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A Över nacken 
B Kring manken 
C Längs ryggen 
D Vid flanken 
E På låret 
F Kring svansfästet 
G Bakom armbågen
H Över revbenen
I Över skulderbladet

Idag blir många hästar för feta med risk 
för onödiga sjukdomar. Gör du kontinuerligt 
en hullbedömning får du kontroll över 
din hästs kroppsfett och välmående. 
Efter ett tag kommer du göra en säkrare 
hullbedöming på det här viset än med bara 
ögat. Du kan då snabbare justera foderstaten 
innan eventuella problem uppstår.
Vi rekommenderar att du gör hullbedömning 
varannan vecka och mät då gärna även med 
ett viktmåttband.

Här är några olika ställen på hästen 
som du behöver vara uppmärksam på.
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Extremt mager
Ryggkotor, revben, svansrot 
och höftben kraftigt utstick-
ande, skelettstrukturen kring 
manke, bogblad och hals klart 
synliga samt inget fettlager. 

Mycket mager
Ryggkotor, revben, svansrot 
och höftben utstickande, 
skelettstrukturen kring manke, 
skuldror och hals svagt synliga.

Mager
Revben och ryggrad synliga, 
svansroten utstickande men 
individuella ryggkotor är inte 
synliga, höftknölen rundad 
men klart synlig, bäckenbenet 
inte skönjbart, manke, skuldror 
och hals markerade.

Slank
Lätt åsformad rygg, revbenen 
svagt skönjbara, lite fett runt 
svansroten, bäckenbenet inte 
skönjbart, manke, skuldror och 
hals inte tunna.

Måttlig
Jämn längs ryggen, revbenen 
inte synliga men lätta att 
känna, fettet runt svansroten 
börjar kännas ”svampigt”, 
skuldror och hals övergår 
mjukt till kroppen.

Måttligt fet
Kan ha en liten ränna längs 
ryggen, svampigt fett över rev-
benen, mjukt fett runt svansen, 
börjar tydligt ansätta fett längs 
manken, bakom skulderbladen 
och längs halsen.

Fet
Kan ha en ränna längs ryggen, 
går att känna individuella 
revben men också fett mellan 
dem, mjukt fett runt svansroten, 
fettansättning runt manke, 
skuldror och längs halsen.

Mycket fet
Ränna längs ryggen, svårt att 
känna revbenen, väldigt mjukt 
fett runt svansroten, tjockt 
fettlager runt manke, skuldror, 
fettnacke, fettansättning på 
insidan av benen.

Extremt fet
Tydlig ränna längs ryggen, 
varierande tjockt fettlager över 
revbenen, ”bulligt” fettlager 
runt svansrot, manke, skuldror, 
mankam och längs halsen. 
Insidan av bakbenen kan 
”skava” mot varandra.
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