
Projektet har liksom Wången många år på nacken. Redan på 1950-talet bedrevs här 
forskning på brukshästarnas hovar.
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En kort presentation av föredragshållaren som här försöker ursäkta varför han aldrig 
blir färdig med projektet…
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En unik plats att vara häst,elev/student eller anställd på!
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God forskning utgår från verkliga problem. Här några fantastiska gamla hingstar som 
aldrig fick verka i aveln p.g.a. höggradig hovbroskförbening.
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Även så sent som 2010 nekades en hingst p.g.a. att en liten broskbit förbenats.
På bilden syns 5-6 viktiga anatomiska strukturer. Hur många saknas? 40 st?
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På skenans insida vf sitter en s.k. kompensatoriskt överben. Detta accepterar vi som 
en anpassning till belastning. Fysiologiskt och inte patologiskt alltså. Är det samma 
sak med hovbrosken?
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Dessa för sin tid duktiga kliniker försöker hitta orsaken till hästens problem.
Palpation, d.v.s. sina egna fingrar, var deras enda hjälpmedel på den levande hästen.
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När man gett upp med hästen kan man ”kolla i facit”. En obduktion ger massor av 
information, särskilt om man tar mikroskopet eller andra kompletterande 
undersökningar till hjälp.
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”Avkokta” preparat med magnifika förändringar. Klart det är enkelt att dra förhastade 
slutsatser när man ser detta!? Jämför med alla kriminalböcker, filmer och serier. Hur 
ofta är det den först misstänkte som slutligen döms för brottet?
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En enkel och fullt tillräcklig gradering av förbeningen. (Inget-lindrigt-måttligt-kraftigt)
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Ibland gör man mer än ett fynd. Ibland är det svårt att avgöra om det är en fri 
benkärna eller en fraktur. Har hästen ont, och i så fall av vad?
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En lista på vad som idag är praktiskt genomförbara bilddiagnostiska tekniker.
Ofta krävs flera av dem för att få tillräcklig information. Det går nästan alltid att göra 
något mer bara det är ekonomiskt försvarbart. Ibland måste man resa en bit. Det gör 
vi ju gärna vid tävling. Varför inte också för att få en korrekt diagnos?
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Projektets arbetsnamn och svenska och norska veterinärer som bidragit.
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Vi har funderat över detta med hovbroskförbening i Europa i snart 170 år!
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Vad är egentligen normalt?
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Helt klart vanligt och ärftligt, men betyder det att det är farligt?
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Olika teorier kring hur förbeningen uppstår.
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Så här har vi gjort!
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En välbekant ras som arbetar hårt på och utanför banan. Betyder det att vi kan dra 
slutsatser som gäller även för andra raser?
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I sportdatan finns massor av korrekt och i forskningssammanhang outnyttjade fakta!
www.travsport.se
www.travsport.no
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http://www.travsport.se/


Åldersfördelning vid de båda undersökningstillfällena
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Vad vi har undersökt.
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En ny och en etablerad skala.
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Beroende på vilken skala som används och hur hästen belastar benet kan påverka 
resultatet av undersökningen. Den nya skalan som vi använt är lite mer förlåtande.
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Avelsindex är ett objektivt sätt att visa de båda olika gruppernas lika förutsättningar 
genetiskt.
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Ungefär lika många har tävlat i den ursprungliga gruppen och i den som röntgats om 
efter att det gått minst fyra år.
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Tydliga och statistiskt säkerställda skillnader mellan handjurens och hondjurens 
prestationer. Rena stolopp och 20 meters gottgörelse för ston har nu även en 
vetenskaplig grund att vila på.
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Här visas att den nya skalan är mer förlåtande än den nu gällande. Båda fångar dock 
upp höggradig förbening, vilket är viktigt.
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Vi gör nu olika beräkningar för att hitta en brytpunkt när i hästens liv hovbrosken 
slutar att förbenas. Har medfört att vi även måste skriva en metodartikel.
Oavsett hur man räknar är det helt klart en ”barnsjukdom”, om det nu skall räknas 
som en sjukdom…
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Vi har räknat och räknat, men inte hittat några som helst samband mellan graden av 
hovbroskförbening och hästarnas prestationer på tävlingsbanan. Då skall man 
påminna sig att de 649 hästar vi använt tillsammans gjort nästan 25000 starter!
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En sammanfattning som får tala för sig själv!
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Observera att våra data inte ännu är publicerad. Vi hoppas detta sker under 2011!
Skall det bli en fortsättning måste det bli på de riktigt unga hästarna, men troligen 
finns det andra viktiga och riktiga hälsoproblem att fokusera på.
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