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1 INLEDNING 
 

Inom pälsnäringen är huvudmålen att få stora valpkullar och stora skinn samt att 

pälskvaliteten ska vara så bra som möjligt. Ett stort skinn ger ett högre pris (Peura et al. 

2007). Under de senaste årtiondena har blårävarna avlats och fötts upp för att bli allt 

större och fetare, detta uppnås oftast genom att de får fri tillgång till foder under 

tillväxtperioden. Emellertid kan fetman påverka hälsan och välmåendet hos rävarna. 

Fetman kan till exempel påverka fertiliteten och kullstorleken negativt hos unga 

rävhonor. Så länge ett stort skinn ger bättre pris kommer producenterna att fortsätta 

föda upp stora, feta rävar (Kempe et al. 2009). Vanligt förekommande problem idag hos 

finska blårävar är fetma och ofta tillhörande bensvaghet (Kempe et al. 2010). 

Projektet ”Hållbar benkonstruktion” (på finska ”Kestävät Jalat”) är ett mångsidigt 

projekt som påbörjades år 2016. Projektets ledare är forskningsledaren Jussi Peura och 

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund rf (Profur). Utgångspunkten för projektet är 

blårävarnas hälsa och välmående där benhållbarheten är en viktig faktor. I pälsnäringen 

är de ekonomiska aspekterna viktiga och avelsprogrammet är utvecklat därefter. Detta 

kan medföra en risk för en försämring av benhälsan hos rävarna. En för tidig avlivning av 

rävarna innebär onödiga kostnader för farmarna, därför är det viktigt att försöka 

förbättra benhälsan så att rävar inte avlivas i onödan. Dålig benhälsa hos farmrävar är 

även ett välfärdsproblem. 

Målet med projektet ”Hållbar benkonstruktion” är att få fram vetenskaplig forskning om 

rävars benställningar och exteriöra fel i dessa samt bakomliggande orsaker (såsom 

utfodring och genetiska faktorer) till de avvikande benställningarna. Andra mål är också 

att utveckla hjälpmedel och kartlägga näringsmässiga faktorer som kan förbättra 

benhälsan. Praktiska metoder för bedömning av genetiken och exteriören hos rävarna 

ska utvecklas. Man undersöker även hur en svag benhälsa påverkar välmåendet hos 

blårävarna. Hos hundar är tillväxtstörningar i underarmsbenen vanliga och har 

dokumenterats väl. Hos rävar har inte motsvarande problem undersökts så mycket. 

Min undersökning är en del av projektet ”Hållbar benkonstruktion” där jag har studerat 

datortomografibilder av underarmsbenen hos en del av blårävarna som varit med i 
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projektet. Rävarna delades in i två grupper, en grupp med raka benställningar och en 

grupp med avvikande benställningar. Ett av målen var att framställa värden för den 

normala anatomiska axeln av strålbenet hos blårävar i tre plan: frontala, sagittala och 

transversala planet. Normalvärdena räknades på basen av rävar i gruppen med raka 

benställningar. Med hjälp av normalvärdena kan även vinklar för rävar med avvikande 

benställningar beräknas och jämföras. Normalvärden för den anatomiska axeln hos 

strålbenet har tidigare räknats ut för hundar, men inte för blårävar. Normalvärdena kan 

vara till hjälp även i framtiden för beräkningar av benvinklar hos blårävar. Mätningarna 

görs på ungefär samma sätt som hos hundar. Huvudmålen med studien var att utvärdera 

om den anatomiska axeln hos strålbenet skiljer sig mellan rävar med raka benställningar 

och rävar med avvikande benställningar. Hos rävar med avvikande benställningar har 

man i tidigare studier utvärderat att böjningen av frambenen främst ligger i karpalleden 

och inte i själva underarmsbenen (Korhonen et al. 2015). Syftet med den här studien var 

att utvärdera om avvikande benställningar kan bero på böjningar i underarmsbenen 

eller om böjningen troligen ligger i omgivande leder som tidigare konstaterats. 

 

2 LITTERATURÖVERSIKT 

 

2.1 Välfärdsfaktorer och -problem hos blårävar 

 

Blårävar har, liksom andra djur, vissa behov som behöver uppfyllas för att de ska må bra. 

Grundläggande behov såsom tillgång till foder och vatten, frihet till att utöva naturligt 

beteende och frihet från smärta, stress, rädsla och sjukdomar är saker som berör alla 

djur. I djurskyddslagen och -förordningen definieras olika krav på allmän djurhållning 

som även berör pälsdjur (Djurskyddslag 247/1996, Djurskyddsförordning 396/1996). 

Pälsdjuren har även en egen förordning där olika krav för pälsdjursuppfödning 

specificeras (SRf 1084/2011). Något som kännetecknar rävuppfödningen är t.ex. 

ligghyllor och bitklossar i burarna. Enligt lagen ska alla farmrävar ha tillgång till dessa 

(SRf 1084/2011). Ligghyllorna ska vara på lämplig nivå i buren. Bitklossarna ska finnas 

för att räven ska ha något att tugga på. Det har visat sig att rävarna använder både 
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ligghyllor och bitklossar mycket (Hernesniemi et al. 2006). Rävarna bör ha tillräckligt 

med utrymme i buren, men det är även viktigt är att de får utlopp för sina naturliga 

beteenden, så som till exempel att gnaga, gömma sig, vila, leka och bevaka omgivningen 

(Korhonen & Orjala 2010). En högre bur kan eventuellt minska stressen hos rävarna 

eftersom de då kan bevaka omgivningen bättre (Korhonen & Orjala 2010). 

För utvärdering av pälsdjurens välfärd har man utvecklat WelFur, en ny 

certifieringsmetod. WelFur lanserades år 2009 av European Fur Breeders’ Association 

(EFBA). Utvärderingen görs inom fyra delområden: god utfodring, god uppväxtmiljö, 

lämpligt beteende och god hälsa (Ahola et al. 2012). WelFur-certifieringen påbörjades i 

Finland våren 2017, och också i resten av Europa. Luova Oy står för WelFur-

auditeringarna i Finland. Totalt görs tre utvärderingar under olika perioder av året innan 

farmen får ett WelFur-certifikat (Luova Oy 2017). 

Enligt en undersökning som gjordes med hjälp av WelFur-protokollet där de vanligaste 

hälsoproblemen på finska rävfarmer utvärderades, var böjda framben och 

rörelsesvårigheter några av de vanligaste hälsoproblemen. Majoriteten av rävtypen i 

undersökningarna var blåräv. Oftast var det de fetaste rävarna som hade 

rörelsesvårigheter och böjda framben. Här föreslogs även att ett målinriktat 

åtgärdsprogram ska tillämpas där man gör förändringar i utfodringssystemet och i hur 

man väljer ut avelsdjur för att minska beståndet av överfeta rävar (Ahola et al. 2012). I 

studien av Kempe et al. (2009) utvecklades en konditionsklassificering (Body Condition 

Score, BCS) för blårävar. Konditionsklassificeringen utvärderades vara ett ganska bra 

verktyg vid uppskattning om graden av fetma hos rävarna. Konditionsklassificeringen 

görs på en skala 1–5, från ytterst mager till mycket fet. Rävar med högre BCS hade också 

mer underhudsfett än rävar med lägre BCS. Särskilt på hösten efter tillväxtperioden och 

innan pälsningen är många rävar feta eller extremt feta, vilket också kan leda till andra 

hälsoproblem, till exempel försämrad fertilitet (Kempe et al. 2009). 

Bensvaghet hos blårävar kan ses som en böjning av karpalleden i kraniokaudal riktning. 

Utvärdering av vinklingen hos frambenen (Bild 1) grundar sig på artikeln av Kempe et al 

(2010). Böjningen kan bedömas på en skala 1–5, där grad 1 anses som bäst och är ett så 

gott som rakt framben. Grad 5 är sämst med en 90° böjning av karpalleden. 
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Bild 1. foto MTT Rintamäki 

Olika grader av vinklar hos frambenen 

1 = utmärkt     2 = bra           3 = måttlig           4 = dålig   5 = mycket dålig 

 

En svag benhälsa och rörelsesvårigheter hos unga blårävar under sex månader kan ofta 

ses i samband med en hög kroppsvikt, fetma och en snabb tillväxt (Kempe et al. 2010). 

Eftersom benhälsan hos blårävar är en central faktor i den här avhandlingen 

koncentreras ämnet främst till benens utveckling och tillväxt. Även olika faktorer som 

kan påverka utvecklingen och tillväxten av benen behandlas. 

 

2.2 Utvecklingen och uppbyggnaden av underarmsbenen 

 

Strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna) är de två benen som hör till frambenets 

underarm (antebrachium). Armbågsleden ligger mellan underarmen och överarmsbenet 

(humerus). Karpalleden (carpus) ligger mellan underarmen och mellanhandsbenen 

(metacarpus) (König & Liebich 2009). Underarmsbenen hör till de långa rörbenen som 

består av ett skaft (diafys), två metafyser och två epifyser. Diafysen består av kompakt 

ben och en central håla med benmärg. Epifyserna finns i båda ändorna av diafysen och 

är center för bentillväxten. Tillväxtzonen (fysen) finns mellan epifysen och diafysen. Ett 

område med spongiöst ben (metafysen) finns mellan fysen och diafysen. Allt eftersom 

benet utvecklas kommer epifysen att sammanfogas med metafysen och tillväxtzonen 

försvinner (Kealy et al. 2011). Omogna ben har inte lamellstruktur medan mogna ben 

har. Levande benvävnad ombildas hela tiden, vilket sker genom nedbrytning och 

uppbyggning av benceller. De benbyggande cellerna heter osteoblaster medan de celler 

som bryter ner ben heter osteoklaster.  Osteoblasterna producerar oförkalkat benmatrix 

som kallas osteoid. Osteoblasterna påbörjar mineralisationen i osteoiderna och bildar 
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då mogna benceller (osteocyter). Den normala funktionen av benvävnaden bibehålls så 

länge aktiviteten av de olika cellerna är i balans. Benen omges av periosteum som är ett 

bindvävslager och ledytorna omges av ledbrosk. Endosteum är ett membran som omger 

märghålan i diafysen (Kealy et al. 2011). 

Underarmsbenen hör till bentypen långa rörben. De utvecklas genom indirekt förbening 

(endokondral ossifikation), se Bild 2. Det innebär att benet utvecklas från ett matrix av 

broskvävnad och benet kan med hjälp av detta växa på längden (Kealy et al. 2011). 

Längdtillväxten sker i tillväxtzonerna som finns i epifyserna i båda ändorna av benet. 

Broskcellerna (kondrocyterna) förökar sig genom mitos och ökar i storlek, detta utgör 

grunden för längdtillväxten av brosket och är också nödvändigt för att benet ska kunna 

växa. Broskcellerna ombildas och mineraliseras därefter tills matrixet av broskvävnad är 

mättat med mineraler, då är förbeningen klar (König & Liebich 2009). Apofyserna är 

accessoriska ossifikationscenter som ej deltar i benbildningen, deras uppgift är att ge 

fäste till senor och ligament (Kealy et al. 2011). Tillväxtzonerna är tjockast när tillväxten 

är som snabbast. När tillväxten börjar avta och individen har växt klart blir 

tillväxtzonerna tunna och ersatta med benvävnad. Åldern när tillväxtzonerna stängs 

beror på djurart, kön och vilket område på benet det handlar om (Zachary & McGavin 

2012). 

Moget ben består till största delen av hydroxyapatit, Ca10(PO4)6(OH)2. Kalcium och fosfor 

är viktiga komponenter i benvävnaden (Sjaastad et al. 2010). Av kroppens kalcium finns 

ca 99 % i benvävnaden och av kroppens fosfor finns ca 85 % i benvävnaden (Sjaastad et 

al. 2010). Andra komponenter som finns i ben är magnesium, natrium, karbonat, koppar, 

zink och fluorid (Zachary & Mcgavin 2012).  
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Bild 2. Indirekt förbening. A) Ben börjar bildas runt broskmodellen. B) Bildning av en håla inuti 

broskmodellen. C) Invasion av blodkärl till den inre hålan, bildning av spongiöst ben. D) Bildning av 

märghålan medan benbildningen fortsätter, sekundära benbildningscenter bildas i epifyserna. E) 

Benbildning av epifyserna, därefter hyalint brosk endast i tillväxtlinjerna och i ledbrosket. 

Källa: http://wps.aw.com/bc_marieb_hap_9_oa/220/56481/14459302.cw/index.html 

 

 

2.3 Deformiteter i underarmen och armbågsleden 

 

Med tillväxtdeformiteter menas missbildningar som uppkommer under tillväxten 

(Fossum et al. 2013). Tillväxtdeformiteter kan vara medfödda eller förvärvade. Om 

missbildningen är förvärvad kan orsaken vara till exempel obalanser i utfodringen, 

trauma eller metaboliska sjukdomar (Owens & Biery 1999). Missbildningar i underarmen 

förekommer oftast hos unga hundar, sällan hos katter. Hos stora och jättehundraser är 

risken för utvecklingsrubbningar i armbågsleden större än hos mindre hundraser 

(Fossum et al. 2013). Hos kondrodystrofiska hundraser (raser med genetiskt betingad 

underutveckling av skelettet) är sannolikheten större att de har någon form av 

armbågssjukdom än hos andra hundraser (Knapp et al. 2016). 

Armbågsdysplasi är ett samlingsnamn för olika genetiska utvecklingsrubbningar i 

armbågsleden, såsom osteokondros, fragmenterad processus coronoideus (FCP), medial 

compartment disease (MCD) och ofullständig förbening av processus anconeus 
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(ununited processus anconeus, UPA). Dessa tillväxtstörningar leder ofta till artros av 

armbågsleden. Armbågsdysplasi är genetiskt betingat och ses ofta hos större hundraser, 

men också miljöbetingade faktorer spelar roll för utveckling av dysplasin. Fragmentering 

av processus coronoideus innebär att en bit av den vanligtvis mediala processus 

coronoideus har lossnat från armbågsbenet. Ofullständig förbening av processus 

anconeus innebär att utskottet i fråga på armbågsbenet inte förbenas på rätt sätt. En 

nedbrytning av brosket som utvecklats på mediala aspekten av armbågsleden benämns 

på engelska för Medial compartment disease (MCD) (Fossum et al. 2013). Här behandlas 

främst avvikande vinkelställningnar i benen och osteokondros. 

Onormala anpassningar och avvikande vinkelställningar i benen (angular limb 

deformities, ALD, radius curvus) uppkommer då tillväxtzonerna har slutits för tidigt. För 

att ett framben ska kunna utvecklas normalt hos hundar krävs en synkroniserad tillväxt 

av strålbenet och armbågsbenet. Om tillväxtzonerna i benen sluts för tidigt kan det leda 

till en missbildning i benet. Hur grav missbildningen blir beror på vilken tillväxtzon som 

drabbas och hurudan tillväxtpotential hunden har. Hos strålbenet sker längdtillväxten 

till 40 % i den proximala tillväxtzonen (längre mot kroppen) och till 60 % i den distala 

tillväxtzonen (längre från kroppen). Hos armbågsbenet sker längdtillväxten däremot till 

85 % i den distala tillväxtzonen och till 15 % i den proximala tillväxtzonen (Fossum et al. 

2013). 

Ibland kan en fraktur eller trauma i underarmsbenen vara den bakomliggande orsaken 

till en deformitet i underarmen. En för tidig slutning av den distala tillväxtzonen i 

armbågsbenet förorsakar förkortning av båda underarmsbenen, kranial böjning och 

ytterrotation av strålbenet samt kobenthet (valgus) i karpalleden. Vid detta problem kan 

olika oöverensstämmelser (inkongruenser) uppstå i armbågs- och karpalleden. Hundar 

med det här problemet uppvisar ofta olika grader av hälta. En symmetrisk, fullständig 

slutning av proximala eller distala tillväxtzonen på strålbenet resulterar i hjulbenthet 

(varus) i karpalleden, inkongruens i armbågsleden och en förkortning av strålbenet, men 

det förblir ändå rakt. Hundar med detta problem har ofta smärta i armbågsleden vid 

palpation men de har ofta mycket små avvikelser i benvinklarna. En asymmetrisk eller 

delvis sluten tillväxtzon i den distala delen av strålbenet ger olika avvikande 

benställningar beroende på var tillväxtzonen har slutits. Ibland kan även en 
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urledvridning (luxation) eller delvis urledvridning (subluxation) av armbågsleden uppstå 

vid en för tidig slutning av en av de distala tillväxtzonerna hos strålbenet eller 

armbågsbenet. Den vanligaste missbildningen är en kaudolateral slutning av 

tillväxtzonen som resulterar i kobenthet av karpalleden. Onormal anpassning i lederna 

leder ofta till degenerativ ledsjukdom (Fossum et al. 2013). Hos kondrodystrofiska raser 

är en asymmetrisk tillväxt av underarmsbenen vanligare än hos andra hundraser (Owens 

& Biery 1999). 

Osteokondros är en multifaktoriell sjukdom som främst drabbar stora hundraser. Det 

förorsakas av att den indirekta förbeningen inte utvecklas på rätt sätt. Brosket förtjockas 

i tillväxtzonerna och därmed blir den slutliga förbeningen störd. När osteokondros 

framskrider kan en spricka i ledbrosket uppstå som leder till att en flik bildas i brosket, 

det kallas osteochondritis dissecans (OCD). En degenerativ ledsjukdom kan också uppstå 

vid utveckling av osteokondros. De vanligaste områdena för osteokondros hos hundar 

är bogleden, armbågsleden, knäleden och hasen (Owens & Biery 1999). Genetiska 

faktorer, överutfodring och en snabb tillväxt kan vara orsaker till osteokondros (Fossum 

et al. 2013). Andra näringsmässiga faktorer kan också spela roll, till exempel kopparbrist 

(Zachary & McGavin 2012). Även trauma, vaskulära eller hormonella faktorer kan vara 

orsaker till osteokondros. Det vanligaste symptomet hos hundar är hälta som 

uppkommer i åldern 5–7 månader när tillväxten är som snabbast (Fossum et al. 2013). 

Osteokondros är vanligare hos hanar eftersom de oftast växer snabbare än tikar (Owens 

& Biery 1999). 

 

2.4 Tillväxt och benhälsa samt inverkande faktorer 

 

Många faktorer spelar roll vid tillväxten hos alla djur. Till exempel näringsmässiga, 

genetiska och hormonella faktorer kan inverka på tillväxten positivt eller negativt 

(Dobenecker et al. 1998, Fossum et al. 2013, Zachary & McGavin 2012). Hos hundar 

löper stora raser större risk att drabbas av olika skeletala sjukdomar än små raser 

(Dobenecker et al. 1998). 
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Benhälsan hos blårävar är omdiskuterat idag. Studier om benhälsan hos farmrävar finns 

inte i samma utsträckning som hos hundar. Undersökningar som har gjorts hos rävar har 

behandlat hur deras benhälsa hänger ihop med till exempel ärftliga faktorer, övervikt 

och utfodring. Studien av Korhonen et al (2014) visade att problem med benhälsan hos 

blårävar är multifaktoriellt. Eventuella orsaker kan vara hög kroppsvikt, utfodring och 

genetiska faktorer. Dessutom kan en hög kroppsvikt förorsaka att benen böjer sig ännu 

mera om de har tendens till det. Hos blårävar krävs fler studier för att förstå detta 

komplexa och multifaktoriella problem. 

 

2.4.1 Metaboliska faktorer 

 

En ofullständig eller obalanserad diet kan leda till olika störningar i tillväxten. Hos unga 

hundar är muskuloskeletala sjukdomar vanliga. Man har diskuterat att bland annat 

mineral- eller D-vitaminbrist och för högt intag av energi, kalcium eller C-vitamin skulle 

kunna vara orsaker till olika tillväxtstörningar. Koppar, zink och mangan behövs också 

för utveckling av benen (Richardson & Zentek 1998). 

I studien av Dobenecker et al (1998) kunde man se att hundar med störningar i 

skelettbildningen hade fått överskott av vitaminer och mineraler och även 

kalciumöverskott. Även en för snabb tillväxt till följd av överutfodring förorsakade oftare 

tillväxtstörningar, detta oftast i samband med överskott av kalcium. Ett underskott av 

kalcium verkade inte ge lika stora problem men även då kunde man i viss mån se 

tillväxtstörningar. Man upptäckte att även obalanser av till exempel A-vitamin och D-

vitamin kunde ge upphov till rubbningar i tillväxten. 

Hos unga blårävar har en studie gjorts om hur multivitamin- och B-vitamintillskott 

påverkar deras benhälsa. Studien visade att inget av vitamintillskotten hade någon 

betydelse under tillväxten på hösten. Böjningen av frambenen skiljde sig inte märkbart 

mellan rävar som fått extra vitaminer i fodret jämfört med rävar som endast fått 

basfoder. D-vitaminen i multivitaminpreparatet hade inte någon effekt på benstyrkan 

som man hade förväntat. Vitamintillskotten hade inte heller någon effekt på rävarnas 

viktuppgång på hösten (Korhonen et al. 2016). 
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Kalcium och fosfor är mycket omtalade då det gäller tillväxten hos unga djur. För mycket 

kalcium kan förhindra broskcellernas mognad och kan ibland också leda till deformiteter 

i underarmsbenen eller osteokondros. Obalanser i fosformetabolismen kan också 

påverka ämnesomsättningen av kalcium och genom detta ha olika effekt på 

benmetabolismen. D-vitamin är viktigt för att kalcium ska kunna absorberas optimalt i 

tunntarmen och är således viktig vid regleringen av kalciummetabolismen och vid 

utveckling av skelettet. Brist på D-vitamin kan leda till ofullständig mineralisering av 

benen under tillväxten, men även ett överskott av D-vitamin kan störa utvecklingen av 

benen (Richardson & Zentek 1998). 

Hos hundar kan kalcium- och fosforabsorptionen öka i tarmen om fodret innehåller för 

lite fosfor. Detta kan leda till att tillväxten försämras. För högt fosforintag kan leda till 

sekundär överfunktion i bisköldkörtlarna (sekundär hyperparatyreoidism). 

Bisköldkörtlarna utsöndrar då mer parathormon (PTH) vilket leder till hyperkalcemi och 

minskad kalciumabsorption. Detta kan leda till mjuka, svaga ben som gör att de bryts 

lättare (Richardson & Zentek 1998). 

Kalcium och fosfor är två av de viktigaste mineralerna även vid rävvalpars uppväxt. Brist 

på dessa i kommersiellt rävfoder är i praktiken osannolik, ofta kan de istället överskrida 

rekommendationerna. Rätt förhållande mellan kalcium och fosfor är också viktigt för att 

undvika obalans i kroppen. Rekommenderat kalcium:fosfor-förhållande (Ca:P) är 1,1:1-

1,7:1. D-vitaminbehovet beror på hur mycket kalcium och fosfor som finns i fodret och i 

vilket förhållande de är, ifall förhållandet är olämpligt kommer behovet av D-vitamin att 

öka. Störst risk för utveckling av mjuka och missformade ben är när rävvalparna befinner 

sig i den snabba tillväxtfasen vid 2–4 månaders ålder (Hernesniemi et al. 2006). 

I undersökningen av Korhonen et al (2005) studerades hur två olika Ca:P-förhållanden 

(1,5:1 och 2,5:1) påverkade uppkomsten av osteokondros och böjning av frambenen hos 

unga blårävshanar. Studien visade att de två olika Ca:P-förhållandena varken påverkade 

utvecklingen av benens böjningsvinkel eller osteokondros. 

Två andra studier av Korhonen et al (2014 och 2015) behandlade också förhållandet 

mellan kalcium och fosfor (Ca:P) och hur olika förhållanden mellan dessa mineraler 

påverkade benhälsan hos blårävar. I den ena studien (Korhonen et al. 2014) var målet 
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att studera sambandet mellan Ca:P-förhållandet och utfodringsintensiteten (fri eller 

begränsad tillgång av foder) och hur dessa faktorer påverkade benhälsan hos blårävar. I 

den andra studien (Korhonen et al. 2015) var målet att studera och jämföra 

röntgenbilder av underarmsbenen av samma blårävar som var med i den föregående 

studien. Böjningsvinkeln av benen utvärderades av levande djur. Rävarna avlivades inför 

röntgenundersökningen. Röntgenbilder av rävar med olika grader av böjningar i 

frambenen, olika grader av rörelsesvårigheter och olika kroppsstorlekar jämfördes. 

Röntgenbilderna togs endast av underarmsbenen i lateral projektion. Detta var den 

första studien där farmrävar genomgick en röntgenundersökning (Korhonen et al. 2015). 

Rävarna som ingick i båda dessa studier var indelade i antingen en grupp där de fick fri 

tillgång eller begränsad tillgång till foder. De här två grupperna var ännu indelade i 

mindre grupper där de fick foder med olika förhållanden av kalcium och fosfor, första 

gruppen fick Ca:P 1,5:1, andra gruppen fick Ca:P 2,9:1 och en kontrollgrupp fick Ca:P-

förhållandet 2:1. Till studien av Korhonen et al (2015) sparades det vänstra frambenet 

av rävarna som sedan röntgades. 

I studien av Korhonen et al (2015) mättes de kraniokaudala vidderna på strålbenet och 

armbågsbenet utgående från röntgenbilderna. Studien visade att utfodringsintensiteten 

och Ca:P-förhållandet ej påverkade maximum- eller minimumvidden på strålbenet. 

Maximumvidden på armbågsbenet påverkades inte av utfodringsintensiteten men man 

kunde se skillnader vid olika Ca:P-förhållanden. Minimumvidden av armbågsbenet 

påverkades däremot av utfodringsintensiteten men inte av Ca:P-förhållandet. På 

röntgenbilderna kunde inga sjukdomar eller skador ses i varken underarmsbenen eller i 

lederna. Böjningen av frambenen som man såg hos levande djur ansågs vara förorsakad 

av en ökad böjning i karpalleden och inte böjning i underarmsbenen. En viss del av 

böjningen kunde också vara i armbågsleden. Man kunde även se ett samband mellan 

mycket böjda framben och en liten vidd på armbågsbenet (Korhonen et al. 2015).  

Det som skilde studierna åt var att i studien av Korhonen et al från 2014 märkte man 

mer böjningar i benen hos dem som fick högre Ca:P-förhållande (2,9:1) än hos dem som 

fick medelmåttligt förhållande (1,5:1). I den andra studien av Korhonen et al (2015) 

konstaterades däremot att vid det lägsta Ca:P-förhållandet (1,5:1) fanns mest böjningar 

i benen och minst böjningar vid det största förhållandet (2,9:1). I båda studierna kunde 
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det ändå påvisas att Ca:P-förhållandet kan vara en orsak till böjning i frambenen hos 

blårävar. 

En annan faktor som kan påverka skelettillväxten är ett energirikt foder. Detta har setts 

både hos hundar och blårävar (Dämmrich 1991, Korhonen et al. 2005). Hos hundar är 

storväxta raser som växer snabbt mer drabbade. Överutfodring gör att hundar växer 

snabbare, blir tyngre och risken för osteokondros ökar. Hanar växer ofta snabbare än 

tikar och är därför mer utsatta för problem. Själva benen kan växa mycket, men 

densiteten och styrkan i benen förblir svag. Kroppsvikten ökar i snabbare takt än 

skelettets tillväxt, detta kan leda till defekter i tillväxtzonerna som då kan leda till 

deformiteter i benens vinkelställningar. Hur snabbt den slutliga mankhöjden uppnås kan 

påverkas av utfodringsintensiteten (Dämmrich 1991). 

I studien av Korhonen et al (2005) kunde böjda framben hos unga blårävshanar 

förknippas med en högre kroppsvikt. En högre kroppsvikt kunde också förknippas med 

en högre energinivå i fodret. I en senare studie av Korhonen et al (2014) kunde man anta 

att rörelsesvårigheterna berodde mer på hög kroppsvikt än på olika Ca:P-förhållanden. 

I gruppen med fri tillgång var slutvikten högre och mer rörelsesvårigheter kunde 

observeras än hos rävar i gruppen med begränsad tillgång. Även kroppslängden, 

nackomkretsen och midjeomfånget var större hos rävarna som fått fri tillgång. 

Svårigheter med att röra sig eller böjning av lederna verkade inte ha att göra med 

problem i trampdynorna eftersom dessa var normala hos rävarna i studien. Rävarna som 

användes i studien hade samma ursprung och de hade lätt böjda framben redan från 

början av undersökningen. Största böjningen av frambenen såg man vid den sista 

utvärderingen innan pälsning, då rävarna var som tyngst. I undersökningen påverkade 

inte utfodringsintensiteten böjningen av frambenen i kraniokaudal riktning (Korhonen 

et al. 2014). I studien av Korhonen et al (2015) visades att en hög kroppsvikt och 

rörelsesvårigheter hade en mycket betydande korrelation hos blårävar. 

Rörelsesvårigheter kan även vara relaterat till böjning av frambenen, vilket inte hade 

upptäckts i den tidigare studien av Korhonen et al (2014). En ökad böjning av frambenen 

kan leda till mer rörelsesvårigheter, vilket kan innebära en försämring av välmåendet. 

Mer studier ansågs behövas för att utvärdera hur det påverkar välmåendet hos rävarna, 

till exempel smärta (Korhonen et al. 2015). 



13 
 

2.4.2 Genetiska faktorer 

 

Benhälsan hos hundar kan också påverkas av ärftliga faktorer. Armbågsdysplasi är en 

uppsättning sjukdomar som har visat sig vara ärftliga hos vissa stora hundraser, till 

exempel Rottweiler, Labrador och Golden retriever (Fossum et al. 2013). Den slutliga 

mankhöjden hos hundar bestäms också främst av genetiska faktorer (Dämmrich 1991). 

Genetiska faktorer har också visat sig påverka benhälsan till viss grad hos blårävar. 

Genom olika genetiska parametrar som används vid val av avelsdjur, strävar man till att 

minska förekomsten av rävar som är överdrivet feta, har svag benhälsa eller har svårt 

att röra sig. I studien av Kempe et al (2010) upptäcktes att bensvaghet och övervikt kan 

vara ärftliga i viss mån. Därför är det viktigt att vara noga med genetiskt urval vid valet 

av avelsdjur. Rävar med tendens till sämre benhälsa bör ej användas i avel (Korhonen et 

al. 2014). Eftersom rävarna har blivit större och tyngre de senaste åren är det ännu 

viktigare med god benhälsa (Hernesniemi et al. 2006). 

 

2.4.3 Hormonella faktorer 

 

Olika hormonella faktorer kan också påverka tillväxten. Könshormoner, såsom 

androgener och östrogener är viktiga för avgörandet när tillväxtzonerna stängs. En tidig 

kastrering av ett djur kan göra att tillväxtzonen sluts senare än hos intakta individer, och 

därmed kan längdtillväxten på benen öka (Zachary & McGavin 2012). Medfödd 

underproduktion av hormoner i sköldkörteln (hypotyreoidism) hos hundvalpar kan leda 

till störd, oproportionerlig tillväxt. Även brist på tillväxthormoner leder till dvärgväxt 

(Nelson & Couto 2014). 

 

2.5 Radiografi av ben 

 

Uppställning av extremiteterna kan beskrivas i tre plan: frontalt, sagittalt och 

transversalt plan. Det frontala planet avser det vertikala (lodräta) planet som delar 
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benet i kraniala och kaudala sektioner. Kranial innebär riktning mot huvudet och kaudal 

innebär riktning mot svansbenet. Det sagittala planet avser det vertikala planet som 

delar benet i laterala och mediala sektioner. Lateral innebär riktning utåt mot sidan och 

medial innebär riktning in mot mitten (Fossum et al. 2013). Det transversala planet 

avbildar extremiteten i tvärsnitt (Meola et al. 2008). 

Vid traditionell röntgenundersökning bör minst två projektioner av benet tas för att man 

ska kunna göra en tillräckligt bra utvärdering (Kealy et al. 2011). Av extremiteterna tas 

röntgenbilder oftast i lateral och kraniokaudal riktning (Bild 3). På röntgenbilder kan man 

skilja röntgentäta vävnader från icke-röntgentäta. Ju vitare ett område är på röntgen 

desto mera röntgentätt är området och vice versa. Kompakt och spongiöst ben kan 

därmed skiljas från varandra på röntgenbilder. Kompakt ben är röntgentätt och kan ses 

i den yttre delen av benen. Märghålan är mindre röntgentät än det omgivande benet. 

Spongiöst ben är mindre röntgentätt och ses i epifyser och metafyser. Hos unga djur 

separerar tillväxtzonerna epifyserna från metafyserna genom tunna, icke-röntgentäta 

band. När tillväxten upphör sluts tillväxtzonerna och området får samma densitet som 

omgivande ben, det vill säga ett röntgentätt område (Kealy et al. 2011). Ibland kan ett 

band med ökad täthet ses vid sammanfogningen mellan epifysen och metafysen. Detta 

är den stängda tillväxtzonen och kallas i dessa sammanhang ett epifysärr. Vid 

röntgenundersökning av unga djur är det viktigt att veta var de olika 

benbildningscentren finns och i vilken ålder som tillväxtzonerna sluts. Unga djur ser ut 

att ha väldigt breda mellanrum i lederna eftersom benvävnaden ej har hunnit utvecklats 

ännu ur broskvävnaden. Brosk är icke-röntgentätt (Kealy et al. 2011). Hos de flesta 

hundar är tillväxten som störst när de är 4–6 månader gamla (Fossum et al. 2013). 

Tillväxten upphör vid ca 10–14 månader, men individuella skillnader förekommer, även 

inom samma ras (Kealy et al. 2011). Små hundraser utvecklas snabbare än större 

hundraser (Fossum et al. 2013). I studien av Dahlman et al (2003) visade det sig att 

tillväxten av skelettet och musklerna hos blårävsvalpar i stort sett närmat sig sitt slut vid 

i medeltal 3,5 månaders ålder. Viktökningen därefter berodde främst på ökning av 

underhudsfett. 

 



15 
 

 

Bild 3. Två projektioner med traditionell röntgenteknik. (A) Lateral projektion av en hunds överarmsben. 

(B) Kraniokaudal projektion av samma hunds överarmsben. 

Källa: http://news.vet.tufts.edu/2012/10/clinical-case-challenge-8/ 

 

 

2.6 Mätningar av radiografiska bilder för utvärdering av deformiteter i 

underarmsbenen 

 

Ifall man misstänker tillväxtdeformiteter i underarmsbenen kan röntgenbilder tas. För 

att utvärdera missbildningen behöver man ta röntgenbilder i både kraniokaudal och 

lateral riktning av underarmsbenen där även armbågs- och karpalleden syns (Fossum et 

al. 2013). Utgående från en lateral bild kan man utvärdera procurvatum/recurvatum-

deformiteter. Procurvatum innebär en kranial böjning av strålbenet och recurvatum 

innebär en kaudal böjning av strålbenet. På laterala bilder neutraliseras effekterna av 

defekter såsom hjulbenthet/kobenthet och torsion. Utgående från en kraniokaudal bild 

kan man utvärdera kobenthet och hjulbenthet. På kraniokaudala bilder neutraliseras 

effekterna av eventuell procurvatum/recurvatum och torsion. Ibland kan 

tillväxtdeformiteter förorsaka en vridning kring längdaxeln så att proximala och distala 

delen av strålbenet är i olika anatomiska plan, så kallad torsion. Sådana deformiteter 

kan inte utvärderas utgående från vanliga 2-dimensionella röntgenbilder. För att 
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bedöma torsionen av strålbenet behöver man ta tvärsnittsbilder parallellt med ledytan 

av proximala och distala strålbenet. För detta krävs bilder tagna i tre dimensioner med 

datortomografi, också kallad skivröntgen (computed tomography, CT), se Bild 4. Med 

dessa bilder kan man förutom att utvärdera bilder i det frontala och sagittala planet 

även utvärdera bilder i det transversala planet. Bilder i tvärsnitt som är uttagna parallellt 

med armbågs- och karpalleden tillåter lederna att vara i separata plan och hjälper till att 

bedöma endast torsionen av strålbenet. Med hjälp av dessa transversala bilder kan man 

på liknande sätt som i de andra två planen neutralisera effekterna av eventuell 

procurvatum/recurvatum och hjulbenthet/kobenthet (Meola et al. 2008). 

Vinkelmätning för mittpunkten av rotationen (center of rotation of angulation, CORA) 

har man föreslagit skulle vara en enhetlig metod för bedömning av avvikelser i 

extremiteters vinkelformning i det frontala och sagittala planet (Kroner et al. 2017). Det 

är ett sätt att utvärdera läget och omfattningen av deformiteter i underarmen. Man kan 

även klassificera deformiteterna beroende på hur många rotationsmittpunkter ett 

deformerat ben har. Till exempel en uniapikal deformitet har en rotationsmittpunkt 

(CORA) medan en biapikal deformitet har två rotationsmittpunkter (Fox et al. 2006). 

Normala CORA-värden för hundar har kunnat räknas ut med hjälp av vanliga 

röntgenbilder. Problem uppstår om det finns en >30° torsion i det transversala planet i 

underarmen eftersom vinklingen i det sagittala och frontala planet då bedöms felaktigt. 

Tvärsnittsbilder tagna med datortomografi behövs därför åt hundar med torsion som 

förorsakar avvikelser i vinklingen i underarmen (Kroner et al. 2017). Vid användning av 

CORA-metodologin för att studera avvikande vinkelställningar i underarmen kan man 

också klassificera missbildningar utgående från de som syns i det frontala planet, så 

länge man kunde observera närvaron eller frånvaron av grava missbildningar i sagittala 

och transversala planet (Knapp et al. 2016). 

I studien av Knapp et al (2016) upptäckte man att kondrodystrofiska hundraser var mer 

utsatta för komplexa missbildningar som sågs i det frontala och transversala planet. 

Kondrodystrofiska raser hade mer biapikala deformiteter i underarmsbenen än 

uniapikala deformiteter. Däremot kunde man inte påvisa att kondrodystrofiska 

hundraser skulle ha gravare vinklingar i benen i det sagittala planet jämfört med andra 

hundraser. Studien visade också att vid gravare missbildningar i det frontala planet 
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kunde man mer sannolikt se en radiografisk ledsjukdom. Det ansågs vara svårt att 

utvärdera sambandet mellan smärta i armbågen och en mekanisk störning hos hundar 

med avvikande vinkelställningar i underarmsbenen. I undersökningen märkte man också 

att om det i frontala planet fanns mer än en deformitet kom den kraniala böjningen av 

strålbenet sannolikt att vara grav i det sagittala planet (Knapp et al. 2016). 

 

 

Bild 4. Datortomografibild av underarmsbenen hos en blåräv i projektet Hållbar Benkonstruktion. 

 

 

3 MATERIAL OCH METODER 

 

3.1 Bakgrund till forskningen 

 

Bakgrunden till den här licentiatavhandlingen är projektet ”Hållbar Benkonstruktion”. 

Ett kontrollerat djurförsök gjordes sommaren 2016 på försöksgården Luova Oy i Kannus. 

Fältprovet pågick från avvänjningen av rävvalparna i juli till pälsningen i december. I 

försöket ingick två försöksgrupper: grupp 1 fick fri tillgång på foder hela tiden och grupp 
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2 fick begränsad mängd foder från avvänjningen i juli fram till slutet på september (22.9). 

Man strävade till att konditionsklassen skulle hållas lämplig, det vill säga i klass 2–3, 

under tiden rävarna fick begränsad tillgång till fodret. Efter 22.9 fick även grupp 2 fri 

tillgång fram till pälsningen som ägde rum 7-8.12.2016. Den begränsade tillgången till 

foder pågick under den tid tillväxten var som störst. I provet ingick 100 rävar per grupp, 

alltså sammanlagt 200 rävar och i varje bur fanns två rävar varav den ena var en hona 

och den andra en hane. 

Försöket var brett och mångsidigt med många olika undersökningar. Man följde upp 

foderåtgången dagligen och foderanalyser gjordes där man analyserade energi och 

aminosyror samt olika vitaminer och mineraler. Under försöket utvärderades böjning 

och svängning av frambenen, hasvinkeln, patellaluxation samt rörelsesvårigheter med 

jämna mellanrum. Konditionsklassen bedömdes också med jämna mellanrum och 

rävarna vägdes med två veckors mellanrum. Även gång- och pinntest genomfördes 

under försöket för utvärdering av beteendet hos rävarna. Gångtestet genomfördes så 

att en observatör vandrade genom rävhusen och antecknade rävarnas reaktioner och 

beteenden, till exempel om de vilar eller rör på sig. Pinntestet utfördes så att en pinne 

stoppades in i buren, en bit från räven, och reaktionen antecknades (till exempel 

nyfikenhet, aggressivitet etc.). Vid avlivningen inför pälsningen mättes kroppslängden 

samt halsens och nackens omkrets. Efter pälsningen öppnades kropparna och man 

vägde olika organ: levern, hjärtat, mjälten, thymus, njurarna och binjurarna. Innan 

kropparna öppnades valdes 60 rävar ut för att skickas till Helsingfors Universitets 

djursjukhus för datortomografiundersökning där skelettet skulle avbildas. Rävarna blev 

först nerfrysta och tinades senare inför avbildningen. 

 

3.2 Studiepopulationen 

 

I denna avhandling behandlas en del av de 60 rävarna som avbildades på 

datortomografiundersökningen. De 60 rävarna valdes ut så att 15 rävar av vartdera 

könet valdes ut från både grupp 1 och grupp 2. Rävarna valdes också utgående från 

frambenens böjningsgrad, varav 20 rävar med de rakaste benställningarna, 20 rävar med 



19 
 

lindrigt böjda framben och 20 rävar med mycket böjda framben valdes till 

undersökningen. Avsikten med datortomografiundersökningen var att så heltäckande 

som möjligt kunna avbilda skelettet i rävarnas ben och rygg, därmed avbildades hela 

räven. Meningen var att kunna undersöka ifall avvikande benställningar beror på till 

exempel tillväxtstörningar, ledförändringar, skador, missbildningar eller ryggproblem. I 

denna avhandling behandlas endast underarmsbenen, karpal- och armbågsleden av de 

undersökta rävarna. 

Flera undersökningar utfördes på rävarna i det kontrollerade försöket (som redan har 

nämnts) men de undersökningar som är relevanta i den här avhandlingen är till vilken 

utfodringsgrupp rävarna har hört, rävarnas kön, graden av böjning och svängning hos 

frambenen samt rörelsesvårigheter. Böjningen av frambenen anges med en skala 1–5 

enligt karpalledens böjning (som beskrivits här tidigare). 

Utvärdering av svängningen hos frambenen (hjulbenthet/kobenthet) utvecklades i 

samband med detta projekt och även utgående ifrån tidigare studier på hund. 

Svängningsgraden delades in i tre klasser: 0 = ingen svängning, 1 = lindrig svängning (0–

45°), 2 = grav svängning (>45°). Rörelsesvårigheterna grundade sig på WelFurs 

utvärderingsprotokoll och delades in i fyra klasser: 0) inga rörelsesvårigheter, 1) lindriga 

rörelsesvårigheter, 2) betydliga rörelsesvårigheter och 3) räven rör sig inte fastän den 

störs. Till klass 0 hör en aktiv räv som rör sig obehindrat i buren, hoppar utan besvär upp 

och ner från ligghyllan och använder alla fyra ben lika mycket. Till klass 1 hör en räv som 

rör sig i buren men man ser att den rör sig med lindriga besvär eller inte använder alla 

fyra ben lika mycket. En räv med betydliga rörelsesvårigheter (klass 2) rör sig med tydliga 

besvär och vill helst sitta eller ligga. 

 

3.2.1 Studiegrupperna 

 

Av de 60 avbildade rävarna valdes en del ut till den här avhandlingen. Man valde ut 9 

rävar som ansågs ha de rakaste benställningarna utgående från den kliniska 

undersökningen. Dessa rävar bildade grupp A, noggrannare uppgifter om dem finns i 

tabell 1. Även 10 rävar som ansågs ha de mest avvikande benställningarna valdes ut och 
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bildade grupp B, deras uppgifter finns i tabell 2. Rävarna i grupp B valdes ut på basen av 

sämre benställningar i den kliniska undersökningen och/eller avvikande benställningar 

vid en subjektiv utvärdering av datortomografibilderna. Rävarna i båda grupperna var 

alla ungefär lika gamla, de var födda i slutet på maj eller i början av juni 2016. Vid 

pälsningen i december var medelvikten hos alla rävar i projektet följande: hanarna i 

gruppen med fri utfodring 18,85 kg och hos honorna 17,00 kg. I gruppen med begränsad 

utfodring var medelvikten hos hanarna 17,64 kg och hos honorna 15,23 kg. I mitten av 

november var medelkonditionsklassen hos alla rävar i projektet följande: 4,18 hos 

hanarna i gruppen med fri utfodring och 4,16 hos honorna. I gruppen med begränsad 

utfodring var medelkonditionsklassen hos hanarna 4,06 och hos honorna 3,86. 

 

Tabell 1. Grupp A 

Rävar Grupp Kön Benens 

böjningsgrad 

Benens 

svängningsgrad 

Rörelse- 

svårigheter 

1 1 hona 2 0 0 

2 2 hona 2 0 0 

3 2 hona 2 0 0 

4 2 hona 2 0 0 

5 2 hane 2 0 0 

6 2 hona 2 0 0 

7 2 hona 2 0 0 

8 2 hona 2 0 0 

9 1 hane 2 0 0 

Grupp 1 = fri utfodring genom hela studien 
Grupp 2 = begränsad utfodring fram till 22.9, därefter fri utfodring 
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Tabell 2. Grupp B 

Rävar Grupp Kön Benens 

böjningsgrad 

Benens 

svängningsgrad 

Rörelse- 

svårigheter 

10 1 hane 3 0 0 

11 1 hane 4 0 0 

12 1 hane 4 1 0 

13 1 hona 4 1 0 

14 1 hona 4 1 0 

15 2 hane 4 0 0 

16 1 hane 5 1 0 

17 2 hane 5 0 0 

18 2 hane 5 0 0 

19 2 hane 5 1 1 

Grupp 1 = fri utfodring genom hela studien 
Grupp 2 = begränsad utfodring fram till 22.9, därefter fri utfodring 
 

 

3.3 Mätningar 

 

För beräkningen av normalvärden för strålbenet studerades båda frambenen hos alla 

rävar i grupp A, totalt 18 ben. Underarmsbenen studerades i tre plan: frontala, sagittala 

och transversala planet. Vinklar för både armbågs- och karpalleden räknades i alla plan, 

alltså två vinklar per ben. Utgående från normalvärdena kunde den normala anatomiska 

axeln för strålbenet bestämmas och även den anatomiska axeln hos rävarna med 

avvikande benställningar. Hur vinklarna räknades för båda lederna i de olika planen 

beskrivs här nedan. Medelvärdet och standardavvikelsen räknades ut för alla vinklar. 

Det slutliga medelvärdet för en vinkel räknades utgående från alla ben i en grupp. Anu 

Lappalainen tog ut bilderna av benen med hjälp av programmet OsiriX MD v. 9.0.1. 

Vinkelmätningarna gjordes sedan i RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 
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3.3.1 Normalvärden för strålbensaxeln i det frontala planet 
 

Normalvärden för strålbenet i det frontala planet (Bild 5A) fastställdes genom att först 

bestämma ledpositionslinjerna för både armbågen och karpus från en kraniokaudal 

projektionsbild. I den här projektionsriktningen kunde man inte få fram en bild där alla 

mätpunkter syntes på samma gång, så som i Fox et al:s artikel (2006). För att få fram en 

bild där alla mätpunkter syntes, gjordes så att två referenspunkter först märktes ut på 

proximala delen av strålbenet vid ledytan. Därefter valdes en annan snittyta så att två 

referenspunkter på distala delen av strålbenet kunde utmärkas. Bilden gjordes sedan till 

en tjock MIP-skivbild och sparades i DICOM-format. Härmed har man två uppsättningar 

med anatomiska referenspunkter för både armbågs- och karpalleden, detta resulterade 

i skapande av två parallella referenslinjer (Fox et al. 2006). 

Ledpositionslinjen vid armbågsleden bestämdes så att en punkt sattes vid 

proximolaterala delen av caput radii och en punkt vid den proximomediala delen av 

processus coronoideus medialis. En linje ritades därefter mellan punkterna. 

Ledpositionslinjen vid karpalleden ritades längs ledytan på strålbenet genom att märka 

ut två punkter på mediala och laterala delen av den distala ledytan hos strålbenet. 

Processus styloideus lateralis, som är en utbuktning på distala delen av strålbenet, 

ignorerades då positionslinjen märktes ut. Den anatomiska axeln i det frontala planet 

drogs som en rak linje så gott det gick genom mitten av diafysen av strålbenet. 

Ledpositionsvinklarna för både armbågen och karpus bestämdes genom att mäta 

vinklarna mellan den korsande anatomiska axeln och ledpositionslinjen vilket gav den 

mediala vinkeln (medial proximal radial angle, MPRA) vid proximala delen av strålbenet 

och den laterala vinkeln (lateral distal radial angle, LDRA) vid distala delen av strålbenet 

(Fox et al. 2006). 
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Bild 5. Beräkning av normalvärden för strålbenet i frontalt och sagittalt plan. (A) Strålbenet i frontalt 

plan. Den mediala vinkeln på proximala delen av strålbenet (MPRA) är vinkeln mellan ledpositionslinjen 

för armbågsleden och den anatomiska axeln genom diafysen. Den laterala vinkeln på distala delen av 

strålbenet (LDRA) är vinkeln mellan ledpositionslinjen för karpalleden och den anatomiska axeln genom 

diafysen. (B) Strålbenet i sagittalt plan. Den kraniala vinkeln på proximala delen av strålbenet (PCRA) är 

vinkeln mellan ledpositionslinjen för armbågsleden och den proximala anatomiska axeln genom 

diafysen. Den kaudala vinkeln på distalala delen av strålbenet (DCRA) är vinkeln mellan 

ledpositionslinjen för karpalleden och den distala anatomiska axeln genom diafysen. 

 

 

3.3.2 Normalvärden för strålbensaxeln i det sagittala planet 

 

Normalvärden för strålbenet i det sagittala planet (Bild 5B) fastställdes genom att först 

bestämma ledpositionlinjerna för armbågen och karpus från en lämplig lateral 

projektionsbild från CT-bilderna där mätpunkterna syns. Den proximala 

ledpositionslinjen bestämdes genom att förena en punkt på den kaudala delen och en 
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punkt på den kraniala delen av caput radii, linjen går då parallellt med ledytan i 

armbågsleden. Samma sak gjordes för att bestämma den distala ledpositionslinjen, den 

märktes ut genom att sätta en punkt kaudalt på distala delen av strålbenet som gränsar 

till karpalleden samt en punkt kranialt på distala delen av strålbenet. Denna linje går då 

parallellt med ledytan till karpalleden. Eftersom strålbenet hos hundar har en naturlig 

kranial böjning (procurvatum) måste den laterala anatomiska axeln längs strålbenet 

också vara naturligt böjd. Även hos rävar kan man anta en liknande naturlig böjning av 

strålbenet, även hos rävar med raka benställningar. Den här böjda axeln delades in i två 

separata raka linjer rakt genom diafysen, en linje för proximala delen av strålbenet och 

en för distala delen av strålbenet. Detta kunde genomföras efter att man först delade in 

strålbenet i proximala och distala segment och sedan satte en punkt i mitten av diafysen 

för vartdera segmentet. Därefter kunde två axlar dras genom båda punkterna mot 

vardera leden. Ledpositionsvinklarna för både armbågen och karpus kunde bestämmas 

genom att mäta vinklarna mellan den korsande proximala respektive distala anatomiska 

axeln och ledpositionslinjen vilket gav den kraniala vinkeln (proximal cranial radial angle, 

PCRA) för den proximala delen av strålbenet och den kaudala vinkeln (distal caudal radial 

angle, DCRA) för den distala delen av strålbenet (Fox et al. 2006). 

 

3.3.3 Beräkning av strålbenets anatomiska vinkel i båda grupperna 

 

Vinkelmätning för mittpunkten av rotationen (center of rotation of angulation, CORA) 

beräknades hos båda rävgrupperna i både frontala och sagittala planet. CORA 

beräknades med hjälp av medelvärdena från de tidigare räknade vinklarna av rävarna i 

grupp A, alltså av medelvärdena för MPRA och LDRA i frontala planet samt PCRA och 

DCRA i sagittala planet. Utgående från vidare beräkningar av vinklarna vid CORA-

punkterna kunde man räkna ut strålbenets normala anatomiska vinkel för det frontala 

planet (normal angle of frontal plane alignment, FPA) och strålbenets normala 

anatomiska vinkel för det sagittala planet (normal angle of sagittal plane alignment, 

SPA). Även för rävarna i grupp B beräknades FPA och SPA utgående från samma 

medelvärden av rävarna med raka benställningar. FPA och SPA beskriver strålbenets 

axel i frontala respektive sagittala planet, det vill säga hurudan skillnad det är mellan 
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den proximala och den distala delen av strålbenet. FPA beskriver hjulbent/kobenthet 

och SPA beskriver hur stor den kraniala böjningen av strålbenet är. 

För beräkning av CORA-värdena i det frontala planet (Bild 6) drogs ledpositionslinjer för 

både armbågsleden och karpalleden på samma sätt som beskrivits innan. 

Referensaxlarna för respektive led bestämdes genom att använda medelvärdena för 

vinklarna i det frontala planet av rävarna med raka benställningar, MPRA (86° = aMPRA) 

och LDRA (91° = aLDRA). Om referensaxlarna för båda lederna sammanfaller med 

varandra så att ingen vinkel uppstår, uppstår inte heller något CORA. Om 

referensaxlarna korsas inom strålbenets diafys uppstår en punkt som utmärks som 

CORA. Vinkeln för CORA kan bestämmas mellan de skärande referensaxlarna. Om 

endast en CORA-punkt uppstår klassificeras det som en uniapikal deformitet (Bild 6A). 

För uniapikala deformiteter anger den enda CORA-vinkeln den onormala vinkeln för FPA 

(frontal plane alignment) (Fox et al. 2006). 

Om referensaxlarna för respektive led inte alls förenas med varandra eller förenas 

utanför diafysen, klassificeras det som en multiapikal deformitet. Om två CORA-punkter 

uppstår är det fråga om en biapikal deformitet. I sådana fall bör den anatomiska axeln 

för strålbenets diafys bestämmas genom att bestämma den rakaste och mest 

mittgående linjen genom strålbenet mellan båda ledsegmenten. Punkterna där 

diafysens anatomiska axel korsas med referensaxlarna från båda lederna bestäms som 

centrum för CORA. Vinklarna för CORA kan bestämmas vid respektive led mellan 

diafysens anatomiska axel och referensaxlarna. Om vinklarna för CORA hos en biapikal 

strålbensdeformitet ligger på samma sida om den anatomiska axeln kommer 

deformiteten att vara icke-kompenserad. Sådana avvikelser förstorar FPA-vinkeln. Om 

vinklarna däremot ligger på olika sidor om den anatomiska axeln är den biapikala 

deformiteten partiellt kompenserad (Bild 6B). Sådana avvikelser reducerar FPA-vinkeln. 

Om vinkeln för CORA ligger lateralt om den anatomiska axeln är värdet negativt och 

betecknar en varus-avvikelse (hjulbenthet). Om vinkeln för CORA ligger medialt om den 

anatomiska axeln är värdet positivt och betecknar en valgus-avvikelse (kobenthet). För 

beräkning av FPA hos biapikala deformiteter summeras båda CORA-värdena ihop (Fox 

et al. 2006). 
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För beräkning av CORA-värdet i det sagittala planet (Bild 7) drogs också likadana 

ledpositionslinjer för både armbågsleden och karpalleden på samma sätt som beskrivits 

innan. Referensvinklarna för respektive led bestämdes genom att använda 

medelvärdena för vinklarna av rävarna med raka benställningar, PCRA (86°) och DCRA 

(75° = aCdDRA), men istället för PCRA-vinkeln användes den kaudala vinkeln vid 

armbågsleden (180° – 86° = 94° = aCdPRA). Referensaxlarna bildar en skärningspunkt 

(CORA) där en vinkel (θ) uppstår och kan beräknas. Den totala kraniala böjningen av 

strålbenet beräknades genom att summera vinkeln vid skärningspunkten (θ), 90 minus 

den anatomiska kaudala vinkeln vid den proximala delen av strålbenet (aCdPRA), och 90 

minus den anatomiska kaudala vinkeln vid distala delen av strålbenet (aCdDRA). Detta 

värde anger strålbenets kraniala böjningsvinkel i det sagittala planet (sagittal plane 

alignment, SPA) (Knapp et al. 2016). 

 

 

Bild 6. CORA i frontala planet. Ledpositionslinjerna bestäms för armbågs- och karpalleden. 

Referensvinklar bestämdes vid respektive led utgående från medelvärden som räknats utgående från 

vinklarna i grupp A, aMPRA = 86° och aLDRA = 91°. (A) En uniapikal deformitet (en CORA-punkt) hos en 
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räv i grupp B. Referensaxlarna korsas inom diafysen och en skärningspunkt (CORA) uppstår. Vinkeln vid 

CORA anger FPA-värdet. Eftersom vinkeln ligger medialt om referensaxlarna anger det en kobent 

(valgus) avvikelse, en positiv vinkel. (B) Biapikal, partiellt kompenserad deformitet (två CORA-punkter) 

hos en räv i grupp A. Referensaxlarna går på varsin sida om den anatomiska axeln genom diafysen, två 

CORA-punkter och två vinklar uppstår. Vinkeln vid CORA1 går medialt om den anatomiska axeln och 

anger en kobent (varus) avvikelse, en positiv vinkel. CORA2 går lateralt om den anatomiska axeln och 

anger en hjulbent (valgus) avvikelse, en negativ vinkel. Genom summering av båda vinklarna vid CORA 

får man FPA-värdet som anger strålbenets anatomiska vinkel i frontalt plan. 

 

 

Bild 7. CORA i sagittala planet. Här är en av rävarna i grupp B med kraftigt böjt strålben. 

Ledpositionslinjerna bestäms för armbågs- och karpalleden. Som referensvinkel vid respektive led 

användes medelvärden beräknade av vinklarna hos rävarna i grupp A, aCdPRA = 94° och aCdDRA = 75°. 

CORA uppstår vid skärningspunkten mellan referensaxlarna. Beräkning av den kraniala böjningen av 

strålbenet (SPA) görs enligt formeln: θ + (90° – aCdPRA) + (90° – aCdDRA). 

 

3.3.4 Beräkning av torsionsvinkeln hos strålbenet i det transversala planet 

 

Normalvärden för torsionsvinkeln räknades i grupp A. Torsionsvinkeln räknades även i 

grupp B. Vid utvärdering av torsionen hos strålbenet (Bild 8) började man med att 
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centrera benet i det sagittala och frontala planet vid epifysärret, då kunde 

uppställningsfunktionen användas för att få bilderna i tvärsnitt, parallellt med ledytan. 

Detta gjordes för både proximala och distala delen av strålbenet. På den proximala 

tvärsnittsbilden av strålbenet kunde en tangentiell linje (PA) placeras rakt över fovea 

(FV) på kraniala cortex. På den distala tvärsnittsbilden av strålbenet kunde en linje (DA) 

placeras som gick igenom utbuktningen (CnUN) kranialt om incisura ulnaris på laterala 

cortex, genom tvärsnittsytan och genom utbuktningen (APL) kaudalt om fåran för 

musculus abductor pollicis longus på mediala cortex (Kroner et al. 2017). 

Linjerna från både den proximala delen (PA) och distala delen (DA) av strålbenet 

jämfördes med en referenslinje (R). I detta fall är referenslinjen dragen på måfå men 

den är likadan på både proximala och distala tvärsnittsytan. Torsionsvinkeln bestämdes 

genom att subtrahera värdet för den proximala vinkeln med den distala. Ett negativt 

värde indikerar inåtvriden torsion och ett positivt värde indikerar utåtvriden torsion 

(Kroner et al. 2017). 

 

3.4 Statistisk analys 

 

För den statistiska analysen har IBM SPSS Statistics 25 använts. Värdena för varje vinkel 

anges som medelvärdet ± standardavvikelsen (SD). Värdena har jämförts mellan grupp 

A och grupp B. Innan jämförelsen har normalfördelningen och homogeniteten studerats 

av värdena i SPSS. Av den data som var tillräckligt normalfördelad och homogen kunde 

man signifikanstesta medelvärdesskillnaden mellan grupperna med ett parametriskt 

test, Independent-Samples T Test. Av den data som inte uppfyllde kraven för 

normalfördelning och homogenitet gjordes jämförelsen med ett motsvarande icke-

parametriskt test, Mann-Whitney U Test. Båda testen användes för att testa om 

skillnaden mellan grupp A och grupp B var signifikant. Vid alla test användes 

signifikansnivån 0,05 och konfidensintervallet 95 %. 
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Bild 8. Rekonstruerade tvärsnittsbilder av proximala (A) och distala (B) delen av strålbenet. Anatomiska 

landmärken vid epifysärret på proximala och distala delen av strålbenet identifierades i både sagittalt 

och frontalt plan där ett tvärsnitt av benet skulle göras. På proximala delen av strålbenet placerades en 

tangentiell linje (PA) över fovea. På distala delen av strålbenet placerades en linje (DA) som gick igenom 

utbuktningen (CnUN) kranialt om incisura ulnaris, genom tvärsnittsytan och genom utbuktningen (APL) 

kaudalt om fåran för musculus abductor pollicis longus. Båda dessa linjer jämfördes med en referenslinje 

(R) och torsionvinkeln kunde räknas genom att subtrahera den distala vinkeln från den proximala. 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Grupp A: rävar med de rakaste benställningarna 

 

Hos de 9 rävarna med de rakaste benställningarna räknades medelvärdet och 

standardavvikelsen (SD) ut för varje vinkel i alla tre plan. Dessa vinklar anger 

normalvärdena för den anatomiska axeln av strålbenet i alla tre plan. Resultaten för 

normalvärdena i det frontala och sagittala planet finns presenterade i tabell 3. 

Vid beräkning av CORA-vinklar i det frontala planet hade 15 ben uniapikala CORA-vinklar 

och tre ben hade biapikala, partiellt kompenserade CORA-vinklar. De biapikala benen 

tillhörde tre olika rävar. Det motsatta benet hos dessa rävar var uniapikalt. 

Normalvärden för torsionsvinkeln i det transversala planet finns presenterade i tabell 5. 

 

4.2 Grupp B: rävar med avvikande benställningar 

 

Hos de 10 rävarna med de mest avvikande benställningarna räknades FPA och SPA ut 

med hjälp av medelvärdena av vinklarna hos rävarna i grupp A. Resultaten finns 

presenterade i tabell 4. Alla ben hade uniapikala deformiteter i den här gruppen. 

Medelvärdet ± SD för torsionsvinklarna finns presenterade i tabell 6. 

 

4.3 Jämförelse av medelvärden mellan grupp A och grupp B 

 

För FPA i frontala planet fanns ingen signifikant skillnad mellan grupp A och grupp B (p 

= 0,143). För SPA i sagittala planet fanns däremot en signifikant skillnad mellan 

grupperna (p = 0,006). Grupp B hade ett högre SPA-värde än grupp A, vilket tyder på att 

rävarna i grupp B hade större kranial böjning av strålbenet än rävarna i grupp A. 

Torsionsvinkeln räknades både generellt och skilt för vänster och höger ben i båda 

grupperna. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan torsionsvinkeln för höger 
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och vänster ben (p = 0,028) i grupp A. I grupp B fanns ingen signifikant skillnad mellan 

vänster och höger ben (p = 0,214). För den generella torsionsvinkeln mellan rävar med 

de rakaste benställningarna och rävar med avvikande benställningar fanns ingen 

signifikant skillnad (p = 0,311). 

Eftersom det endast fanns uniapikala deformiteter i grupp B kunde ingen jämförelse 

göras i den gruppen. I grupp A fanns däremot både uniapikala och biapikala CORA-

värden och deras torsionsvinklar kunde jämföras sinsemellan, men ingen statistiskt 

signifikant skillnad fanns mellan dem (p = 0,314). 

 

Tabell 3. Normalvärden för vinklarna i frontalt och sagittalt plan i Grupp A 

N = 18 Grupp A 

Medelvärde ± SD 

Område 

MPRA 86,0 ± 3,5° 78,7–92,3° 

LDRA 91,0 ± 6,9° 79,7–106,3° 

PCRA 86,1 ± 3,2° 80,7–93,5° 

DCRA 74,7 ± 3,6° 68,2–79,7° 

FPA 0,0 ± 7,2° -10,6–13° 

SPA 23,4 ± 6,8° 11,0–34,4° 

 

Tabell 4. Vinklar i frontalt och sagittalt plan i Grupp B 

N = 20 Grupp B 

Medelvärde ± SD 

Område 

FPA 3,6 ± 7,7° -9,5–20,0° 

SPA 34,3 ± 14,5° 15,3–65,7° 
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Tabell 5. Normalvärden för torsionsvinklar i Grupp A 

 N Torsion (°) Område 

Höger ben 9 -7,0 ± 6,5° -18,0–5,0° 

Vänster ben 9 1,0 ± 7,6° -9,7–10,6° 

Uniapikal 15 -3,5 ± 8,5° -18,0–10,6° 

Biapikal 3 -0,5 ± 5,6° -5,6–5,5° 

Alla ben 18 -3,0 ± 8,0° -18,0–10,6° 

 

Tabell 6. Torsionsvinklar i Grupp B 

 N Torsion (°) Område 

Höger ben 10 -3,4 ± 8,4° -18,2–7,7° 

Vänster ben 10 -8,1 ± 8,1° -17,9–8,5° 

Alla ben 20 -5,8 ± 8,4° -18,2–8,5° 

 

 

4.4 Andra fynd 

 

Olika typer och former av underarmsben kunde ses hos de 60 rävar som blev avbildade 

med datortomografi (Bild 9, 10, 11). Även andra tillväxtstörningar kunde ses, till exempel 

en räv hade inkongruens i armbågsleden och ofullständig förbening av processus 

anconeus (Bild 10B). 
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Bild 9. Ett exempel på en rävs underarmsben i kraniokaudal (A) och lateral (B) projektion. 

Underarmsbenen ser raka ut på dessa bilder men räven har utvärderats ha dålig benställning vid den 

kliniska bedömningen i fältprovet. 

 

 

Bild 10. Två olika rävars underarmsben i lateral projektion. Båda rävarna är hanar ur gruppen med 

begränsad utfodring. Räv (A) hade böjningsgrad 4 i den kliniska utvärderingen. Räv (B) hade 

böjningssgrad 5, svängningsgrad 1 och lindriga rörelsesvårigheter i den kliniska utvärderingen. Här ses 

en inkongruens i armbågsleden och även ofullständig förbening av processus anconeus. 
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Bild 11. En rävs underarmsben i kraniokaudal (A) och lateral (B) projektion. Underarmsbenen är böjda på 

den laterala projektionen och armbågsbenet är förtjockat. 

 

5 DISKUSSION 

 

I vår studie beräknades den normala anatomiska axeln för strålbenet utgående från 

blårävar med raka benställningar (grupp A). Utgående från dessa värden kunde även den 

anatomiska axeln beräknas hos blårävar med avvikande benställningar (grupp B) och 

värdena kunde därefter jämföras mellan grupperna. Det viktigaste fyndet i studien var 

en signifikant skillnad mellan grupperna i SPA-vinkeln som anger den kraniala böjningen 

av strålbenet i det sagittala planet. SPA-vinkeln var signifikant större i grupp B än i grupp 

A. Detta tyder på en kraftigare böjning av strålbenet hos rävarna med avvikande 

benställningar. Hos flera rävar i grupp B såg man också med blotta ögat att böjningen av 

underarmsbenen var kraftigare än hos rävarna i grupp A. 

Det här är den första röntgenundersökningen som gjorts i tre plan hos blårävar, en 

tidigare röntgenundersökning har gjorts men endast i lateral projektion. Vi har därför 

inte så mycket studier att jämföra med, största delen måste jämföras med röntgenbilder 
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av hundar. Till skillnad från den tidigare röntgenundersökningen som gjorts hos blårävar 

(Korhonen et al. 2015) visade det sig i den här studien att flera rävar i gruppen med 

avvikande benställningar hade en större kranial böjning av underarmsbenen i sagittalt 

plan än hos rävar med rakare benställningar. I studien av Korhonen et al (2015) 

konstaterades att böjningen av frambenen troligtvis berodde på en ökad böjning av 

karpalleden och inte en böjning av underarmsbenen. Hos många rävar stämmer det 

troligtvis ändå att den största böjningen är i karpalleden, eftersom vissa rävar kunde ha 

relativt raka underarmsben på datortomografibilderna men hade bedömts ha 

böjningsgrad 4 eller 5 vid den kliniska bedömningen (Bild 9). I vissa fall var det tvärtom, 

man kunde märka förändringar i underarmsbenen på datortomografibilderna fastän 

benen hade bedömts som raka vid den kliniska undersökningen. Vid jämförelse av 

normalvärdena hos strålbenets anatomiska axel verkade blårävarnas normalvärden i 

sagittala och frontala planet likna hundarnas normalvärden som publicerats i artikeln av 

Fox et al (2006). 

Det var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de två grupperna i FPA-vinkeln. Det 

kan eventuellt förklaras med att en svängning (hjulbenthet/kobenthet) av frambenen 

inte verkar ha varit så stort problem hos rävarna i studien. Några rävar i grupp B hade 

lindrigt svängda ben men inget som verkar ha påverkat svängningen av underarmsbenen 

desto mera. Eventuellt kan svängningen ligga i karpalleden istället för i själva benen. 

Andra upptäckter var att det fanns en signifikant skillnad i torsionsvinkeln mellan höger 

och vänster framben hos rävarna i grupp A. Överlag kunde en bred skala av 

torsionsvinklar ses, både hos rävar med raka och avvikande benställningar. Ingen 

signifikant skillnad kunde ses mellan de generella torsionsvinklarna i de båda grupperna. 

Hos båda grupperna visade medeltalet att de flesta rävar hade en inåtvriden torsion. En 

bred skala med olika torsionsvinklar fanns även hos medelstora och stora hundar med 

normala benställningar. Det fanns också en liten men signifikant skillnad på 

torsionsvinkeln mellan höger och vänster framben hos hundar med normala 

benställningar (Kroner et al. 2016). Likadana upptäckter gjordes också i vår studie. Till 

skillnad från vår studie var torsionen i medeltal utåtvriden hos hundar med normala 

benställningar (Meola et al. 2008). Utgående från torsionsvinklarna kan man inte dra så 

stora slutsatser eftersom spridningen av värdena var så stor. 
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I grupp A fanns tre rävar med biapikala, partiellt kompenserade CORA-vinklar, resten 

hade uniapikala CORA-vinklar. Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de uniapikala 

och biapikala CORA-värdena. I grupp B hade alla uniapikala CORA-vinklar. Eventuellt 

skulle ett större antal studerade rävar ha gett bättre inblick i skillnader hos 

torsionsvinklarna och de olika typerna av deformiteter. Eftersom endast uniapikala 

deformiteter sågs i grupp B kunde ingen jämförelse göras mellan biapikala och 

uniapikala deformiteter i den gruppen. 

Olika former av underarmsben och även olika tillväxtstörningar kunde ses hos vissa av 

de 60 rävar som blev avbildade. Till exempel räven med inkongruens i armbågsleden och 

ofullständig förbening av processus anconeus (Bild 10B) hade även kliniska symptom. 

Vid den kliniska undersökningen sågs kraftigt böjda och lindrigt svängda framben hos 

räven. Den hade också rörelsesvårigheter, vilket kan tyda på hälta och smärta. Hos unga 

hundar kan tillväxtstörningar i underarmsbenen ge kliniska symptom såsom hälta och 

smärta vid palpering av armbågen (Fossum et al. 2013). Hos farmrävar är det sällan man 

skulle palpera benen vid deras uppväxt. Hälta kan man säkert se vid svåra 

tillväxtstörningar men det kan vara svårt att märka då ytan inte är så stor som farmrävar 

rör sig på, jämfört med ytan en hund rör sig på. I denna studie hade endast en räv lindriga 

rörelsesvårigheter enligt graderingen som användes här. 

Man har tidigare konstaterat att svag benhälsa hos blåräv är ett multifaktoriellt problem. 

En svag benhälsa kan ha att göra med bland annat genetik, utfodringsintensitet och olika 

komponenter i utfodringen. Till den här studien valdes rävarna ut på basen av 

frambenens böjningsgrad vid den kliniska bedömningen. I grupp A fanns mest honor 

som fått begränsad mängd foder under den snabba tillväxten. I grupp B fanns mest 

hanar och något fler hade varit i gruppen som fått fri utfodring genom hela testet. 

Medelvikten i slutet av projektet var högre hos hanarna än hos honorna i båda 

grupperna. Utgående från resultaten i den här studien verkar det som att övervikt hos 

unga blårävar oftare leder till avvikande benställningar. Även hanar tycks vara 

predisponerade för böjda framben, troligtvis eftersom de oftast växer snabbare och blir 

tyngre än honor. 

Svagheten med den här studien är ett relativt litet antal rävar som studerades, ett större 

antal rävar skulle eventuellt ha kunnat ge mer rävar med biapikala deformiteter som 
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jämförelse. En annan svaghet är att benens positioner hos rävarna varierade eftersom 

hela räven avbildades vid datortomografiundersökningen. Alla rävar i den här studien 

var från endast en farm. I framtida studier bör rävar från flera olika farmer undersökas, 

eftersom rävarnas typ och exteriör eventuellt kan variera mellan olika farmer. 

Den här studien har gjorts eftersom benhälsan är en viktig aspekt att ta i beaktande hos 

nutidens farmrävar. Benhälsan är viktig vid valet av avelsdjur, eftersom 

benkonstruktionen kan vara genetiskt betingat. En dålig benkonstruktion kan också 

påverka välfärden hos rävarna. Hösten 2017 var omtumlande inom pälsdjursnäringen 

då överstora blårävar med överböjda framben var på tapeten en hel del. I augusti 2017 

gick djurrättsorganisationen Oikeutta eläimille ut i media med bilder på rävar som 

ansågs vara överfeta. Bilderna spreds i media över hela världen. Finlands 

Pälsdjursuppfödares Förbund rf har utfärdat ett åtgärdsprogram under 2017 för att 

minska uppkomsten av överstora rävar på farmerna. Även samarbetet med 

myndigheterna har stärkts. Reglerna för certifieringen skärps också och eftersom endast 

certifierade rävar säljs i Finland måste certifikatet vara i kraft för att få sälja skinnen via 

det internationella pälsauktionsbolaget Saga Furs. Hälsan och välmåendet hos 

blårävarna blir ännu viktigare nu (Profur. 2017). Med åtgärdsprogrammet uppmanar 

man pälsdjursuppfödarna att vara extra noga med att endast välja friska djur till avel. 

Efterfrågan hos köparna av skinnen bör också ändras eftersom de är ute efter stora skinn 

och de betalar även bättre för dem. Så länge efterfrågan är sådan vill också 

pälsdjursuppfödare producera stora skinn. Studien av Korhonen et al (2014) visade att 

rävar som fått fri tillgång till foder producerade större och tyngre skinn med bättre 

pälskvalitet. Denna studie visar däremot att benkonstruktionen kan försämras vid fri 

utfodring.  

Benhälsan en viktig del av avelsarbetet hos nutidens blårävar eftersom problemet har 

vuxit vartefter rävarna har blivit större. En visuell bedömning av benen och 

benställningen kan vara till hjälp vid utvärdering av benhälsan. Därtill är det också viktigt 

att kontrollera hur räven rör sig. Utfodringen har även betydelse, särskilt 

utfodringsintensiteten. Röntgenundersökningar görs inte rutinmässigt hos farmrävar, 

men i det här fallet har röntgenbilderna varit ett hjälpmedel till att förstå vad som kan 

ligga bakom avvikande benställningar. Normalvärdena för strålbenets anatomiska axel 
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kan användas som hjälp vid uträkning av benvinklar även i framtida 

röntgenundersökningar hos blårävar. Den viktigaste upptäckten här är att unga blårävar 

kan ha likadana tillväxtstörningar som unga hundar och att även underarmsbenen kan 

vara överdrivet böjda i många fall hos rävar med kliniskt dåliga benställningar. Hos 

hundar kan tillväxtstörningar minskas bland annat genom noggrant avelsurval och 

genom att undvika överutfodring under uppväxten. Dessa faktorer kan eventuellt 

påverka benhälsan även hos blårävar. 

Sammanfattningsvis visar den här studien att rävar som utvärderats ha avvikande 

benställningar vid en klinisk bedömning kan ha en större böjning av underarmsbenen än 

hos rävar med raka framben. Övervikt kan vara en orsak till en ökad böjning i frambenen. 

Studien visade också att andra tillväxtstörningar kan finnas hos rävar med sämre 

benkonstruktioner. Dessa upptäckter kan ge en bättre inblick i eventuella orsaker till 

avvikelser i benställningarna hos blårävar. 
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