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Veterinären och professorn Hans Kindahl, vid SLU bekräftar att det finns stora skaderisker om sadeln ligger an 
mot bogen eller uppe på den. 
 
– En sadel som ligger an mot bogen kan ge upphov till bl.a. kronisk benhinneinflammation. Det vanligaste är 
att hästen belastar sig felaktigt och därför ådrar sig hältor och ryggömhet. 
 

 
Sadeln ligger hårt an bakom bogbladet. 
 
– Ligger sadeln ovanpå bogen kan den normalt ge upphov till muskulära skador just under sadelns bakre del – 
och på sikt leda till förtvining av muskulaturen. På grund av att sadeln ligger för långt fram i förhållande till 
hästens tyngdpunkt under dess arbete, så tar hästen stryk på frambenen med stor risk för hältor. 
 

 
Sadeln ligger uppe på bogen. 
 
– Är hästens bogar symmetriska så brukar hästen om sadeln ligger an just bakom bogbladet och trycker 
försöka komma ifrån detta genom att korta sitt steg.  
 
Är bogarna inte symmetriska kan hästen där bogen tar emot sadeln skjuta fram just den bogen för att komma 
ifrån det som besvärar den. Besväras hästen av t.ex. den högra bogen kan den skjuta ut denna och dra halsen 
till vänster. Hästen försöker bara komma i från obehaget. Många hästar kan också spänna sig och gå med hög 
hals. 
 
– Är sadeln uppe på hästens bog hamnar ryttaren normalt lite ur balans och därigenom kan ryttaren belasta 
sadelns bakre del för mycket. Vanligen kommer hästen att sänka ryggen och bara trampa bakom sig. Den 
arbetar inte under sig så bra med bakbenen som den borde.  



 
När hästen rör sig kan man om hästen har lite markerade bogar se att sadelns bakre del åker från sida till sida, 
framhåller Hans Kindahl. 
 
Är då svanskappan en bra lösning? 
– Hästen får bara obehag av svanskappan om den är felaktigt inpassad till häst och sadel. Svanskappans 
ryggstycke måste spännas så att sadeln ger hästen full bogfrihet och så att svanskappan överhuvudtaget inte 
rör på sig.  
 
När det är rörelse på svanskappan kan den ligga och ge skav vilket naturligtvis gör att hästen reagerar 
negativt. Hans Kindahl menar att en korrekt inpassad svanskappa ger hästen massage och detta är lösgörande 
för hästen! 
 
 
Här kan du läsa mer om varför Nicolai Jarøv, Hørsholms Hestepraksis, Danmark, tycker att ryttarna måste bli 
mer medvetna.  
 
Och varför Benedikt Lindal en av Islands fyra ”Tamningameistare” (mästare i träning) håller med. 
 
Tillbaka till huvudartikeln. 
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