalitet som behövs.  
 
Tänder; hur uppkommer periodental karies? 
 
Parodontiet är den vävnad som håller tanden fast i käkbensfickan. När man talar om 
parodontalkaries menar man karies på den tandyta som alltså normalt inte är i kontakt med 
munhålan och kariesbakterierna. Alltså måste något ha orsakat blottläggande av den här 
delen av tänderna, exempelvis foderinpackningar där tandkött och käkben drar sig tillbaka 
för att komma undan bakterierna i det ruttnande inpackade fodret. Kariesangreppen är ofta 
ytliga men kan ibland bli allvarliga och till och med nå pulpan med förödande effekter på 
tanden. 
 
Hur tänker ni kring vargtänder? Konsekvenser om de inte blir tagna i tid? Tips på 
bett/tankar kring en häst som har kvar sina vargtänder som därmed blivit lika stora som en 
vanlig kindtand? 
 
Vargtänderna växer inte mer ju längre de får sitta. De kommer fram vid ca ett halvårs ålder 
och är färdigvuxna ganska snart efter det. Ibland har hästarna extra kindtänder, då är det en 
helt annan problematik. 
 
Ju senare man tar vargtänderna desto större är risken att de fått sprickor och/eller får det i 
samband med extraktion, med ökad risk för att tanden går av vid eller redan innan extraktion, 
något som blir dyrt.  
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Dessutom riskerar ju hästen att förknippa bettet med smärta, så att man förlorar den 
naturliga framåtbjudningen. Tidig extraktion ger många fördelar, mjukt käkben så att även 
skruvformade tänder är relativt lätta att få ut, hästen kan lätt göra träningsuppehåll för 
läkning och slipper ju bettsmärtor. 
 
Hur stora hagar bör hästarna få gå i? Vad kännetecknar bra beten? 
 
1-2 hektar per häst är en bra tumregel, det beror såklart på gruppen hästar, på betets kvalitet 
och på hur mycket betesputsning och stängslingskontroller man kan tänka sig att lägga. 
Större ytor är ju fantastiskt bra, då hästarna har större urvalsmöjlighet och lekyta :-) 
 
Bra tips på hur man kan skydda hästarna från insikter. Mitt sto får knölar av insektsbett. 
Hur bra är det med insektsspray? 
 
Välj en med så naturliga ingredienser som möjligt, eller ingen spray alls...alltför lite forskning 
finns på hormonstörande effekter som misstänks ligga bakom 
ämnesomsättningsrubbningar mm. Att undvika utevistelse när insekterna är som värst är en 
annan lösning, även användinng av flugtäcke eller blåsigare hagar är bra att nyttja. En hel del 
örter har insektsavskräckande effekt, såsom vitlök, lavendel och citronella. Googla! 
 
Kan tillägga att en blomma som heter Kungsljus också kan orsaka fotosensitivitet. Är en 
relativt vanlig trädgårdsväxt som lätt sprider sig runt omkring. Hade en häst som mumsade 
i sig en sån och blev ganska dålig. 
 
Stämmer, det finns en hel del växter som orsakar fotosensitivitet. Kungsljus (också gul vilket 
många giftiga växter är) behöver hästen normalt äta mer av än exempelvis alsikeklöver och 
johannesört för att få symtom av, men individuella avvikelser finns förstås. 
 
Finns idegran i hela landet? 
 
Idegran (Taxus baccata L.) Idegran finns i hela landet, men vilda exemplar är ganska 
sällsynta. Idegranen växer på fuktig kalkhaltig mark nära kusten och återfinns längs kusterna 
upp till Dalälven samt på Öland och Gotland. Den trivs dock i de flesta jordar och kan stå i 
både full sol och djup skugga (www.SLU.se). Den är även vanlig i villaträdgårdar och kan 
ibland nås av hästen från hagen eller ridvägen, eller av trädgårdsavfall som dumpas i hagen 
exempelvis förbränning. 
 
Bästa sårvård när det är mycket fukt på betet? 
 
Som alltid- klippa, göra rent, undersöka så det inte finns fickbildningar, om inte så sårgel eller 
flugskrämmande sårspray och vid behov förband, förbandets typ beror av sår och plats. 
Tempa morgon och kväll.  
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Går styngflugan på får och kor? 
 
Ja men det är olika underarter. Får har fårstyng och nöt har nötstyng. Alltså har det god 
effekt att begränsa häststyngflugan även om hästarna går med kor som har nötstyng 
flaxande runt benen :-) 
 
Är hästar enda värddjuret för styngflugan? 
 
Ja, för hästens styngfluga.  
 
Du menar att alla bör avmaska jan-mars utan maskanalys? 
 
Nej, men att om alla skulle avmaska en enda gång, under rätt tid, mot styngflugan, skulle vi 
vara av med eländet. Snacka om klok användning av avmaskningsmedel! Det slabbas på tok 
för mycket med avmaskningsmedel , och analyssvaren tolkas ibland fel. Så det finns mycket 
att göra här. För att inte tala om parasitförebyggande åtgärder på betet/i hagar! Men folk är 
tyvärr alldeles för lata för det, iallafall alldeles för många folk är alldeles för lata för att 
parasitförebyggande åtgärder ska räcka som enda åtgärd. Tyvärr.  
 
Hur viktigt är det att få bort tandsten och hur ska man bära sig åt om man gör det själv? 
(tandläkaren tar bort det men det kommer tillbaka efter några veckor) 
 
Om man har en snäll häst kan man skrapa bort det med lämpligt föremål, exempelvis en 
tesked. Det återbildas väldigt snabbt på några månader på en del individer, det är bara att 
acceptera. Om tandköttet ser fint ut gör det inget att det är lite tandsten, det brukar lossna i 
sjok om hästen får gå på längre gräs eller repa barr av granar eller liknande. Men är 
tandköttet rött och svullet måste man ta bort tandstenen.  
 
Är ivermektinpreparaten verksamma mot styngflugelarverna när de befinner sig i 
munnen/tungan-stadiet? Tänker att det är då det är allra jobbigast för hästen. Eller när de 
väl hamnat där är det bara att vänta ut dem till november (ungefär) och avmaska då? 
Såklart försöker man avlägsna äggen mekaniskt. 
 
Ja, korrekt, de är verksamt så länge maskarna har kontakt med hästens blod, dvs är i tungan 
eller inne i tandköttet. Men även döda maskar i vävnaden kliar, och en avmaskning mitt i 
flugsäsongen är ju att be om resistens, så ska man ge sig på det ska det verkligen vara för 
de superakuta fallen där hästarna fullkomligt trasar sönder sig. Klimatet avgör när det är ok 
att avmaska, det varierar ju från år till år, ca en månad efter sista synliga äggen är en bra 
riktlinje. 
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Man pratar så mycket om att variera bett för hästens mun, men det måste väl även gälla 
nosgrimmor då? 
 
Ja, helt rätt. 
 
Ang bett Vad tycker du om Bombers Bitt? 
 
Bomber tillverkar en rad olika bett. Flertalet är trevliga. Som alltid gäller det att hitta rätt form 
och typ för varje individ och dess arbetsform, det är inte tillverkaren eller prislappen som 
avgör vilket bett som är bäst för just din häst. Det avgör din häst.  
 
Vilka bett förordar du? Tvådelat? 
 
Jag förordar ett bett utvalt efter individens anatomiska och fysiska förutsättningar och den 
form ekipaget arbetar i i vald aktivitet, med hänsyn till individens egna tycke och smak. Ingen 
universallösning, alltså.  
 
Är bettlöst det bästa för hästens mun? 
 
Ja, det får jag nog säga efter att ha jämfört skadorna i hästmunnar som rids med respektive 
utan bett. Bettlöst innebär inte skadefritt, men betydligt lindrigare och färre skador.  
 
Finns det någon minsta storlek på hage för häst för att det ska anses nog stort? 
 
Det beror på om det är ett bete som hästen förväntas föda sig av och träna sig på, eller om 
det är en rasthage. Det beror även på om hästen går själv eller om det är en flock där man i 
sin räkning delar arealen per häst.  
 
Simma med hästarna på sommaren som variation, är det hyfsat riskfritt eller hur ska man 
tänka? 
 
Ja :-) 
 
Vad är vanligaste orsaken till att de dreglar? 
 
Att de inte sväljer saliven. Antingen för att exempelvis något gift slagit ut nerver eller 
muskler, eller för att det vi stoppar i eller runt munnen (eller den form vi tvingar dem att gå i) 
hindrar dem från att svälja. 
 
Vad gör ängssyra? 
 
Det innehåller oxalater som kan störa ffa njurar, och binder kalk så att hästen inte kan ta upp 
det.  
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Finns ju även medicinväxter. Finns det nånstans där man kan läsa om vilka som fungerar 
till vad? 
 
Internet... :-) kan tyvärr inte rekommendera någon specifik sida på rak arm. 
 
Är de vanligt med att kornstrån samlas i bollar? 
 
Nej det tror jag inte. 
 
Får alla hästar vargtänder? 
 
Nej. 
 
Har hästar med dagens avel mindre munnar generellt nu jämfört med förr? 
 
Ja, små nätta huvuden uppskattas av köparna så man väljer gärna att korsa in exempelvis 
fullblod, gärna individer med nätta drag.  
 
Hur vanligt är det att tänder "växer åt fel håll" och hamnar ex som en utbuktning uppe vid 
örat? 
 
Felplacerade tandanlag förekommer, men jättevanligt är det inte.  
 
Kan även hästar få fästingar i munnen som hundar kan få? 
 
Jag har bara sett på läpparna, inte i munnen. 
 
Källa på att silver kan dämpa inflammation? Nämndes i samband med solstrumporna. 
 
Silver har antibakteriell effekt och används därför flitigt i olika förband. Antiinflammatorisk 
effekt vet jag inte om det har, däremot.  
 
Hur långt bör ett bett vara? Hur gör hästägaren en vettig bedömning av längd själv? 
 
Så kort att det hålls på plats av mungiporna och inte glider runt i munnen vid tygeltag. Tänk 
passform som en danssko på din fot. Skön och precis lagom.  
 
Vad har du för åsikt om pessoabett? 
 
Att det är ett ganska vackert bett men att det orsakar så mycket skador att det borde 
förbjudas. Om det skulle användas med korrekt spänd kindkedja och en hand som förstår 
bettets verkan så ok, inte annars. 
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Är bett med tungfrihet att förespråka? Islandsstång med tungfrihet blev förbjudet för ett 
tag sedan att tävla på. Hur ser de ut i andra discipliner med tungfrihet? 
 
Tungfrihet, som kan vara en absolut nödvändighet för en häst med hög väl välvd gom, är 
istället ett kraftigt och plågsamt omtryck för en annan häst med flack gom. Bettreglementet 
kanske borde skapas eller åtminstone ses över med kunniga hästodontologer i kommittén, 
det är många absurda förbud och tillstånd där... 
 
Men problemet är att de flesta veterinärer inte kan tänder? ☹  
 
Det blir bättre och bättre, många kan väsentligt mer än förr iallafall. Och många blir 
specialister på tänder. Jag själv har uteslutande vidareutbildat mig inom och arbetat med 
bara hästtänder de senaste 10 åren, och lär mig nya saker varje vecka. Gamla sanningar 
förkastas och nya tekniker och forskningsrön kommer hela tiden. Informationsflödet är 
enormt och kollegiala kontakterna och diskussionerna i våra globala nätverk för oss nördar 
är verkligen utvecklande. Det här är ett område som utvecklas fort nu, och ju mer pålästa alla 
härliga hästägare blir, desto mer tandkunskap kommer veterinärerna att lära sig, de måste ju 
möta efterfrågan. Och vi blir allt fler nördar, också. Tänder är jättekul!!  
 
Hur stor blir problemet om det är ev extra tand vid framtänderna? 
 
Om det orsakar ett felslitage eller foderinpackningar så kan det bli bekymmer, annars kan du 
låta den sitta. Du får gärna skicka mig en bild så kan jag försöka bedöma det åt dig, 
0703361800. Gärna bilder från olika vinklar och även från tuggytesidan. 
 
Har du, Nina, någon speciell åsikt om bettplattor? 
 
JA, de kan vara alldeles utmärkta hjälpmedel för att få ett aningens för stort bett att ligga 
bra. Och acavallobettskivorna, de tjocka i silicon som ser ut lite som kugghjul i kanten, de 
bygger nästan en hel storlek. Inte undra på att det blivit en sån försäljningssuccé - eftersom 
så väldigt många envisas med att rida med för stora bett...egentligen borde inte bettskivor 
behövas, med rätt konstruerade bett i rätt storlek som används till rätt disciplin på 
oförstörda munnar, så behövs de inte. Men så ser inte världen ut riktigt än… 
 
Vid vilken ålder kan man börja med bettlöst? Redan vid inridningen? 
 
Absolut!!!! Det är toppenbra. Så fort ryttaren lärt sig lämpligt och synkroniserat kommando 
med säte och skänkel och röst för gas och broms och stanna, så att den kan lära hästen 
desamma. Sen kan man lägga på bettet. Ett vinnande koncept ;-) Om alla ryttare hade sagt 
samma sak med kropp och sinne och hand, så hade hästarnas liv varit väldigt mycket lättare 
och resultaten mycket bättre. Men det är sjukt svårt, tyvärr.  
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Om man ska välja bettlöst, är det bästa för hästens mun hackamore eller annat bettlöst? 
 
Det är egalt. Prova er fram vad du och hästen trivs bäst med i olika discipliner.  
 
Hur märker man tydligast att gamla hästar har problem med tänderna? 
 
Att träcken förändras i utseende eller konsistens, eller att hästen tappar hull. Andra vanliga 
symtom är att hästen äter långsammare, att det låter annorlunda när den tuggar eller att det 
ser annorlunda ut att den äter, Kanske tappar foder eller luktar illa ur munnen.  
 
Hur länge kan man anse en hästmun vara funktionsduglig? Ex. Hur många tänder kan man 
ta bort? Hur mycket kan man mixtra med fodret? Hur mycket tuggyta ska finnas i munnen?  
 
Vid 20-25 års ålder börjar emaljkapitalet ta slut och tänderna slits då ojämnt, och blir lätt 
lösa och får rotfrakturer vilket gör ont. Foderinpackningar blir också vanligare. Hur mycket 
tandyta som "räcker" är beroende av vad hästen förväntas livnära sig på, och om hästens 
tarm klarar sig på den mat som kommer dit - hästar med "stålmage" blir mer långlivade än 
de känsliga hästarna. Hästar med över- eller underbett åldras snabbast och blir sällan så 
gamla som 30. Araber och welshponnyer har hårda tänder som slits långsamt och har de 
bara korrekt tandposition blir de ofta långlivade. Inga enkla raka svar på den frågan alltså. 
 
Framtandsöverbett är sällan problem annat än på nedbetade beten, de brukar klara sig 
utmärkt. Kindtandsöverbett brukar klara sig med halvårsslipningar av tänderna. 
Bettmässigt är det sällan problem, följ gomform och munbredd som vanligt.  
 
Överbett och sommarbete. Kan det ställa till det för en häst med lindrigt överbett? Har ett 
5-årigt halvblod som varje sommar faller ur och behöver stödfodras redan tidigt på 
sommarhalvåret. Hur ska man tänka när det gäller bett på häst med lindrigt överbett?  
En häst som blir orolig så snart den ena boxgrannen går ut men ändå har sällskap inne av 
andra hästar, hur vanligt är de att de blir så fästa vid just en häst. De går i var sin hage om 
dagarna och ser varandra genom galler inne på box. 
 
Tandvård för äldre hästar. Vad är bäst för hästens mage, tarm, heltidsbete eller Ge några 
kg hösilage varje dag i samband lite gräs vila några timmar per dag. Känslig mage, blir lätt 
lös och rinnig.  
 
Det beror på tandstatus, är det illa behövs mer eller mindre "färdigtuggat" foder som hackat 
strå elelr uppblött luzernpellets. Gräs är bästa grundfodret, och hö andra valet (ev hackat) 
förutsatt att man kan hålla god hygienisk kvalitet.  
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Om det handlar om hästens mun är det intressant att få en nyanserad bild av bettindustrin, 
hur många varianter kan vi behöva till våra hästar? Hur många smaker och olika former, 
kulor, ringar.... Vad är det enklaste man bör hålla sig till? 
 
Keep it simple. Rider du tillräckligt bra behöver du inget bett, kan man säga om man törs 
vara provokativ... Vill du ha bett så börja med nåt klassiskt, typ 200-kronorsbett, i rätt storlek 
och en form som passar din hästs anatomiska förutsättningar. Många klarar sig utmärkt på 
det. Sen finns det sjukt kräsna hästar som, när man äntligen hittar det perfekta bettet, 
fullkomligt briljerar, medan det samtidigt finns ryttare som hellre köper tio svindyra bett än 
att ifrågasätta sig själva. Och det finns gott om goda säljare som ger dig dåligt samvete om 
du inte är beredd att betala 2000kr för det du tvingar in i din skyddslings mun - just det här 
bettet är miraklet du letat efter och bara måste ha för att komma vidare... Därför är 
bettindustrin enorm.  
 
Hur mycket bete behöver en islandshäst som i snitt rids en timme om dagen för att inte 
lägga på sig för mycket hull? 
 
Hur långt är ett snöre? Svaret på din fråga beror av vad gräset innehåller, hur mycket energi 
din häst gör av med när han är i hagen och vad han har för ämnesomsättning.... Du får helt 
enkelt ta fram måttbandet och kolla vad som händer med hullet. Ibland är det inte svårare än 
så :-) 
 
Tillskott som kan behövas vid sommarbete. 
 
Beror på individerna och betet. Selen är bra att tillsätta ffa här i skåne där vi har mycket 
lerjordar. Extra kaloritillskott behövs om hästen tappar hull. Bättre protein och mer träning 
krävs om hästen tappar muskler.  
 
Fång relaterat till olika grässorter, finns det studier på det? Vilket vallfoder är bäst för häst? 
 
Ja, det finns flera studier, kolla exempelvis arbetena som publicerats vid SLU och UDS, finns 
fritt publicerade tillgängliga för alla.  
 
Hur kan man utrota giftiga växter i hagen (ex. smörblomma)? 
 
Ogräsrensning. Vissa räcker med att slå innan de går i frö, men rotogräsen måste oftast 
grävas upp eller kvävas.  
 
Hur påverkar foder tänder och uppkomst av tandsten? 
 
Forskning pågår! Stora individuella variationer så det är svårt att få bra resultat i studierna.  
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Priscilla Olsson 
Medgrundare av HoofStep 
 
Har tre hästar och en av dem äter avsevärt långsammare än 
de andra två, han är kollad i tänderna men inte hittat något 
uppenbart fel. Kan hästar ha markant olika tempo i ätningen 
eller är långsam ätning alltid tecken på problem i munnen? 
 
Enligt vad vi ser i vår data varierar ättid mycket mellan olika 
individer utan att det behöver betyda problem i munhålan. 
Men de olika ättiderna kan förklaras av olika faktorer. Det är 
svårt att ge ett bra svar utan att veta mer om hästen i förhållande till de andra två. Är det en 
äldre häst? Vilken ras och vilket temperament? Fodras de gemensamt och vilken rang har 
hästen? Vi ser stora skillnader på ättid för samma fodermängd mellan olika individer. En 
faktor som verkar spela roll är om hästen är trygg, har låg stressnivå och har en "avspänd 
natur" jämfört med en häst som är, eller har varit hungrig, där det byggts upp ett 
stressbeteende kring mat. Samma om hästen är låg i rang och fodras i grupp. Då finns 
mönster som tyder på att de äter fortare. Dessa hästar som hetsäter och får nya 
förutsättningar där de i lugn och ro, utan konkurrens, får fri tillgång till strå brukar efter en tid 
äta långsammare när de inser att fodret alltid finns kvar. De reglerar sig själva (undantaget 
vissa individer ofta ponnyer).  
 
Har hagens storlek betydelse för hur mycket dom rör sig? Upplever att många står i små 
fyrkanter och rör sig inget. 
 
Både hagens storlek, tid på säsong , utformningen av hagen samt om de har sällskap 
påverkar mycket hur hästen aktiverar sig/rör sig. Om vi tar två extremer generellt sommartid: 
de hästar som har tillgång till naturhage (varierad fauna och terräng), ordentliga stora ytor 
(flera hektar/häst), socialt umgänge med hagkompisar rör sig extremt i jämförelse med de 
som står ensamma i en liten rasthage (alternativt betesruta). Det är en intressant fråga som 
i sig beror på omständigheterna. För en ensam stressad häst i liten ruta kan varav upp 
ordentligt och dessutom tvångsmässigt vandra längs staketet och grind, medan en ensam 
trygg individ i en rejält tilltagen hage ändå fastnar nära grinden med minimal rörelse. Vi har 
sett alla varianter i vårt beteendedata.  
 
Kan HoofStep upptäcka tidiga tecken på fång? 
 
Så, hur används HoofStep, jag ska illustrera med ett exempel från en fånghäst: 
Förebyggande (betessäsong): 

● Ättid: Vi vet att denna häst kan max beta 40% av dygnet, ca 9 timmar, för att hålla sig 
symptomfri. När den uppnått detta för dagen tas den in. Ibland kommer tas den in 
mitt på dagen för att jämna ut foderintaget. Vintertid har ägaren mätt ut hur lång tid 
det tar för hästen att äta 1 kg hö/hösilage. På så sätt begränsas hästens intag 
genom att ha koll i appen då hästen har fri tillgång till en hösilagebal. 
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● Aktivitet/distans/energiförbrukning: Ägaren bevakar att den rör sig tillräckligt per 
dag, i detta fall minst 5 km. Står den stilla en viss dag, så kompletteras det med 
träning eller promenad. Detta är viktigt för hela mage- och tarmsystem. Hästen 
behöver röra på sig för att stimulera matsmältning (muskler som hjälper till) men 
även för att hålla hullet lagom. 

● Generellt: bevakas profilen för äta, rörelse, vila och aktivitet är stabil över dagarna. 
● Larm: Om något börjar avvika så agerar ägaren direkt. Detta är individuellt för varje 

häst, men ofta börjar de visa symptom på avvikelser i form av mindre rörelse, står 
stilla mer, en del kanske tom lägger sig ner mer än vanligt för att avlasta hovarna 
(vanligt för lättare hästar tex ponnyer). Är flera hästar uppkopplade med HoofStep 
ser man också att den är inte lika villig längre att följa med flocken. I det stadiet kan 
man ganska snabbt få bukt med symptomen mha av boxvila, metacam och 
begränsad fodergiva. Och det behöver inte bli allvarligt med risk för hovbenssänkning 
eller rotation.  
(Tyvärr förekommer även rött larm, dvs då den har akut fång. Men då har man oftast 
inte tagit de tidigare varningarna på allvar, dvs att bevaka profilen dagligen och 
agerat på tidiga varningar om avvikelser. I de lägena står i princip hästen helt still på 
samma plats, den äter i princip ingenting – pga av smärta – och bl.a. denna 
information syns i larmet och appen) 

 
Rehab (men även förebyggande för återfall): 

● När hästen är symptomfri, stegas betet eller foderintaget extremt försiktigt upp. 
Detta kan ta 10-14 dagar tills att den når stadiet för symptomfri tillgång, tex 40%. Då 
adderar man mer tid dag för dag. I exemplet gick denna häst ned till 10% ättid vid 
fångtillfället och stegade upp några % per dag tills den nådde 40%. När taket var nått 
varje dag, avbröts ätandet/betandet. 

● På samma sätt som ovan sattes hästen försiktigt igång i rörelse, stegvis. När den 
t.ex. tokraceade en dag i hagen, så räknades denna aktivitet och distans in för hela 
dagens mått.  

 
Det viktiga är att känna till hur mycket rör sig, respektive äter min häst när den mår bra och 
är symptomfri. Detta är individuellt, tex en lättfödd, flegmatisk, fet ponny ligger på kanske 
30% ättid jämfört med en stor, aktiv, svårfödd häst högt i blod som behöver 60-65% (bete). 
Andelen tuggtid/ätande bör ligga på 60-65% men vintertid får denna regleras med lämpligt 
strå.   
 
Vet man varför Atli fick gaskolik? 
 
Enligt veterinären var orsaken till detta var en feljäsning i magen. Troligtvis kombination av 
olyckliga omständigheter och att han fått i sig något olämpligt i hagen. Det fanns även 3 
andra hästar i hagen när detta inträffade. Sedan har just Atli haft tidigare symptomer på att 
mag- och tarmfloran inte varit helt i balans, vilket kan ha varit en bidragande orsak. 
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Hur ofta och länge står hästarna i skugga under soliga dagar? (Om ni har data på det?) 
 
Oj, vilken spännande fråga! Vi har faktiskt inte analyserat denna specifikt över hela 
beteendedatabasen, men vi har tittat på data för några hästgrupper. Och detta utifrån 
bitande insektsperspektiv. Extremt varma dagar med mycket insekter i omlopp ser vi att de 
hästgrupper vi studerat valt att ställa sig i skugga där det fläktar under de mest intensiva 
timmarna. Det kan röra sig om 6-7 timmar i sträck mitt på dagen. Har de tillgång till ligghall 
nyttjar de ofta denna under denna period. Vi har sett att de ibland under denna period prövat 
att gå ut för att beta, för att direkt återvända till skuggan. De unghästar och mindre känsliga 
kan göra en avstickare nära gruppen för att beta någon 1/1-1 timme. Går de dygnet runt på 
bete, så är de istället mer aktiva tidig morgon, kväll och period under natten. 
 
När det gäller generellt de soliga riktigt varma dagarna, utan direkt störande bitande insekter, 
så har vi sett i de flockar som har en tydlig äldre erfaren ledare, bestämmer att hela gruppen 
ska "sova middag" någon timme, ibland två oftast tidig eftermiddag. Det kan ske i skugga, 
ligghall eller där det fläktar. 
 
Finns övervakningsgrimman att köpa? 
 
Ja den finns att köpa på www.hoofstep.se. Det är ingen grimma i traditionell mening, utan 
materialet som håller enheten på plats är av tunt, följsamt sportmaterial som andas och är 
lätt att tvätta. Det viktigaste är att det lätt går sönder om hästen skulle fastna i något.  
 
Har Sveland-kunder någon rabatt hos HoofStep? 
 
Just nu får du 10% bonus på din försäkring om du använder HoofStep. 
 
Priscilla, kan orsaken till att vildhästen rör sig mer att de inte går ett smörgårdsbord utan 
måste leta mat. Till skillnad från våra tamhästar som i princip har mat tillgängligt i stor 
mängd. Det gör ju är de kan äta mer i varje tugga medan den vilda hästen måste arbeta mer 
för att få i sig samma mängd. 
 
Ja, det stämmer precis. Det man i forskningsstudier kommit fram till är att vildhästar rör sig i 
snitt 8 km, men när blir svårt att finna bete kan de röra sig mer än dubbelt så långt per dygn. 
Och de söker ofta efter både bete, men även andra växter efter behov. Hästar letar efter det 
tillskott de har behov av. Olika örter, bark, blad och sly är exempel. Och betet i sig är ju 
betydligt magrare, glesare än de "feta" hästanpassade vallarna vi erbjuder våra tamhästar. 
Vildhästarna får som du säger, jobba betydligt hårdare för varje tugga. 
 
Är den stryktålig? 
 
Hela tanken bakom sensorn är robusthet och stryktålighet. Den ska klara att falla, tappas, få 
sig några smällar och tom hamna i vattenkaret. 
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Hur ska man tänka kring utfodring då hästen går i beteshage hela dagarna och står inne på 
nätterna, tränas regelbundet. Behov av foder då man ställer in hästen för natten? 
 
Se över hur mycket hästen betar dagtid (andel timmar av dygnet) och kontrollera hull, 
välmående och ridbarhet. Nattetid löser många med att ge liten högiva, alternativt halm för 
att hålla igång ätandet och mage- tarmsystem och komma upp i lagom andel ättid över 
dygnet. Här behöver man även ha lite koll på hur betet ser ut näringsmässigt i kombination 
med ättiden. Ev behövs tillskott och om hästen går hårt, kraftigare hö/hösilage eller tom 
kraftfoder. (Samt elektrolyter för kompensation av vätskeförlust om den tränas hårt).  
 
Att varva träning och lösdrift ihop. Vad bör man tänka på? 
 
Utifrån vårt perspektiv på HoofStep så är det att se över hur din hästs mönster ser ut för vila, 
ätande och rörelse i lösdriften. Och om någon incident inträffat som kan påverka dagen 
formkurva. Dessa mönster varierar mellan årstider, och viktigast är att hästen får tid för 
återhämtning om den tränas hårt (ska matchas). Sommartid om det mycket varmt , soligt 
och många bitande insekter ser vi att hästarna tar sin längre viloperiod i skugga/ligghall när 
det är som värst, ofta mitt på dagen. Och istället är mer aktiva övriga delen av dygnet. Om 
hästen behöver varva ner, återhämta sig, så kanske det är bättre lägga träningspasset 
morgon eller sen eftermiddag/kväll istället för just då. Men det är sunt förnuft och kunskap 
om hur hästen planerar sin dag som man får ta hänsyn till. Generellt så är lösdrift och 
träning/tävling en bra kombination för att stärka hästen. Vet Michanek som tidigt ingick i 
HoofSteps samarbete har sina fullblod på lösdrift och dessa har högre andel vinstresultat än 
genomsnittet. 
 
Våra hästar går nu på bete dygnet runt. Vissa ägare tar in sin häst varje kväll och släpper ut 
dem nästa morgon. Detta för att förhindra att de blir för tjocka. Nu undrar jag om det 
hjälper eller om de hästar som får gå in äter mera under dagen, för att ta igen det som de 
missade, än de hästar som går ute dygnet runt? De som går in får 1 eller 2 kilo hö under 
natten. 
 
Bra fråga! Det finns vissa hästar som kompenserar genom att äta mer när de äntligen 
kommer ut. Det enda sättet att veta är att mäta ättiden. Men, i vissa fall är det en god ide, 
eftersom vi ser mönster att vissa hästar inte kompensationsbetar när de kommer ut. Så 
detta är nog individuellt från häst till häst. Sedan finns viktiga variabler som påverkar, hur ser 
betet ut (magert/kraftigt), hagens beskaffenhet (naturbete/plan preparerad vall) och hästens 
temperament och behov av vila.  
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Therese Wijkmark  
Chef Affärsområde Häst, Sveland Djurförsäkringar 
 
Hur tränar man hästen på ett hållbart sätt? 
 
Ta hänsyn till hästens ålder, hur den är musklad samt vilken 
kondition den har. Träna varierat och allsidigt. Låt igångsättning 
ta tid och öka gradvis belastning. ge hästen tid för 
återhämtning. Ta hjälp av en rutinerad tränare som kan hjälpa 
till att lägga upp en bra plan för dig och din häst. 
 
Finns det någon slags "alternativ" behandlare (massör, equiterapeut, osv) som ingår i 
någon av era försäkringar? 
 
Tilläggsförsäkringen Rehabilitering lämnar ersättning med upp till 5 000 kronor per 
försäkringsår för rehabiliterande behandling. Behandlingen ska vara ordinerad eller 
remitterad av veterinär efter sjukdom eller olycksfall som ersätts enligt hästens 
veterinärvårdsförsäkring. 
 
Vad är den vanligaste orsaken till kolik samt grovtarmsomvridning? 
 
Kolik är en samlingsdiagnos med många bakomliggande orsaker, vi har ingen statistik som 
visar på vilka olika orsaker som dominerar. 
 
Hur ska man jobba med en väldigt oliksidig häst. Stark/hänger i tygeln och trycker ut bogen 
på ena sidan? 
 
Ta hjälp av en tränare/ridlärare, om den är ojämn kan man börja med att låta en veterinär 
titta på hästen samt kolla tänder innan man ställer krav på hästen. 
 
Hur viktigt är det med saltsten i hagen? 
 
Hästar behöver tillgång till salt, särskilt efter ansträngning och värme. Fri tillgång till saltsten 
eller elektrolyter i vissa fall. 
 
Brukar krävas träckprov för att få avmaskningsmedel utskrivet. Då måste hästen först blir 
sjuk? 
 
Varje avmaskning ökar risken för resistens. Det innebär att om vi använder 
avmaskningsmedel fel eller i för stor utsträckning kan maskarna bli resistenta. Resistens 
finns redan hos en del maskar och vi måste se till att bromsa den. Din häst behöver inte visa 
symptom på mask för att ta ett träckprov. Läs gärna mer om detta på sva.se. 
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Har du någon bild på säkra in o utsläpp? 
 
Ett tips är att bygga en fålla vid ingången till hagen. Det blir som en sluss mellan hästar som 
ska in och ut och ökar säkerheten. Fållan kan byggas med stängselstolpar och tråd. 
 
Får veterinärer prissätta sina tjänster helt fritt? Hade en veterinär ute för en svullen kota 
som behandlades med en kortisonspruta. Utredning och behandling kostade 19.000. 
Försäkringen tog 12.000 av dem. 
 
Ja, vi har fri prissättning i Sverige. 
 
Jag ställde frågan inför seminariet, men skriver här också :) Hur kan man tänka avseende 
underlagets påverkan under sommaren när det ofta blir hårt och torrt? 
 
Om det blir hårt på vägar och stigar får man anpassa sig efter det och skritta där. Ridbanor 
kan man arbeta med så att underlaget blir bra. Gräsbanor kan i vissa fall bli hårda vid torka 
och då får man avgöra om det går att starta där. 
 
Jobbigt med fång på ponnyer, är detta vanligare nu än förr? 
 
Fång är en vanlig sjukdom på ponny och tyvärr drabbar den många hästar också.  
 
Har inte hästens form under ridning stor betydelse för uppkomsten av flera av de 
vanligaste åkommorna? 
 
Många skador är relaterade till hur vi brukar våra hästar. Vilken form påverkar liksom 
underlaget, ryttaren, utrustning och belastning samt många fler faktorer. 
 
Hur det kan vara rimligt att jag som djurägare ska se till att veterinären utför sin behandling 
på ett sätt som säkerställer att min försäkring täcker behandlingen, tex vid hältor att 
veterinären inte gör saker i fel ordning? 
 
Det är svårt för den enskilde djurägaren att ha koll på. Man kan alltid rådfråga våra 
skadereglerare även innan behandling påbörjas.  
 
Konditionsträning - råd till oerfarna ryttare/ hästägare (ponny). 
 
Ta hänsyn till hästens ålder, hur den är musklad samt vilken kondition den har. Träna varierat 
och allsidigt. Låt igångsättning ta tid och öka gradvis belastning. ge hästen tid för 
återhämtning. Ta hjälp av en rutinerad tränare som kan hjälpa till att lägga upp en bra plan 
för dig och din häst. 
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Hur man undviker att få hästen övertränad? 
 
Ge hästen tid för återhämtning efter ansträngning. Som exempel kan man promenera med 
hästen dagen efter en träning, sedan ta det lugnt ett par dagar för att successivt öka 
belastning igen. Känn efter hur hästen känns och anpassa därefter. 
 
Ett annat ämne som jag vill fördjupa mig är smittspridning av den stora blodmasken. Vilka 
krav kan kräva på anläggningar som arrangerar tävlingar så man vet att de inte har stora 
blodmasken i rasthagen eller i någon box. Smitta den bara i gräshage eller även grushage? 
 
Du kan läsa mer om Stora blodmasken på sva.se. 
 
Saltstenar... det finns så många olika. Vilken/vilka är att föredra? Behöver man 
komplettera med fodersalt? När och hur mycket isåfall? 
 
Hästar behöver tillgång till salt, särskilt efter ansträngning och värme. Fri tillgång till saltsten 
eller elektrolyter i vissa fall. 
 
Vad ska man titta på när man "går över gränsen" i träning/aktivitet? 
Var/vad är första signalen på osund träning? 
Vad tittar man efter vid igångsättning efter en skada, för att veta att man är på rätt väg? 
Vad är tecken på att man faktiskt är på rätt väg i sin träningsplan? 
Hur lägger man upp en rimlig plan för en häst som varit i vila efter sommarbete? 
Vad betyder eg varierad träning? 
Kan man se på hästens tänder/mun om den är/varit i stress? 
 
Tecken på att du är på rätt väg är att det känns bra och hästen är positiv. När det fungerar på 
tävling kan också vara kvitto på att man är på rätt väg. Ett tecken på att man är på väg åt fel 
håll kan vara att hästen blir ovillig eller inte känns som vanligt. Efter skada beror det på 
vilken skada samt hur allvarlig den varit. Ta hjälp av behandlande veterinär och gå varsamt 
framåt. Igångsättning efter ett uppehåll med frisk häst behöver också ta tid men här ska 
man mer kompensera för förlorad kondition och ork. Viktigt är att öka gradvis och känna 
efter hur hästen känns. Att variera träningen är att inte göra samma sak varje gång man 
rider. Man kan variera underlag genom att rida ut och i ridhus/paddock omväxlande. Man 
kan också variera den träning man gör i paddock/ridhus genom att göra olika övningar. 
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Mina hästar går på bete dygnet runt, men tränas och tävlas samtidigt i hoppning. Vad kan 
jag göra för att de ska må så bra som möjligt, undvika skador på betet och utifrån detta 
maximera kvaliteten på ridpassen och tävlingarna? 
 
Låter som en bra plan som fungerar för dig och dina hästar. Ha koll på hur de mår i hagen 
om allt fungerar så fortsätt så här. Skulle någon häst bli trött av att det tex är mycket 
insekter som stör så låt den hästen stå inne lite och vila upp sig. 
 
Rekommendationer om viloperioder? 
 
Det beror på hästens ålder och vad den presterar i vanliga fall. Unga hästar behöver tid för 
återhämtning både psykiskt och fysiskt. Äldre hästar som tävlas behöver pauser från tävling 
och lugnare perioder. En idrottsman på elitnivå peakar inte formen hela året heller. 
 
Jag är väldigt intresserad av att lära mig mer om hur jag håller hästar 'dressyrträning och 
tävling friska och sunda långt upp i ålder? 
 
Så kul, jag rekommenderar att du tar hjälp av någon som har samma målsättning som du 
och lägger upp en hållbar plan. 
 
Hur underlaget i naturen och på banorna påverkar hästen när det är väldigt torrt och 
därmed hårt? 
 
Om det blir hårt på vägar och stigar får man anpassa sig efter det och skritta där. Ridbanor 
kan man arbeta med så att underlaget blir bra. Gräsbanor kan i vissa fall bli hårda vid torka 
och då får man avgöra om det går att starta där. 
 
Har mina hästar på lösdrift. har gjort en inhängnad i hagen där det är plant. Är risken stor 
för skador om man rider där ett par gånger i veckan? Jämfört med en riktig paddock? 
Hästarna är 5, 15 och 22 år. 
 
Det är svårt att svara på utan att ha sett/känt hur det ser ut samt veta hur stor ytan är. Känns 
det bra och det inte är halt eller har någon annan brist är det troligen ingen fara att rida där 
ett par dagar i veckan om hästarna får variation och gör annat också. 
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