DEBATT

Debatt om travhästars luftvägar

”Bettet en anledning
till halsbekymmer”
V

Veterinären Anne Haglund efterlyste i sin senaste gästkrönika i Sulkysport
forskning om travhästars halsproblem.
Sådan finns, i vart fall forskning om hästars i allmänhet problem med
luftvägarna, påpekar nu Kerstin Kemlén och hänvisar till skrifter författade
av den amerikanske veterinären Robert W Cook.
Han menar rättframt att travhästars halsproblem har att göra med hur
hästarna betslas och vilken position deras huvud och hals sätts i av kusken.
Onekligen ett ämne värt att debattera!

eterinär Anne Haglund efterlyser
forskning om hästars luftvägsproblem i sin krönika i Sulkysport den
17 maj. Vi andra har också undrat
varför de problemen inte finns i början av hästens karriär utan kommer efter hand.
Nyligen frågade jag professor emeritus Robert Cook, Tufts University, USA, om man
kan förebygga luftvägsproblem:
– Det är ett management problem, svarade
han.
2009 inledde jag samverkan med Cook
då jag behövde hjälp med en starthäst. Re-

kvalificerade, plus vinnarna i två årgångslopp, medan
nde tolv hästar tas ut via uttagningslopp i Paris.
åker Solvallas sportchef runt och lägger mycket
ch tid för att dela ut inbjudningar till hästar som är
nta och anses ha möjlighet att prestera i Elitloppet.
nns det kvalificeringslopp på Åby, i Gävle, Finland
A…
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nom travsporten är det vanligare med så
kallat ”soft palate problems” än vad det
är inom galoppsporten. Orsaken är inte
svår att förklara enligt Cook:
1. Sportens regler kräver bett.
2. Ofta används checkrem med bett. Huvudets position styrs mer av tränaren än av
hästen själv.
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ANNE HAGLUND – LEGITIMERAD VETERINÄR OCH DRIVER SAXTORPS HÄSTKLINIK

O
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som blir utan syre överlever bara några minuter – om den går i full fart går den i backen på
några sekunder om syretillförseln bryts. För att
hästen ska få i sig tillräckligt med syre krävs.

”En kapplöpningshäst behöver
använda andningen till hundra
procent, vilket inte är fallet
för de flesta andra hästar
som aldrig presterar med
maximal lungkapacitet”

mérique om de gamla reglerna, där de 18 hästar
B-loppen är något för Solvalla att ta efter.

rslag är istället att ha fyra platser lediga för de hästar
med mest intjänade pengar och sedan
fyra kvalificeringslopp under våren på
Solvalla.
Den stora fördelen är då att man får
de bästa hästarna till start och dessutom fyra högintressanta kvalificeringslopp på Solvalla. Dessa lopp borde
kunna locka stor publik till banan.
En annan fördel är att de flesta har
möjlighet att kvala in till loppet och
vara missnöjda över utebliven inbjudan.

Lars G Dahlgren
chefredaktör

sultatet blev Harness Horse Bitless Bridle
(HHBB-huvudlag, ställbart bettryck som
kan lindra bettsmärtor i munhålan) som började säljas 2011.
När Svensk Travsport 2012 beslutade att
inte tillåta HHBB i lopp valde jag att avsluta amatörtränarlicensen. Mina hästar är kvar,
men betten är borta. HHBB-huvudlag används idag av många proffs- och amatörtränare när hästar behöver vila munnen mellan
loppen.
Idag jobbar Cook vidare med frågan hur
luftvägsproblem ska kunna förebyggas. En häst
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den 17 maj.
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FAKTA
Namn: Anne Haglund
Ålder: 50 år
Bor: Saxtorp i Skåne
Gör: Veterinär, äger
och driver Saxtorps
Hästklinik. Föder
upp travhästar
tillsammans med
sambon Mats Rånlund. Jobbar med
hästarna i stallet
och kör när tiden
finns.
Första egna häst:
Fick ponnyn Pebbles
vid nio års ålder.
Första travaren
Remi Ribb.
Bästa häst: Delvinator
Bästa travminnet:
Körde mitt första
travlopp 2002 med
vår egne Freeway
(DK) och vann!
Intresse förutom
trav: Hästar, läsa
böcker (självbiografier, romaner), vara
ute i skog och mark.

bjektiv forskning är avgörande
för samhällets utveckling. I dessa
dagar, när kunskapsresistens frodas och ”för ändamålet passande
sanningar” sprids som löpeldar på internet
och sociala medier, är det extra viktigt med
objektiv forskning och effektiv förmedling
till allmänheten. Det finns massor av ogrundade ”sanningar” även i hästvärlden.
Glädjande nog forskas det en del om hästar
och veterinärmedicin i världen och så även i
Sverige. I detta land finansieras forskningen
i huvudsak av Stiftelsen Hästforskning som
får sina medel från Hästnäringens Nationella
Stiftelse (HNS), ATG, Agria och Stiftelsen
Lantbruksforskning samt privata finansiärer.
Inför 2018 delas 17 miljoner kronor i Sverige och 7,5 miljoner i Norge ut till forskare
efter att projekten godkänts av Stiftelsen
Hästforskning. Den 10 maj på Solvalla bjuds
det in till ett möte där vi användare får delta
och komma med åsikter om vilken forskning
som ska bedrivas.
Denna artikel publiceras efter det mötet,
men jag hoppas att alla som är intresserade
tagit sig till Solvalla för att göra sin röst hörd.
För mig är det mycket viktigt att pengarna
läggs på forskningsområden som har
stor betydelse, det vill säga problem
som är vanliga och orsakar påtagligt
lidande för hästarna.

av mjuka gommen”, andra mindre vanliga
diagnoser är ”struppipning” och ”bronkit”
och många fler. Dessa diagnoser innebär
att lufttillförseln förträngs och därmed att
prestationsförmågan minskas.
Bronkit är ett relativt välutrett fenomen
som kan kopplas till dålig stallmiljö ofta
beroende på mögel i höet eller halmen. Detta
har vi till stor del kommit till rätta med i och
med dagens ensilering av grovfoder, vilket
förbättrat den hygieniska kvalitén avsevärt.
Dessutom har vi förstått att hästar behöver
frisk luft, dagens tävlingshästar tillbringar
mycket och ibland all tid utomhus.
Problemet med partiella förträngningar i
svalget, som ofta ger karakteristiska missljud, såsom till exempel ”felläge av mjuka
gommen” (70 procent av fallen) har vi inte
till fullo förstått orsaken till. Det tycker jag är
ett viktigt forskningsprojekt. Ett vanligt problem som ger stor negativ effekt för hästens
prestation och välfärd.
Det finns idag fin diagnostisk metodik
med videoendoskop som trådlöst överför
bilder från hästens svalg i arbete till bildskärmar för analys. Det finns ett stort antal hästar
opererade för detta problem som skulle

problem, då jag som kliniker tycker mig se
samband med vissa hingstlinjer.
En annan reflektion jag gjort i min
yrkesroll är att dessa problem inte alltid finns
från början av hästens karriär utan kommer
efter hand, vad beror det på? Det spekuleras
i att luftvägsinfektioner kan ha betydelse
då andningsfunktionen styrs av nerver som
kan skadas av infektioner eller är det en ren
”utmattningsskada”? Jag har, liksom hästägare
och uppfödare, många frågor kring detta
problem och tycker att det skulle vara ett
utmärkt projekt.
tt annat stort problem för våra
travhästar är hältor. Hältor är den
absolut vanligaste anledningen till
inställd träning eller tävling för

hästar.
En av de vanligaste hältorna hos travaren
är smärta från carpallederna (framknäna).
Många är de unghästar som har fått sin tidiga
karriär förstörd eller uppskjuten på grund
av smärta från framknäna! Hos vissa hästar
uppstår det redan tidigt under uppträningen
inflammationer i carpallederna med förtätningar och/eller uppluckringar i skelettet och
till och med frakturer.
Här funderar man som kliniker på
benställningen, kan den inverka? Har
uppfödaren försökt korrigera benställningen med specialskor eller skenor? Är
Många är de unghästar som
träningen dåligt anpassad efter tillväxt
tt vanligt problem som är ett
och styrka? Även i dessa fall känner man
stort lidande för travhästen
har fått sin tidiga karriär förpåfallande ofta att härstamningen har
är de olika luftvägsproblemen som förekommer. En
störd eller uppskjuten på grund betydelse.
I vissa fall upplever man att problekapplöpningshäst behöver använda
av smärta från framknäna
met växer bort med ökande ålder. Som
sin andning till hundra procent för
ensam kliniker eller djursjukhus kan
att springa upp till sin fulla kapacitet,
man inte dra slutsatser utan behöver
vilket inte är fallet för de flesta andra
behöva följas upp vetenskapligt. Det skulle
ett större material för att det ska ge statishästar som aldrig presterar med maximal
till exempel vara mycket intressant att se
tisk signifikans och eventuell bekräftelse av
lungkapacitet.
effekten av operationen på tävlingsresultaten. misstankarna.
En frisk travhäst i arbete andas imponeDet finns dessutom olika operationsmetoder
Jag har en stark känsla grundat på mina 26
rande 2.200 liter luft/minut (jämför med en
som används, vilken är bäst?
år som hästkliniker med travintresse att vissa
elitidrottsmans 200 liter/minut). Ett vanligt
Det skulle vara mycket intressant att göra
hästar har starka framknän och vissa har det
problem hos våra travhästar är förträngningen härstamningskontroll på hästar med detta inte. Det skulle jag vilja veta anledningen till!
ar i lufttillförseln, det vanligaste är ”felläge
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För att hästens andningsapparat ska
fungera optimalt är det viktigt att munnen
är stängd så att tryckförhållandena vid
in- och utandning blir de rätta. Med full
rörlighet i huvud och hals strömmar luften genom näshålan ner i lungorna.
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FAKTA
>> Här är några exempel
Kerstin valt ut från veterinär Robert W Cooks
livslånga forskning
kring hästars luftvägsproblem.
1965 (!) satte Cook
förstoringsglaset över
respirationssystemet:
The diagnosis of respiratory unsoundness in
the horse.
1988 fördjupade han sig
i luftvägshinder: “Upper
airway obstruction
(partial asphyxia) as
the possible cause of
exercise induced pulmonary hemorrhage in the
horse: an hypothesis.
1989 fokuserade han
på syresättning och huvudhållning och skrev
boken Specifications for
speed in the Racehorse:
the Airflow Factors,
som 1993 följdes upp
med en video Selecting
racehorses using the
airflow factor.

-

1999 blev omvälvande
då han upptäckte kopplingen mellan bettanvändning och problem
med mjuka gommen:
Asphyxia as the cause of
bleeding and the bit as
the cause of soft palate
displacement.
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Källa grafik: Metal in The Mouth – The Abusive Effects
of Bitted Bridles, Cook, 2003 och Bild oral vacuum – To
breath on the move, a horse need to ‘batten down the
hatches’: an opinion, Cook, 2017, under publicering.
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Hästens huvudhållning påverkar och kan orsaka hinder i luftvägarna. Till vänster exempel på tre olika huvudhållningar och
till höger effekterna av dessa. De rutiga områdena visar hur hinder i luftvägarna orsakats.

3. Tömmarna är det dominerande kommunikationsmedlet.
4. Tömmarna är långa och kusken kan
ta spjärn mot fotstegen och därmed utsätta
munhålan för extremt bettryck (orsakar dessutom icke viljestyrda oförutsägbara smärtreaktioner).
5. Kusken styr huvud och
nackes böjning under loppet
(pulla upp, ha hästen rejält på
bettet) förutom på slutet då
hästen kan ges fria tyglar.
– Travsporten verkar ha
kombinerat många dåliga
sidor av världens hästvälfärd,
säger Cook.
Kommunikation genom
kvävning uppnås genom

tryck och smärta, säger Cook och konstaterar
att galoppsporten inte är bättre.
– Sportens regler kräver bett och bettet i sin
tur är inte kompatibelt med hästens fysiologi.
Därför är bettrelaterade luftvägsproblem –
och även sudden death – en
managementfråga som kräver en managementlösning.
Sporten behöver forska för
att finna kommunikationsverktyg som kan ersätta bettet, säger Cook.
Jag instämmer och löser
amatörtränarlicens igen den
dag då bett inte längre är ett
tvång.

Sportens regler kräver
bett och bettet i sin
tur är inte kompatibelt
med hästens fysiologi

– Kerstin Kemlén
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2002 publiceras Cooks
artikel om relationen mellan bett och
kvävning: Bit-induced
asphyxia in the horse:
Elevation and dorsal
displacement of the
soft palate at exercise,
vilket får den norska veterinären A.N. Thoresen
reagera med den kända
insändaren: Om ändå
hästar kunde skrika
som grisar (Swedish
Veterinary Journal, nr
14 2002).
2003 skriver Cook boken
“Metal in The Mouth –
The Abusive Effects of
Bitted Bridles (www.horseexplore.se) som riktar
sig till hästfolk och
visar bettets skadliga
effekter på mun, svalg,
lungor, käke, syresättning, tänder, luftvägar,
hals, rygg, ben och även
bettets inverkan på den
som rider.
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