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INNEHÅLL STALLET ÄR 
HÄSTENS HEM
Stallet är hästens hem
Det kan finnas olika typer av stall till hästen 
men oavsett typ så ska hästen ges möjlighet till 
att äta, dricka och vila ostört, samtidigt som 
den behöver ha sina hästkompisar nära.

En häst behöver en mjuk och torr yta att vila 
på. Man kan använda spån, torv, halm med 
mera som strömedel. Det viktiga är att ytan 
rengörs dagligen och allt blött strö tas ut.

Hästen ska också ha sin egen matplats där 
den får äta grovfoder och kraftfoder. Den ska 
ges möjlighet att dricka vatten ur en hink eller 
annat kärl så att hästen inte går törstig. 

Hålla rent
För att hålla rena utrymmen i stallet behövs 
en rad olika redskap till hjälp. 

Hej kompis!
Här i bronskursen får du 
blandannat lära dig några 
av hästens vanligaste 
skador och sjukdomar, hur 
olika stall kan se ut och 
givetvis massor av nya 
spännande körövningar.

Skottkärra, spångrep, halm-
grep, skyffel/spade, kratta och sopkvast är 
några av de redskap som används dagligen. 
Stalljobb är ofta tungt att utföra så det är bra 
att använda bra redskap, använda kroppen rätt 
och försöka underlätta så mycket det går.

Har ni provat att mocka en box? 

Kan det finnas bättre och sämre 
sätt att göra det på? 

Skulle ni vilja ligga där och sova 
också när ni är klara?

Kan man mocka  
på något annat sätt än  
med grep och kärra?

Kan man sopa stallet på 
annat sätt än med en vanlig 

sopkvast?

Fundera på:
Hur kan man göra för att inte 

behöva bära allt vatten?

Hur kan man göra för att inte 
bära allt foder och strö till 

alla hästar?

 3–6  Stall och hagar

 7   Stallapotek

 8  Utrustningens skötsel

 9  Hästtäcken

 10–12  Körövningar

 13  Bronsmärkesbanan

 14–15  Hästens kropp

 16–18 Sjukdomar och skador

 19  Testa dig själv
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Box
Ett stall kan se ut på olika vis. I travskolan 
är det vanligast att man har hästarna i varsin 
box i ett stall. Hästarna går vanligtvis i hage 
på dagen och är inne i boxen under natten. 
Tävlingshästar hålls vanligast i en stallösning 
med box.

Lösdrift
Andra lösningar kan vara att ha hästarna på 
något som kallas för lösdrift. Det innebär att 
hästarna är utomhus mycket mera och att de i 
sin hage har ett större utrymme där de kan gå 
in och söka skydd för värme, vind och regn. 
Den kan också lägga sig och vila, men de är 
fortfarande tillsammans i flocken. Lösdriften 
får inte vara för liten i yta för de hästar som 
är där. Alla hästar måste kunna få plats inne 

OLIKA TYP AV STALL

i lösdriften samtidigt och det måste finnas en 
mjuk och torr bädd för dem att kunna lägga 
sig ner och vila på. Det är vanligt att avelsston 
och unghästar hålls på lösdrift.

Active stable
Ett sätt att hålla häst som inte har funnits så 
länge är något som kallas för active stable, det 
betyder aktivt stall på svenska. Det liknar en 
lösdrift, men det är tänkt att hästarna ska röra 
på sig ännu mer genom att ha olika områden el-
ler stationer där de vistas. Hästarna kan också 
utfodras med en egen foderstat och ett dator-
system styr så att rätt häst får rätt mängd foder.
Det finns ett antal ridskolor som har sina häs-
tar på active stable och det finns så klart både 
unghästar och äldre som hålls på detta sätt, 
men det är ännu inte så vanligt.

Kan ni tillsammans eller var 
och en rita upp ett stall med 
alla utrymmen som ni tycker 
behövs?

Kan ni beskriva för varandra 
hur ni valt att göra.

Härliga hagar
Hästen har ett stort behov av att 
vandra och få röra mycket på sig. Om 
hästen får välja själv kan den gå mer 
än en mil om dagen bara för att leta 
vatten och olika föda. Därför behö-
ver hästens ges tillfälle att vara ute så 
mycket som möjligt och framför allt 
få vara i hagar där den kan få chans 
att sysselsätta sig och röra mycket på 
sig. På en hästanläggning finns det 
ibland många mindre hagar och då 
ställs ett högre krav på oss människor 
att vi aktiverar hästen med rörelse 
när den inte är i sin hage. 

Fundera på:
Prata om vad som kan vara bra 
med de olika typerna av stall.

 
Om en häst skadar sig eller blir 
sjuk, vad behöver man tänka på 
då med de olika stallösningarna 

som finns?

Vanliga boxar Lösdrift 

Active stable 
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Godkända stall 
Det finns olika regler som bestämmer hur ett 
stall behöver se ut. Det är viktigt att följa de 
här reglerna för att hästen ska ha en bra miljö. 
Alla de här reglerna kan man läsa om på jord-
bruksverkets hemsida.

 y Boxar och utrymmen där hästens vistas får inte vara 
för trånga.

 y Mindre ponnyer ska ha möjlighet att se över box-
kanten till sina kompisar.

 y Det måste finnas bra stalluft och det blir det om det 
finns en bra ventilation i stallet.

 y Det ska vara bra ljusinsläpp från fönster och det ska 
också finnas bra belysning i stallet.

 y Det behöver vara tillräckligt högt i takhöjd så att 
inte hästar skadar sig.

 y Det får inte vara halkiga golv som gör att hästarna 
riskerar att halka omkull.

 y Det får inte finnas vassa kanter eller liknande som 
hästarna riskerar att skada sig på.

 y Det behöver vara tillräckligt breda gångar så att 
hästarna inte blir skrämda av andra hästar när de 
leds längs gången. Det behöver också vara tillräckligt 
breda dörröppningar så att hästen inte skadar sig 
när den ska passera. Det är också en säkerhetsrisk 
för människorna som vistas i stallet.

 y Foderförvaring ska kunna gå att stänga till så att 
lösa hästar inte kommer åt exempelvis kraftfoder.

 y Stallets redskap ska förvaras på ett ställe där häs-
tarna inte kan skada sig på det.

 y Om det finns en spolplats är det bra om den är avskild 
från stallet där hästarna står, då det blir mycket fukt 
som tillförs stalluften. Alternativet är att ha en bra 
ventilation som för bort all den fuktiga luften när en 
häst spolas med varmvatten.

 y Det behöver finnas ett bra brandskydd i stallet.

 y Brandvarnare är bra att placera i utrymmen som 
kan vara brandfarliga.

Vanliga skaderisker  
i stallet:
KARBINHAKAR som används för att 
hänga upp hinkar. Använd istället 
riktiga hinkhållare eller andra säkra 
krokar för att sätta upp hinkarna.

TÄCKESHÄNGARE som finns på 
utsidan boxfronten som hästen 
fastnar i med underkäken.

Vad finns i ert stallapotek?

Ta hjälp av er ledare och gå igenom vad som finns i ert stall! 

Var tycker ni att ett stallapotek ska förvaras?
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STALLAPOTEK

Stallapotek ska finnas i varje stall och bör innehålla:

BOMULL – används vid sårtvätt 
och bandagering

KOMPRESSER – för att lägga  
på sår

GASBINDA – för att kunna lägga 
bandage

ELASTISKA LINDOR – för att 
skydda bandaget

DESINFEKTIONSMEDEL – kok-
saltlösning, jodopax och sårsprit 
kan användas för att göra rent 
sår och hålla bakterier borta. 
Om du befarar att såret ska 
sys bör du bara rengöra med 
koksaltlösning

MJUKGÖRANDE SALVA – till torr 
eller irriterad hud

TERMOMETER – för att kunna 
kontrollera feber

BREMS – snörs runt mulen för 
att lugna ner hästen när den 
behandlas

ENGÅNGSHANDSKAR – skyddar 
handen och minskar risken för 
bakteriespridning

HOVKRATS OCH HOVKNIV – för 
att hålla hoven ren

VISTERINGSTÅNG – för att ta 
reda på var det gör ont i hoven

HOVTJÄRA – vid behandling av 
torra hovar och strålröta

SAX – att klippa sårkanter, tejp 
och bandage

PANNLAMPA – kan vara bra för 
att få bra ljus vid sårhantering.

KYLPÅSAR – för att lägga om 
och kyla en akut skada

ENGÅNGSSPRUTOR – utan 
nål, är bra för att använda vid 
sårrengöring 

ZINKABANDAGE – bra att kunna 
lägga om vid misstänkt sen- eller 
ligamentskada

Viktigt 
Använd alltid 
skyddshandskar vid 
hantering av sår!

Hinkhållare där hinken  hänger säkert i boxen.

Anpassad höjd för mindre ponny.
Breda utrymmen där hästarna inte når varandra.
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SÄKER TÄCKESHANTERING

Torr med täcket
När hästen är svettig och luften är kall kan 
det vara lämpligt att ge hästen ett täcke för 
att den inte ska kylas ner för fort. Att lägga 
på hästen ett täcke en kall eller regnig dag är 
också ett sätt att hjälpa hästen så att den inte 
blir för kall i sin muskulatur.

Täckets delar
Det finns flera olika delar på ett täcke. Det är 
bra om du kan lära dig de olika delarna om du 
t ex ska justera om något på ett täcke eftersom 
det är viktigt att täcket sitter väl anpassat på 
hästen så att det inte halkar snett eller är för 
trångt och skaver.

Täckets delar
Gå ut i stallet och gå igenom 
täckets delar med din grupp 
och ledare. 

Hittar ni: Bogspänne, 
täckgjord och bensnören?

Utetäcke
Används när hästen går ut i hagen. Kan 

antingen vara ett tunnare regntäcke som 
används regniga vår och höstdagar eller ett 
fodrat täcke som ger mer värme och även 

skyddar mot vatten och vind. 

Stalltäcke 
Används under natten när hästen är inne. 
På sommaren kan man använda ett tunt 
täcke i t ex bävernylon som skyddar mot 

flugor, på vintern är det oftast fodrat för att 
ge hästen lite värme.  

Svettäcke 
Används efter 

ansträngning när hästen 
är svettig. Är oftast av 

fleece eller annat material 
som andas ut fukten så 

att hästen kan torka. 

UTRUSTNINGENS SKÖTSEL

För att hästens utrustning ska hålla länge och 
vara i fint skick bör du sköta om den regel-
bundet. Det gör du bäst genom att alltid hålla 
utrustningen ren och smörja den med jämna 
mellanrum. När du ska göra en riktig rengö-
ring och smörjning så är det bra om du plockar 
isär alla delar så att du kommer åt överallt. Då 
ser du att alla delar är hela och du får samtidigt 
öva på att sätta tillbaka rätt del på rätt plats.

Lädertvål kan vara bra att använda för att 
tvätta av utrustningen av läder för att få den 
både mjuk och ren. Sedan bör du också smörja 
in lädret med antingen läderolja eller läderfett. 
Tänk på att inte smörja för mycket. 
Då kan inte lädret suga åt sig allt 
som du smörjer med och det blir 
bara kladdigt.

Den utrustning som inte är av 
läder behöver bara hållas ren, 
inte smörjas med läderfett. Öva 
på att se efter vad det är för 
material på utrustningen så att 
skötseln anpassas rätt.

Utrustning som spolats av med vatten be-
höver torkas torrt eller hängas in i ett varmt 
utrymme. 

Tänk också på att byta selunderlägg och voj-
lock/schabrak med jämna mellanrum så att det 
inte är ett smutsigt material som ligger mot 
hästens hud. 

Kom ihåg att skölja av hästens bett efter varje 
gång den haft det i munnen.

Gör en tävling där ni i gruppen tar varsin 
sele och plockar isär alla delar, rengör och 
smörjer och sedan sätter ihop den igen.  
Vem klarar att göra rätt på kortast tid?
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KÖRÖVNINGAR

Hur kör du?
Det används lite olika ord beroende på hur 
man kör hästen. Det kan vara bra att förstå vad 
som menas med några olika ord och framför 
allt vad man behöver tänka på.

Att köra i rygg – det betyder att du kör 
precis bakom ett annat ekipage i en rak rad. 
Din hästs huvud ska vara placerad i linje rakt 
bakom kusken som är framför dig. Om det sit-
ter två personer i vagnen före dig ska du sikta 
på att hålla din hästs huvud mitt emellan per-
sonerna. Då finns ingen risk för att din hästs 
framben snubblar in i vagnen framför. Men 
du kan gärna försöka att hålla lite avstånd till 
ekipaget framför.

Ta täten – det betyder att köra först i ett led 
eller en klunga. Om du ska köra om ett eller 
flera andra ekipage är det viktigt att du kör in 
framför de andra hästarna när hela din vagn 
har passerat hästens huvud. Om du börjar 

svänga in för tidigt framför en annan häst är 
det lätta att din vagn kan komma i vägen för 
den häst som du kör om.

Med i svängarna
När du kör hästen är det viktigt att du kan lära 
dig hur man gör för att få hästen att lyssna 
till de kommandon som du ger med så lätta 
signaler som möjligt. Ju mer förberedd hästen 
är på varje förändring som sker, desto bättre 
kommer du och hästen fungera som team.

Hästen kan inte riktigt veta vilken väg den ska 
springa mellan konor, eller om den ska springa 
till höger eller vänster på banan och så vidare, 
det måste du som kusk tala om för hästen. Eller 
som ryttare för den delen. Du vet ju hur man 
ger hästen kommandon för att svänga, stanna 
och öka farten, men för att kunna göra det här 
med ännu mer finess så kan det vara bra att tala 
om för hästen att det snart är på gång att hända 
något, att göra den uppmärksam. Det kallas för 
att göra en förhållning, att för en kort stund ta 
lite mer kontakt i hästens mun, göra den upp-
märksam och få den att ha ett aktivt steg. Innan 
varje typ av förändring är det viktigt att ha den 
här kontakten med hästen, det är som att vara 
en duktig kartläsare som förbereder chauffören 
om att det snart kommer en sväng till vänster, 
till exempel.

Är du vaken?
När du kör häst behöver du 
hela tiden vara alert på häs-
tens signaler för att se om den 
är trygg och lyhörd för dina 
signaler. Som du kommer ihåg 
är en häst ett flyktdjur och den 
kan blir skrämd för saker även 
när den körs eller rids. Ofta 
visar hästen små signaler om 
detta innan den kanske tvärt 
byter riktning och springer 
iväg. Men det gäller att vara 
vaken och se dessa signaler.

Övning
Sätt upp en konbana och öva på 
det här med att förbereda hästen 
på förändringar. Tänk på att försöka 
förbereda hästen på konbanans olika 
vägar, så att det blir en mjuk och följsam 
körtur igenom banan.

Här är det viktigt att din kursledare ger 
dig bra tips på vad du ska göra för att 
bli ännu bättre och vad du gör som är 
riktigt bra.

Om du själv vill kan det vara bra att 
ledaren filmar din körbana så kan ni 
tillsammans se hur du kan utveckla dina 
körkunskaper. 

Ni kan också ta tid när du kör banan och 
se hur du kan lära dig att köra fortare 
genom banan, utan att köra slarvigare.

Tänk på att ha en mjuk kontakt med 
hästens mun.

Hästen till höger visar att det är något  
den tittar lite extra på, ser du signalerna?
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BRONSMÄRKESBANAN

Tänk på dessa 
punkter när du kör 
precisionsbanan
 y Rätt väg

 y Rätt avsaktning och igång-
sättning av häst

 y Uppmärksamhet och framför-
hållning i körningen

 y Påkörda koner och bommar

 y Harmoni i körningen

Gör så här!
1.  Starta i trav och kör mellan portarna.
2  Kör igenom Y-hindret i trav från båda håll.
3.  Kör igenom slalomhindret i trav, sakta sedan av till skritt.
4.  Kör igenom bomhindret i skritt. Kom sedan fram i trav.
5.  Trava genom porten, förbered för att sakta av till skritt.
6.  Sakta av till skritt innan hindret och skritta genom  
 bomhindret.
7.  Kom fram i trav efter hinder 6 och trava genom  
 Y-hindrets vänstra del.
8.  Fortsätt i trav och passera mål.

Takt och tempo
För att få hästen att ha en bra takt och behålla 
eller öka sitt tempo kan man behöva använda 
sig lite av ett körspö. Det kan vara bättre att 
använda körspöet ett fåtal gånger lätt, än att 
sitta och ruska i tömmarna och störa hästen 
i munnen för mycket. Det kan många gånger 
räcka att vinkla fram spöet för att få hästen att 
fokusera mer på att gå framåt. Men så fort du 
inte ska använda spöet så ska det riktas bakåt 
för att inte störa eller stressa hästen.

Öka farten
För att köra fortare med hästen är det inte 
så enkelt att det räcker med att lätta lite på 
handen och smacka. Ju fortare en ponny ska 

Övning
Börja med att bara sitta upp i en 
vagn i stallet och håll i tömmar 
som om du är ute och kör, håll 
samtidigt också i ett körspö. 
Försök att växla mellan att 
hålla körspöet riktat bakåt och 
vända det smidigt framåt för 
mot hästen. Tänk på att hålla en 
stadig hand så att du inte rycker 
hästen i munnen. 

När du känner dig trygg med 
greppet att hålla i körspöet 
samtidigt som tömmarna, kan du 
börja med att prova att ta med 
körspöet när du kör häst.

Bakåtriktat

Framåtriktat

springa, desto mer stöd behöver den ofta ha 
från kusken. Så det kräver skicklighet och 
mycket övning för att kunna köra fort med en 
ponny, utan att de ska galoppera.
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HÄSTENS KROPP

Kommer du ihåg hästens delar från kopparkursen? Skriv i rätt delar 
på de tomma linjerna och öva på de nya delarna som står här.  
Kan ni hitta alla de här delarna på en riktig häst ute i stallet? Prova!

Hovhälsa
En häst behöver ofta skor på sina hovar, har du 
funderat på varför? En vildhäst har ju ingen 
hovslagare och lever ju hela sitt liv utan skor 
på hovarna. Vad tror du skillnaden är?

Om du lyfter på en barfotahov och tittar hur 
den ser ut så ser du tydligt att det är en hö-
gre kant längst ut mot hovväggarna. Det kall-
las för bärranden. Det är den delen av hoven 
som främst tål att belastas med vikt. Det är 
också den kanten som slits ner om hästen går 
på hårda och grova underlag och därför kan 
hästen behöva en sko som skyddar hoven mot 
för kraftigt slitage. 

En välmående hästhov har också en stor och 
rejäl stråle som får mycket kontakt med mar-
ken när hoven belastas. 

Hoven växer hela tiden och därför behöver 
den verkas med jämna mellanrum. En del häs-
tar belastar olika delar av hoven olika mycket 
och då behöver de verkas olika mycket på olika 
delar av hoven, medans andra hästar växer mer 
jämnt. Det är därför det behövs en skicklig hov-
slagare som kan se hur hoven behöver verkas för 
att hästen ska må bra i sina hovar, ben och leder.

Tåliga tänder
Hästen har stora och starka tänder, men precis 
som vi människor får det lilla fölet mjölktänder 
som den sedan tappar innan den får perma-
nenta tänder.

När hästen maler sönder det grova fodret 
med sina kindtänder slipas tänderna mot var-
andra och ibland skapas vassa kanter. De kan-
terna kan en tandläkare eller veterinär behöva 
jämna till så inte hästen gör sig illa i munnen. 

En häst ska aldrig lukta illa ur munnen, om 
den gör det är viktigt att ta reda på vad som 
orsakar det. Det kan vara problem med hästens 
tänder eller att den kan få sår på tungan eller 
på insidan av kinden. Såren kan bland annat 
orsakas av antingen vassa tänder, 
att den har ett bett som 
inte passar i mun-
nen eller att den 
har utrustning 
som inte är rätt 
anpassad.

Fundera på:
Kan du komma på 
någon mer orsak 

till varför man skor 
hästen?

Hov med bra stråle. Häst som undersöks i munnen med munstege.

NACKE 
MANKAM

LÄND
HÖFTBENSKNÖL

GANASCH

ARMBÅGE

UNDERARM

SKENA

KOTLED

FLANK

LÅR

SKANK

KRONRAND 

SKAP
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3.  
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HÄSTENS SJUKDOMAR

Smittsamma sjukdomar
Hästinfluensa kan drabba hästen precis som 
människan, dock är det inte samma typ av vi-
rus som kan smitta häst och människa. Efter-
som hästinfluensa är en virussjukdom så går 
det att vaccinera mot den och idag är det ett 
krav att hästen är vaccinerad för att den ska få 
tävla på någon av landets alla travbanor. 

En häst som är ovaccinerad och som drab-
bas av hästinfluensa insjuknar fort och kan få 
upp till 41°C feber med djup, torr hosta. Första 
dagarna har hästen klart näsflöde, sedan mer 
gulaktigt och tjockt. 

Hästinfluensa är mycket smittsamt till andra 
hästar och viruset kan leva kvar flera dagar och 
även spridas med luften till andra hästar.

Kvarka är en bakteriesjukdom som kan göra 
hästen riktigt sjuk. 

Symtomen liknar det vi kan se på en häst med 
hästinfluensa. Även vid kvarka får hästen hög 
feber och gult var ur näsan. Men den 
kan också få bölder under gana-
schen som kan spricka 
upp. Även hosta kan 
förekomma. Kvarka 
smittar genom 
direktkontakt 
mellan olika 
hästar.

Häst med kvarka  och spruckna lymfkörtlar

Fundera på:Hur mår du  när du har feber?Vad bör du tänka på med  
en häst som är sjuk? Hur ska den hanteras?

Hudens sjukdomar 
Ringorm är en svampinfektion i huden. Sym-
tom är runda hårlösa fläckar. Ringorm smit-
tar genom direktkontakt och kan också smitta 
människor.

Karledsinflammation (Mugg) uppstår när 
det tränger in grus och smuts i små sår i hu-
den. Det är vanligt på hösten och vintern när 
det är fuktigt väder och leriga hagar. Man kan 
undvika mugg genom att noggrant tvätta och 
torka hästens ben och karleder torra varje dag.

Soleksem är en hudsjukdom. Symtom är klå-
da och sårsprickor i huden. Vid stora sårskador 
ska veterinär tillkallas.

Hälta
Hälta kan ses när hästen har en smärta an-
tingen i hov eller ben eller längre upp i krop-
pen. Några vanliga orsaker till hälta kan vara 
en överbelastning av en led eller en vrickning. 
När hästen är halt ska alltid en veterinär till-
kallas för att utreda var hältan kommer ifrån.

Hovens skador
Hoven ska tåla stor belastning när hästen går 
och springer. Det kan uppstå flera olika skador 
och tillstånd i hoven som gör att hästen får ont 
och kan visa hälta. Några exempel på detta kan 
vara hovböld, strålröta och fång.

Vrickning 
uppstår om hästen 

trampar snett. Hästen 
blir halt och ligamenten 

kan svullna och bli 
varma. 

Strålröta
är en nedbrytning av strålen 

som beror på dåligt och 
fuktigt underlag (ammoniak) 

i boxen. Lukten är sur och 
strålen är kladdig.

Hovböld 
kan uppstå om t ex hästen 

trampar på en vass sten. Det 
kan då bli en inflammation  

och hoven blir mycket öm och 
varm. Det blir också en stark 

puls i benet. Man kan ofta 
känna var bölden sitter med 

hjälp av en visteringstång. För 
att hästen ska bli bra måste 

bölden bort. Ibland letar den 
sig ut själv och ibland får 
veterinär eller hovslagare 

hjälpa till att lätta på trycket 
och rensa rent.

Viktigt 
Om du misstänker 
att en häst har 
fått kvarka eller 
hästinfluensa så 
ska du tillkalla 
veterinär.

Tänk på att alltid 
tvätta händer, 
byta kläder och 
skor när du vistas 
i olika stallar. Då 
minskar risken för 
smittspridning!

Fång 
är en allvarlig sjukdom där hästen 

drabbats av en obalans i kroppen som kan 
bero på många olika saker. Hästen blir 

varm i hovarna och får mycket ont i dem. 
Ofta ställer sig hästen med frambenen 

framför sig och bakbenen under kroppen. 
Tillkalla alltid veterinär och en skicklig 

hovslagare i det akuta läget. 



1. Kan du nämna tre olika typer av stallösningar för hästen? 

2. Vad lägger du på hästen för typ av täcke efter att du spolat av den svett och smuts?

3. Vad behöver man tänka på att göra med en häst som inte har så stor hage att vara i på dagarna?

4. Vad har hästen på bilden här nere för sjukdom?

5. Det finns olika sorters sårskador. Hur många kommer du på?

6. När kan hästen få en hovböld?

7. Ringa in de saker som du tycker bör finnas i ett stallapotek! 

8. Vad bör man göra innan man avmaskar en häst?

9. Vad kan vara fel om det luktar illa ur hästens mun?
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Sårskador
Det finns olika sorters sårskador, rivsår, sticksår, 
skärsår och krossår. Såren kan också vara ytliga 
eller djupa. Vissa sår kan du själv hjälpa hästen 
med, medans andra sår behöver veterinären ta 
hand om. Det allra bästa är att skölja ett sår 
med riklig mängd fysiologisk koksaltlösning. 
Då skadas aldrig sårkanter om det måste sys. 

Fundera på:

Om du får ett sår,  
vad gör du då? 

Hur brukar sår med  
sårskorpa läka bäst?

Inälvsparasiter
Det finns en rad olika inälvsparasiter som 
hästen kan drabbas av. En häst som har pa-
rasiter kan få en raggig och glanslös päls, vara 
bukig men mager, få kolikanfall, diarré och 
svullna leder. För att veta om hästen har pa-
rasiter i kroppen kan man lämna ett träckprov 
till ett laboratorium. Då får man även reda på 
vilken typ av parasit som hästen har och kan 

sedan avmaska hästen med rätt sorts 
medel. Vanligast vid avmaskning 

är att man sprutar in en tub 
pasta långt in i munnen 

på hästen. 

För att förebygga para-
siter i hästen bör man 

mocka hagar regelbun-
det. Då minskar det tryck 

av parasiter som kan finnas 
där hästens vistas.

Andra sjukdomar
 y Kolik är ett samlingsnamn för mag- 
ont hos hästen. Symtomen är att 
hästen blir orolig, svettig, den kan 
lägga och resa sig om vartannat, 
skrapar med hoven och tittar åt 
magen. Tillkalla alltid veterinär.

 y Korsförlamning är en sjukdom 
som visar sig som plötslig stelhet i 
hästens bakdel med stel gång och 
svettningar. Drabbade muskler 
känns hårda och ömma. I svårare 
fall blir urinen mörkfärgad och 
hästen blir liggande. Tillkalla all-
tid veterinär, håll hästen stilla och 
varm och ta bort allt kraftfoder. 

 y Stelkramp är en mycket allvarlig 
sjukdom som orsakas av bakte-
rier i jorden. Om hästen får ett 
sticksår och bakterier kommer 
in i såret kan stelkramp utveck-
las. Hästen får svårt att röra sig, 
att svälja och blir känslig för ljus 
och ljud. Hästen kan vaccineras i 
förebyggande syfte, men tillkalla 
alltid veterinär om hästen får ett 
djupt sticksår för att ev. fylla på 
stelkrampsvaccinet.

TESTA DIG SJÄLV

Nu har du klarat av både järn, koppar  
och bronskursen. 

Nästa gång är det dags för silver. Där får du 
lära dig mer om hur man kan träna, fodra och 
lasta travhästen. 

Vi jobbar också vidare med nya körövningar 
där du får lära dig att köra med klocka.

Vi ses där!



 

Svensk Travsport AB

Box 201 51

161 02 Bromma

Tel. 08-475 27 00

Epost: kundtjanst@travsport.se

www.travsport.se

Detta är ett kursmaterial från Svensk Travsport. 

Materialet är avsett för utbildning av barn och 

ungdomar inom travsporten runt om på landets 

travskolor. Kurserna som sträcker sig från 

JÄRN – KOPPAR – BRONS – SILVER – GULD 

innehåller grundläggande kunskaper som du 

kommer att ha god nytta av om du vill vara 

verksam inom travsporten. 

Hoppas att du får en rolig tid tillsammans med 

alla vänner och hästar på din travskola!
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