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INNLEDNING

For ikke så altfor lenge siden var det bygdas smed 
som trakk tenner når folk hadde tannverk, og inntil 
nylig har det vært vanlig at hvem som helst uten noen 
form for utdanning har kunnet gjøre en tannrasp/tann-
behandling på hest. Tenner var bare noe som man 
ikke hadde så mye kunnskap om, og behandlingen 
bestod som regel i å putte en stor rasp inn i munnen  
og raspe til det ble glatt nok.  De siste årene har kunn-
skapen om hestens munnhule økt enormt, og med bedre  
diagnostikk følger også muligheten til å utføre bedre  
behandling, ikke minst kan man minske risikoen for 
skader man kan påføre hesten ved å behandle for 
mye/feil. 

Hestens munn er et speilbilde på hvordan resten 
av kroppen fungerer. Derfor er det viktig at den som  
undersøker munnen har en solid medisinsk grunnlag 
for å bedømme det man ser og iverksette behandling 
der det trengs. Det kan av og til være nødvendig å 
behandle andre deler av kroppen for at munnskadene 
skal heles. 

For å gjøre en grundig munnhuleundersøkelse kreves 
det gode arbeidsforhold. Hesten må sederes så den 
står stille, og den må få på et munnjern som holder 
munnen åpen. Deretter må munnen spyles slik at den 
er ren for matrester. Ikke minst må man ha godt lys og 
et lite speil så man kan se alle kriker og kroker inne 
i munnen. Alt dette er et minimumskrav for å kunne 
gjøre en god undersøkelse. 

For å kunne diagnostisere problemer/skader i mun-
nen, må man først vite litt om normal anatomi. Der-
etter skal jeg gå igjennom de vanligste avvikene og 
skadene som kan oppstå. 

Fig 1: For å kunne stille riktig diagnose, er man helt avhengig av å kunne gjøre en grundig undersøkelse. Hesten må sederes, få på munnjern, maten 
må spyles vekk, man må ha en god lyskilde og et langt speil. En bom som hesten kan hvile hodet på, gjør arbeidet svært mye enklere.
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Anatomi
 
Hesten er en hypsodont, dvs at rotuviklingen er forsin-
ket. Gnagere utvikler ny tannsubstans hele livet, mens 
hos hesten avsluttes rotdannelsen ved til 12-14 års 
alder. Den tannmassen som da er tilgjengelig er det 
hesten har som kapital resten av livet, altså det vil aldri 
erstattes. Når hesten maler foret, vil tennene slites. På 
en ung hest nydannes roten etter hvert som tannen 
slites, mens på en eldre hest vil tannen gradvis skyves 
utover og erstattes med svampaktig benvev. 

En hest har 6 kinntenner oppe og 6 nede på hver 
side, dvs totalt 24 kinntenner. I tillegg er det 6 forten-
ner oppe, 6 fortenner nede, inntil 4 hjørnetenner (her 
er det kjønnsmessige og rasemessige variasjoner) og 
inntil 4 ulvetenner. 

En normal kinntann på en gjennomsnittlig stor hest 
er mellom 6-8 cm lang, men det er som regel kun 
en snau cm som er synlig fra munnhulen. En del av 
kinntennene har rota liggende i bihulene, så en tann-
rotsbetennelse kan dermed gi symptomer fra bihulene 
som illeluktende utflod fra nesen. 

En tann består av emalje som er det hardeste  
materiale i kroppen, sement som omgir tannen og  
fester tannen til tannkjøttet og pulpa som består 
av nerver og blodkar. Pulpaen ligger ikke så langt  
under tannoverflaten, så den som behandler må vite en 
god del anatomi for å ikke blottlegge pulpaen når man  
behandler. Det kan i beste fall føre til smerter, i verste 
fall føre til rotbetennelse.

Fig 2: Dette er en skalle fra en voksen hest. Den viser hvor lange kinntennene er, og man ser at siste kinntann er på høyde med øyehulen. Tallene 
på de tre første tennene markerer alderen de felles. De tre bakre tennene er molarer og felles ikke. Kinnbenet er skåret av så man ser at noen av 
tennene går helt inn i bihulene. 
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Bitt-typer 

Hester kan ha nøytralbitt, overbitt eller underbitt, og vi snakker da om hvordan kinntennene møtes. Det er ingen 
sammenheng mellom hvordan fortenner og kinntenner møtes. Dvs at en hest kan ha overbitt på fortennene, og 
underbitt på kinntennene. Det er hvordan kinntennene møtes som er avgjørende for hvordan man behandler 
og hvor hyppig man trenger å behandle. 

Nøytralbitt

Dette er det optimale.  Her møter kinntennene 
hverandre helt perfekt. Dersom denne hesten får 
optimalt med foring og ikke får bittskader eller  
andre skader, vil man kanskje kunne unngå å  
behandle tennene. 

Overbitt

Her er overkjeven skutt frem i forhold til underkjeven. 
Resultatet er at tennene ikke slites normalt, og man 
får «haker» på første kinntann i overkjeven og siste 
kinntann i underkjeven og «låsninger/trappetrinn» 
som fører til feilaktig slitasje. Dette må korrigeres  
jevnlig for å vedlikeholde normal tyggefunksjon. Hakene 
og låsningene fører til at tyggebevegelsen blir stadig  
dårligere og dermed oppstår enda flere låsninger. 
Hakene kan også føre til påbitninger, dvs at hesten 
biter seg selv når den lukker munnen. Det sier seg selv 
at dette er veldig smertefullt. 

Fig 3: Nøytralbitt. Denne hesten har perfekt tyggefunksjon og svært fine 
slimhinner. Bedre enn dette blir det ikke. Det er normalt skarpe kanter på 
utsiden. Det oransje man ser, er gulrotrester. Denne hesten er helt frisk 
og man kan ikke gjøre den friskere ved å raspe eller slipe på tennene.

Fig 4: Hest med overbitt. Man ser en stor hake på første kinntann. Den 
kan føre til problemer med bittet. Hester med overbitt må nesten alltid 
behandles jevnlig for å holde hakene i sjakk. 

Fig 5: Siste kinntann vil få en hake som ofte vil lage sår bak siste kinntann 
i overkjeven. 
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Underbitt

Underkjeven er skutt lenger frem i forhold til over- 
kjeven som  gir en hake på første kinntann i under- 
kjeven og siste kinntann i overkjeven. Dette vil føre 
til at underkjeven gradvis presses fremover slik at  
kjeven kommer mer og mer i spenn. Ikke så rent 
sjelden kan man høre klikkelyder fra kjeven når  
hesten spiser. 

Fig 6: Haken på siste kinntann i underkjeven lager sår i overkjeven som 
vist i speilbildet. Hver gang hesten lukker munnen, biter den seg selv. 
Ofte vil dette gi symptomer som at hesten gaper under ridning eller ikke 
vil samle.  Dette er viktig å tenke på før man strammer neseremmen…..

Fig 7: Klassisk overbitt. På første og siste kinntann får man en hake, og 
på midten av tannrekken får man et trappetrinn, også kalt en låsning. 
Denne vil føre til en feilaktig slitasje. Det er svært viktig og behandle både 
hakene og låsningene . Her nytter det ikke med en stor tannrasp, det må 
små instrumenter til for å komme til. Bak siste kinntann, går det et stort 
blodkar, og det må utvises forsiktighet ved behandling.  

Fig 8: Hest med underbitt. Den får en hake på første kinntann i underkje-
ven. Haken vil føre til at tannen presses fremover og utover når hesten 
spiser, og det vil på sikt føre til at tannen løsner noe. Dette er svært 
smertefullt. Etter hvert vil det ofte utvikles en forinnpakning mellom 1. og 
2. kinntann samt en gombitning  i overkjeven (hesten biter seg i gommen 
når det lukker munnen)

Fig 9: Gombitning: Tannen i underkjeven går opp i gommen i overkjeven 
når hesten lukker munnen. 

Oppsummering
 
Hester med overbitt eller underbitt får feilaktig slitasje som følge av at tennene ikke møtes korrekt. Dersom 
dette ikke korrigeres, vil tyggefunksjon bli stadig dårligere. I verste fall vil det ta livet av hesten. Hester med 
nøytralbitt vil kunne slite tennene helt korrekt selv, og man kan i noen tilfeller slippe å behandle i det hele tatt 
(men de bør alltid undersøkes regelmessig de også). 
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Ulvetenner
 
Ulvetenner dukker som regel opp mellom 6-12 mnd 
alder, og det er ca 50 % av hestene som får ulve- 
tenner. De kan få 1-4 ulvetenner: to opp og to nede, 
men det er sjelden de dukker opp i underkjeven. Det 
er ikke alltid at ulvetennene er synlige. De kan også 
ligge som fartsdumper under slimhinnen, da kalles 
de retinerte. Ulvetennene bør fjernes om hesten skal 
gå med bitt i munnen, siden det er sjelden at ulve-

tennene ikke kommer i konflikt med bittet. Når 
man fjerner dem, er det viktig å få ut hele tannen. 
Som andre tenner består ulvetannen av nerver og  
blodkar, og om man bare knekker ut tannen, er det 
stor risiko for at det sitter igjen en rotrest som kan lage  
problemer. Når man skal fjerne en ulvetann, legger 
man lokalbedøvelse rundt tannen, deretter hevles 
den forsiktig ut. 

Fig 10: Pilen viser en ulvetann. Blodet ved siden av kommer fra stikket 
til lokalbedøvelsen. 

Fig 11: Man kan aldri si hvor stor rota på ulvetannen er før den er ute. 
Disse to så helt identiske ut fra overflaten. 
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Tannfelling
 
Hesten begynner med tannfelling ved 2,5 års alder 
og er ikke ferdig før ved 4,5 års alder. Tannfelling er 
en omfattende prosess, og den faller sammen med  
vekstperioder hos hesten. Det er helt vanlig at hestene 
faller litt ut av form, blir slappe, får lett feber, taper seg i 
vekt og får litt løs mage. Selve fellingen begynner med 
at roten på melketannen «spises opp» og den nye 
tannen skyves utover. Det blir hovent og lukter vondt 
siden matrester samler seg her. I overkjeven er det 

Den gamle hesten

Etter hvert som tennene slites vil det bli mindre og  
mindre tannsubstans igjen. Tilslutt vil tennene falle 
ut. På en eldre hest vil den midtre delen av tannen 
etter hvert mangle emalje, slik at tannen får en skål-
form. Det er svært viktig at man ikke prøver å rette ut 
dette ved å være ivrig med tannraspen, siden kantene 
på hver side faktisk er det hesten har igjen å tygge 
med….

en innbuktning som kalles infundibulum, og her er det 
fri åpning inn til tannrota før den lukkes. Melketannen  
ligger som en beskyttende kappe over den perma-
nente tannen før denne er helt ferdig. Dersom man 
fjerner kappen før den en løs, risikerer man en rotin-
feksjon

Fig 12: Bildet viser en hest som feller første kinntann ved 2,5 år. Det er 
stor hevelse rundt tannen til høyre i bildet. Dette er helt normalt rundt tan-
nfellingen. 

Fig 13: Det sier seg selv at dette ikke er behagelig, selv om det er en nor-
mal fysiologisk prosess. Denne hesten holder på å felle de første forten-
nene - det skjer ved 2,5 års alder. 

Fig 14: En gammel hest som har helt nedslitte tenner. På de bakre tennene 
ser man den tydelig skålformen som oppstår når emaljen i midten er slitt 
vekk. 
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Skader og feilslitasjer som kan oppstå.
 
Det er mange typer skader som kan oppstå i en hestemunn. Det er ikke til å stikke under en stol at hesten 
ikke er skapt til å ha metallskrot (les: bitt) i munnen. Det er egentlig ikke nok plass til bitt i det hele tatt, så alt 
vi putter inn vil trykke på forskjellige områder i munnen. Dersom hesten av en eller annen grunn ikke har tygd 
ordentlig en periode, vil det føre til feilslitasjer. Skader og smerter i kroppen kan føre til spenninger i kjeven og 
nakke slik at tyggebevegelsen endres og dermed også tannstillingen. Det er derfor svært viktig å behandle 
hele kroppen,  og ikke bare munnen når det er munnskader. 

Forinnpakninger
 
Dersom man har fått en kjøttbit mellom tennene, vet 
man hvor vondt det gjør. Hos hester er det minst like 
vondt. Forinnpakninger kan oppstå av forskjellige 
årsaker: problemer med tannfelling, underbitt, gom-
bitning, feilaktig tyggefunksjon etc. Forinnpaknin-
gene fører til en kraftig betennelse som går lenger 
og lenger ned mellom tennene, som til slutt kan føre 
til tannløsning og at hesten må avlives. Dersom man 
starter tidlig med behandling, kan man ofte få hesten 
helt fin, men det krever en del oppfølging fra eieren. 

Fig 15: Hest på 4 år med forinnpakninger. De to nederste pilene viser 
forinnpakninger. Man ser også at tennene ikke står på linje, dette kalles 
trangstillinger. Den øverste pilen viser feilslitasje på tennene i overkjeven. 
Dette vil etterhvert virke som en kile som vil presse tennene i underkjeven 
ytterligere fra hverandre og fører til stadig mer  tannvandring og ytterligere 
forinnpakning. Her må man rett og slett gjøre en tannregulering ved å slipe 
tennene riktig slik at de beveger seg tilbake til rett linje. Man må også rense 
opp forinnpakningene slik at betennelsen i tannkjøttet kan heles. 

Fig 16: Bildet viser lommen der forinnpakningen har sittet. Tennene sitter 
litt for langt fra hverandre og fòret kan kiles fast. Ved riktig slipning og 
opprensning er målet å få tennene helt tett sammen og på den måten få 
hesten helt frisk. Dersom man forsøker å lage større mellomrom mellom 
tennene ved å slipe, er risikoen svært stor for å komme inn i pulpa, samt 
at tennene blir ustabile. Dette anbefales ikke. 
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Feilaktig tyggefunksjon

Fig 18: Hest med nedsatt tyggefunksjon som gir for store tverrgående 
riller på tennene. Dette vil låse tyggebevegelsen ytterligere, og man er 
inne i en ond sirkel. Her hjelper det ikke å raspe på tradisjonelt vis med 
en stor tannrasp, man må redusere rillene gradvis. 

Fig 17: Hest med nedsatt tyggefunksjon på den ene siden. Man ser at 
hesten har for bratt tyggevinkel på venstre side (til høyre i bildet). Dette 
har pågått i lang tid. Årsaken kan være sammensatt og ikke alltid åpenbar 
etter flere år. Når hesten er så skjev i munnen, vil den også få problemer 
i resten av kroppen. 

Sår i slimhinnen

Det er en utbredt oppfattelse at det er tannspissene 
som lager sår i kinnet, men virkeligheten er dessverre 
ikke alltid så enkel. Det er kun hvis hesten har en tann-
fraktur at en tann kan stå ut i kinnet og lage sår. Sår 
oppstår som regel når kinnet presses inn mot tennene, 
og det kan være mange årsaker til dette: smerter i 
kroppen eller munnen, feilaktig tyggefunksjon, syk-
dommer etc. Man må derfor forsøke å finne årsaken 
og behandle deretter.

Fig 19: Bildet viser en helt frisk munn som aldri har blitt raspet eller på 
annen måte behandlet i munnen (annet enn å fjerne ulvetenner). Hesten 
er en PRE-vallak i full trening med dressur, sprang og kjøring. Han går 
med alle typer bitt i munnen. Man ser de skarpe kantene på tennenen, 
men det finnes ingen sår i slimhinnen. 
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Fig 20: Hest med sår i slimhinnen i den bakre delen av munnen. Man 
ser også karies (hull i tannen) ved området ved sårene. Her er det ingen 
tannspisser som har forårsaket sårene, men spenninger har gjort at kin-
net presses mot tennene, dermed blir det sår. 

Fig 21: Hest med et lokalt sår i slimhinnen (pil). Resten av slimhinnen 
ser helt fin ut. Slike sår indikerer smerter i det aktuelle området. Bildet 
under viser samme hest, og der var det en hake som laget sår i over-
kjeven samt en kraftig forinnpakning. Dette er svært smertefullt og lager 
spenninger i muskulaturen som i sin tur presser kinnet mot tannen og 
lager sår. 

Fig 22: samme hest som fig 20. Her ser man årsaken til sårene i slimhin-
nen: en hake på siste kinntann i underkjeven som lager sår i overkjeven 
når hesten tygger eller lukker munnen. Forinnpakningen (nederste pilen) 
er  også smertefull og bidrar til spenninger i slimhinnen og dermed sår. 
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Frakturer 

Av og til skjer det uhell og en tann knekker. Det kan 
være pga spark, hesten tygger på noe hardt, faller  
eller liknende. Dersom frakturen går inn i levende  
pulpa, må denne dekkes til for at det ikke skal utvikles 
rotbetennelse. En blottlagt pulpa er svært smertefull, 
og kan også føre til at hesten ikke drikker nok pga 
ising. Dermed øker også risikoen for kolikk. 

Fig 23: Fraktur på fortann. Det er flere løse fragmenter (piler). Da de løse 
bitene ble fjernet, var det åpning rett inn i vital (levende) pulpa. Dette er 
svært smertefullt. 

Fig 24: Bildet viser en knekt fortann der pulpaen er blottlagt. Pulpaen er 
synlig som en rød flekk midt i tannen. 

Fig 25: Hest med fraktur på de to første kinntennene (melketenner). Her 
stikker de løse delene ut i kinnet og lager store sår. Hesten protesterte 
mot bittet, og det er jo kanskje ikke så rart…
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Karies 

Hester kan få hull i tennene på samme måte som 
mennesker. Symptomene kan være diffuse og  
vanskelig å tolke som et munnproblem: gjentatte  
kolikkanfall, vil ikke være ute i kaldt eller vått vær, 
har muskelspenninger i kroppen etc. Hull i tennene 
kan gjøre at det iser når hesten drikker kaldt vann 
og dermed føre til at den drikker for lite og får for-
stoppelse. Smerter i munnen gir ofte spenninger i  
kroppen. Karies kan behandles på samme måte som 
hos mennesker: man renser opp og legger inn en fyl-
ling. 

Fig 26: Den øverste pilen viser en normal infundibulum (emaljeinnbukt-
ning i midten av tannen). Den skal se ut som en liten prikk. Den nederste 
pilen viser kariesangrep. Hvis den ikke behandles, kan det bli åpning hele 
veien opp til rota og ut i nesehulen. 

Fig 27: Man skal ikke kunne stikke en sonde inn i en frisk tann. Her er det 
karies som lager et 5 cm dypt hull. 

Rotbetennelser 

Rotbetennelser affiserer rota i tannen, og det kan 
oppstå på flere måter. Det vanligste er nok en liten 
skade/sprekk i sporet til nerven hvor bakteriene kan 
feste seg  og  gradvis kan spise seg innover i pul-
paen. Når bakteriene kommer helt inn i rota, kan man 
få en tannrotsbetennelse. 

Man kan også få en skade på rotområdet for eksem-
pel ved et spark. Da kan cellene i rota skades slik at 
det etter hvert blir åpent fra munnhulen og opp i rota.
Dersom dette oppdages tidlig, kan man gjøre en rot-
behandling. Det gjøres på stående hest. Om rothinna 
(den fester tannen til skjelettet) er skadet, må tannen 
ut. For å avgjøre hvilken behandling man bør velge, 
må man første gjøre en grundig undersøkelse samt 
ta røntgen. 

En rotbehandling eller enn tanntrekking må alltid følg-
es opp over lang tid. Hensikten med å rotbehandle er 
å få infeksjonen under kontroll mens tannen gradvis 
skyves utover. Det å trekke en tann er et relativt stort 
inngrep med usikker prognose. Det er derfor ikke noe 

Fig 28: Av og til kan rotbetennelsen bli en solid rotbyll. Dette kan av og til 
være synlig utenfra som en kraftig hevelse. Her er det viktig å gjøre en 
grundig klinisk undersøkelse både utvendig og innvendig samt ta røntgen. 

man tar lett på. Ofte vil man gjøre en rotbehandlig 
først om det er mulig, men om det ikke løserprob-
lemet, kan man trekke tannen. 
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Fig 29: Røntgen er et viktig hjelpemiddel når man mistenker rotbeten-
nelse. Her er det en kraftig infeksjon i nest siste kinntann. 

Fig 30 : Den øverste pilen viser et intakt pulpaspor. Man skal ikke kunne 
stikke en sonde inn. Den nederste pilen viser et skadet pulpaspor. Her 
forsvinner sonden rett inn når man pirker på den.  
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Skader etter bittet 
 
Bittslitasje 

Dette er den vanligste formen for skader vi ser. Hes-
ten har løftet bittet opp slik at det ligger mellom første 
kinntann oppe og nede. Da vil emaljen gradvis slites 
ned og avhengig av graden av slitasje, kan man få 
en irritasjon av nerven (aseptisk pulpitis). Tannen vil 
også kunne forandre form, og på sikt kan det føre til 
gombitning og tannvandring. 

Årsaken til at hesten løfter opp bittet kan være mange, 
men det vanligste er at bittet er for langt, eller at det 
ligger en ulvetann/ulvetannsrest i veien for bittet.

Fig 31: pilene viser hvor hesten har lagt bittet og dermed fått slitasje. Her 
er slitasjen så kraftig at man ser at pulpasporene som egentlig skal være 
svarte, har blitt rødbrune. Dette tyder på svært kraftig og aktiv slitasje. 
Dette er smertefullt. Man ser også at tannen i underkjeven er høyere i 
bakkant, noe som forteller oss at slitasjen har pågått i lang tid.
Ved siden av tannen i overkjeven kan man se at gommen er hoven og 
henger nedenfor tannen. Dette kalles gombitning. Hver gang hesten luk-
ker munnen, vil hesten bite seg i gommen. Dette er en vanlig årsak til 
at hesten gaper eller stikker ut tungen. Mellom den hovne gommen og 
tannen i overkjeven ligger det en liten ulvetann. Den er trolig årsaken til 
at hesten begynte å løfte opp bittet i utgangspunktet. 

Fig 32: Pilen viser en gombitning med hard hud. Pga en bitslitasje har 
første kinntann blitt skålformet og gommen kommet i klem. Dette fører til 
at hesten biter seg i gommen hver gang den lukker munnen. På sikt vil 
den derfor også endre tyggemønster, og man vil få feilaktig slitasje på 
tennene hele veien. Dette er en prosess som ofte foregår over flere år

Fig 33: Pilen viser en kraftig slitasje etter bittet. Slitasjen er så kraftig at 
pulpasporene nesten er visket vekk, – dette er en aseptisk pulpitis. Det 
er svært smertefullt. 

Fig 34: Et bilde som viser at det er viktig å undersøke munnen for å se 
problemer andre steder i kroppen. Her har hesten løftet opp bittet på 
venstre side (piler), ofte gjør de det på en side for å avlaste andre steder 
i kroppen. Man kan se at problemet har vart lenge siden tannen i under-
kjeven er tydelig høyere enn høyre side. Her må man behandle både 
kropp og munn for at man skal komme i mål. 
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Trykkskader 

Disse blir som regel feilaktig tolket som gnagsår men 
de oppstår når vevet utsettes for for mye trykk over tid 
slik at oksygentilførselen stopper opp. Det er samme 
mekanisme når det gjelder liggesår hos mennesker.
 
For å behandle trykkskader, er det viktig at skaden 
får helt fri fra bittet i en periode, som regel 4 uker, 
men det er også helt essensielt å finne årsaken til at 
det har oppstått. Veldig ofte oppstår trykkskader fordi 
hesten legger seg på bittet pga smerter andre steder 
i kroppen. Andre årsaker er hard hånd hos rytteren, 
eller at bittet er festet for stramt til hodelaget (man 
skal ikke ha flere rynker i munnviken). 

Fig 35: Pilen viser en trykkskade i munnviken. Den har gått nesten gjen-
nom kinnet. Enten har hesten lagt seg på bittet, kusk/rytter har vært hard 
i hånden, eller så har bittet vært festet for stramt i hodelaget. Denne 
skaden leget seg helt i løpet av 1 mnd. 

Fig 36: Pilen viser trykkskade foran første kinntann i underkjeven. Her 
blir det en stor og fin lommedannelsene som bakteriene virkelig kan kose 
seg i. Dette er smertefullt for hesten. 

Lateralrotasjon

Hvis hesten får en bittslitasje, vil det som regel føre 
til at tyggevinkelen endres og blir rettere. Dette kan 
føre til at tannen får feil belastning under tygging og 
faktisk begynner å vandre utover mot kinnet. For at en 
tann skal kunne vandre, må den løsne litt, og dette er 
smertefullt (det vet alle som har hatt tannregulering). 

Fig 37: Pilen viser den første kinntannen som er skjøvet ut mot kinnet 
(lateralt). For at dette skal skje, må tannen først løsne litt. På sikt kan 
dette igjen føre til forinnpakninger og feilaktig tyggefunksjon. Ikke minst 
vil man ofte merke det under ridning ved at hesten protesterer mot bittet 
eller ruser av gårde når man tar i tøylene. 
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Skumming

Man hører ofte at det er positivt at hesten skummer 
i munnen. Dette er en sannhet med modifikasjoner. 
Litt skum når hesten jobber er et godt tegn, men mye 
skum tyder på at noe er galt. Det er ofte et tegn på 
smerte.

Fig 38: Bildet viser en hest med unormalt mye skum i munnen ved en 
undersøkelse. Den siklet en del til daglig, og det tyder på at noe ikke 
stemmer. Ved undersøkelse av munnen, fant jeg ikke noe galt, men det 
var mye spenninger i nakken. Disse spenningene ble behandlet, og etter 
det forsvant skummet og siklingen.
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