
Bildserie på Ludde 

russvalack med ”bockhovar” fram. 

 

Första besöket, mars 2013  

Luddes vänster fram såg ut så här: (före 

verkning) 

        

 
På ovanstående bild ser man tydligt att kronranden inte är 

rak utan buktar uppåt på mitten av hoven. Man ser också 

att ränderna på hoven följer denna form. Detta tyder på 

att hovväggen har tryckt upp kronranden här pga förhöjt 

tryck. 

           

 

Den senaste bilden ovan är en bild på hoven efter 

verkningen. Vad som skulle hända vid nästa besök 

borde jag ha anat, med tanke på hur höga 

hovväggar hovarna hade, men jag blev ändå väldigt 

förvånad när jag såg att ”tillväxten” i trakter och 

traktstöd formligen SKJÖT iväg på bara några få 

veckor! Tårna var det enda partiet i hoven som slets 

ner och övrig horntillväxt slets inte alls utan ”växte” 

istället otroligt fort! Detta med resultatet att 

hovarna såg ut som ÄNNU värre bockhovar och 

hästen gick som på klackar. (se nästa bildserie)  



Andra besöket, maj 2013 

 

 

 
 

 

 

 

 

Här ser man de otroligt höga trakterna och att 

hoven har ”klackar” av både trakthornet och 

traktstöden som sticker upp en bra bit över sulnivå, 

trots att de verkades ner ordentligt bara 5 veckor 

tidigare.. Vad är det som har hänt med hoven?  Jag 

kallar det för ”hovväggshöjning” och det betyder att 

hovväggar och traktstöd har blivit för långa mellan 

verkningarna och har pga förhöjt tryck börjat 

tryckas uppåt. Kronranden vandrar då uppåt, 

kanske mer på vissa ställen och mindre på andra 

ställen, och traktstöden har tryckts upp, in i hoven 

med risk att klämma den inre vävnaden. Vid första 

verkningen togs både hovvägg och traktstöd ner till 

sulnivå och blev därför något avlastade från det 

förhöjda trycket, med resultatet att hovväggen nu 

hade fritt spelrum att börja vandra neråt igen för att 

inta ursprungsläget. Av denna anledning fick jag 

korta ner verkningsintervallet radikalt och komma 

varannan var tredje vecka de första månaderna för 

att hinna verka bort allt det utskjutande 

hornmaterial som formligen ”forsade” fram ur 

hoven!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Så här såg samma hov ut bara tre 

månader senare, i slutet på juni 

2013: 

 

 

 

 

 

 

Efteråt, med facit i hand råder det ingen tvivel 

om att den här hästen led av 

”hovbenssänkning” eller snarare 

”hovväggshöjning” vid första besöket i mars 

2013.   

Notera på ovanstående bilder hur mycket lägre 

hårlinjen har hamnat i förhållande till sulplanet i 

hoven. Hovväggen har ”kommit ner” igen! Man ser 

också att kronranden bildar en ganska så rak linje 

nu, utan att bukta någonstans. 

Det enda man kan göra för att återställa detta 

tillstånd när man har en misstänkt 

”hovväggshöjning” är att verka hästen med korta 

intervaller och hela tiden verka bort överflödig 

hovvägg och traktstöd ner till sulnivå, och aldrig låta 

hovväggen bli för hög och skapa förhöjt tryck. 

Modern hovforskning indikerar att hovväggen inte är 

designad för att vara ansvarig för en större 

viktfördelning än max 5-20% och därför är det inte 

så konstigt att detta kan ske när man låter 

hovväggen utstå ett alltför högt tryck under alltför 

lång tid.  

Risken är stor att denna hästen återigen kommer att 

få ”hovväggshöjning” och ojämn kronrand om man 

skulle börja slarva med verkningsintervallet och låta 

hovväggen bli för hög, alternativt sko den med 

vanlig järnsko, eftersom detta skulle öka trycket på 

hovväggen ganska radikalt, jämfört med nuvarande 

situation då hovväggen alltid befinner sig mer eller 

mindre i sulnivå och hästen till stor del använder 

sula och stråle som viktbärare och stötdämpare. 

Denna hästen har under årets lopp blivit inriden och 

rids nu regelbundet barfota, utan boots, och är oöm 

på de flesta underlag och har ett väldigt enkelt 



underhållsbehov på sina hovar. Han sliter själv ner 

sin hovvägg bra på egen hand, förutom trakter och 

traktstöd på framhovarna, och det finns i övrigt 

ingenting att verka på höjden. Men däremot måste 

man jämna till formen eftersom han belastar och 

sliter sina hovar snett annars.  

Denna häst hade ”bockhovar” när jag började verka 

honom, och nu kan man knappt se några spår av de 

tendenserna på utsidan av hovkapseln. Det visar sig 

istället i form av att denna häst oftast tå-landar med 

framhovarna och att han sliter sina framhovar 

mestadels i tå-partiet men inte lika mycket i 

traktpartiet. Därför måste jag alltid hjälpa till att 

hålla efter traktstöd och trakthöjd på framhovarna. 

På bakhovarna däremot så traktlandar hästen fint, 

och detta har vi också fångat på film i slow-motion. 

Det visar sig också genom att bakhovarna slits helt 

jämnt mellan tåplan och trakt och det finns inte 

mycket att verka varken i tå eller trakt, och även 

traktstöden slits ordentligt när han rids regelbundet. 

Utmaningen med denna häst är att få honom att 

börja traktlanda även på framhovarna, så just nu 

jobbar hästägaren med att försöka motionera 

hästen regelbundet och stretcha frambenen efter 

ridturerna. Det finns olika teorier till varför 

bockhovar uppstår och en av dem är att senorna är 

för korta i förhållande till benet, och då är motion 

och stretching det sättet man försöker jobba på. 

Ludde har varit ganska trind som 2-3 åring och 

teorin är därför att Ludde har växt lite för fort och 

senorna har därför inte ”hängt med” i den snabba 

utvecklingen riktigt. Det återstår att se hur hans 

strålfunktion, strålens form och hela hoven kommer 

att utveckla sig när han börjar att traktlanda mer 

och mer på framhovarna. Han är nu fyra år i år och 

jag ser fram emot att få följa hovarnas utveckling! 
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