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Till landets Hästkliniker/-sjukhus 

 

 

Som bekant ska nordsvenska brukshingstar vara friröntgade i framhovarna med avseende på hovbroskförbening 

innan de får godkännas för avel. 

Styrelsen för Föreningen Nordsvenska Hästen har beslutat att den av Föreningen förvaltade forskningsfonden 

även hösten 2020 ska bekosta hovbroskröntgningen för de nordsvenska brukshingstar som är födda år 2018 och 

som avses visas på avelsvärdering för hingstar 2021. 

 

Förutsättningar härför är dock att röntgenundersökningen sker under perioden 1 september – 1 december 

2020 

Vi vill därför be de hästsjukhus/-kliniker som utför hovbroskröntgen på ovan nämnda hingstkategori att sända 

faktura på röntgenundersökningen till: 

 

Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond, c/o Annica Igemo, Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo. 
På fakturan ska anges namn, adress och telefonnummer på hingstägaren samt registreringsnummer, namn och 

härstamning – far, mor och morfar på hingsten. Uppgifterna hämtas från uppvisat Hästpass. 

 

Samtliga röntgenbilder ska tas enligt bifogad anvisning och sändas för avläsning till: 

 

Bilddiagnostiska Kliniken 

Universitetsdjursjukhuset, SLU 

Box 7040 

750 07 UPPSALA 

 

Bilderna ska vara märkta med datum, vilket ben som är undersökt, vilken sida som är lateralt, hästens namn, 

registreringsnummer samt chipnummer vilket ska ha kontrollerats mot pass. Digitala bilder skickas i högupplöst 

DICOM format på CD, e-post (bilddiagnostik@uds.slu.se) eller annan digital överföringsform (WeTransfer 

etc). OBS! Bilder i andra digitala bildformat är inte godkända. 

Analoga bilder ska ha ovanstående information inbränt i röntgenbilden. Märkning med tuschpenna godkänns ej. 

Bilderna skickas sedan tillsammans med kopia av hingstens stamtavla/hästpass. 

 

OBS! Fonden bekostar undersökningen endast om bilderna sändes av kliniken till SLU för avläsning. 

 

Med Tack för hjälpen och vänlig hälsning 

 

För Stiftelsen Professor Karl Erikssons Fond 

 

Kåre Gustafson, ordförande 

Emmetorp 1 A 

612 75 HÄLLESTAD 

070 - 555 04 63        

 

Annica Igemo, sekreterare 

   Tomasbo 102 

733 61 VÄSTERFÄRNEBO 

070 - 578 68 70 

 

Bilaga: Instruktion ”Röntgen kallblodshingstar”. 

mailto:bilddiagnostik@uds.slu.se

