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Åkerstubb, kalla nätter och ett och annat
regntäcke... Hösten är här! 
Och just därför bad vi vår veterinär Emma Lindell om tips på vad vi ska hålla ett extra

öga på nu när hästarna kommit in från betet och de sätts igång för hösten. 

- Styngflugan 

Du har säkert hört om dessa små gula ägg/prickar som kan ses på hästens ben under sommaren

är styngflugans ägg. Det är dock så här års som äggen kläcks! När hästen kliar sig på benet där

äggen sitter, tar de sig in i munnen och så småningom ned i magsäcken. Styngflugelarverna

orsakar sällan problem för hästen i magsäcken och man avmaskar generellt inte mot dessa men i

vissa fall kan de sätta sig på tungan och/eller mellan tänderna, det kan klia och besvära hästen t

ex vid ridning eller när den skall äta, du ser då att hästen kan dra tungan mot stallinredning eller

mellan tänderna. Dessa symptom ses framförallt nu under hösten, då larverna är aktiva. Skulle du

misstänka att detta har hänt skall du vända dig till en veterinär för en munhåleundersökning. Skulle

din häst då ha styngflugans larver i munhålan får veterinären rensa ut dom mekaniskt. Det bästa är

förstås för både dig och din häst att du tar bort äggen redan när du ser dom på hästens ben. Så

håll utkik! 

 

- Huden/ Pälsen 

Kolla igenom din häst efter fästingar, och ta bort de du eventuellt hittar. Fästingarna vill gärna sätta

sig där huden är tunnare t ex ljumskar, "armhålor" och mule. Titta även efter små sår, insektsbett

etc. 
 
- Vikten 

De allra flesta hästar blir lite rundare "på mitten" på betet, men det finns också dom som faller ur.

Framför allt övervikt är ett problem som vi ser mycket av och kan på sikt bidra till en mängd

bekymmer, t ex fång men även andra hältor. Gör en aktiv plan för att korrigera din hästs vikt om

den har förändrats till det negativa.  
 

https://us14.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=1b4841b71733ad17f28e44be8&id=ceb87f9ff8


-  Motion 

Har din häst vilat från ridning/träning på betet bör den sättas igång successivt för att vänja kroppen

vid belastning igen. Det är svårt att ge absoluta råd om hur din häst skall sättas igång då det är mkt

som spelar in t ex tidigare skador etc. Generellt kan man väl säga att en igångsättningen skall ta

minst lika lång tid som hästen har vilat. Har hästen vilat under tre veckor tar det minst tre veckor att

sätta igång den igen.  

 

Lycka till! 

 

Veterinär Emma Lindell

LEG. VET. EMMA LINDELL - Emma har efter sin veterinärsexamen från Uppsala SLU 2012 både jobbat på

hästklinik och varit distriktsveterinär. Parallellt med studierna arbetade Emma som djurvårdare på hästklinik,

assisterade vid ambulerande ortopedisk praktik och klämde även in en praktik hos veterinär Anna Kendall i

Nya Zeeland. Emma har vidareutbildat sig inom framförallt ortopedi och är inskriven i ISELP. Hon har också

gått flera kurser i ultraljud, dermatologi, hästens prestationsnedsättning med flera. Emma är FEI Permitted

Treating Veterinarian, gillar utmaningar och kanske känner du igen henne från tvåstjärnig nivå i fälttävlan.

Månadens häst 
 
Eberhard H ”Ebson”, import Holland, valack född 2009 e.Vingino. Ägare Lena Loheim Kangevik. 

Står i stall i Tungelsta.

Varför besöker du Brunmåla? 
– Jag har haft Ebson i fyra månader nu och vill kolla så att allt är fortsatt bra med honom. Jag

känner honom inte så bra ännu så den här kollen är ett sätt att lära känna honom bättre.

Hur gick det? 
– Jättebra! Håkan sa att han är fin och hel. Det gör mig jätteglad för då kan vi utöka träningen och

börja bygga upp honom på riktigt. Vi kollade även tänderna, som var fina, och upptäckte att han

inte tål så mycket lugnande. Han är liksom väldigt lugn från början…



Vad är din plan med Ebson? 

– Att ha kul och utvecklas med honom i både dressyr och hoppning. Jag och min vuxna dotter

hoppas så småningom kunna starta Msv och att han ska gå 1,20-hoppning. Men dessa mål får ta

tid. Det viktiga är att han håller och att vi trivs med varandra. Och det gör vi redan. Ebson är

jättefin; snäll, lyhörd och ridbar.

Har du varit på Brunmåla förut? 

– Ja, jag har varit här med två av mina tidigare hästar som jag tyvärr, av olika anledningar, har varit

tvungen att ta bort. Håkan och även Nolting, har hjälpt mig och mina hästar väldigt mycket och jag

åker gärna tvärs över hela stan för att få ett professionellt och vänligt bemötande på Brunmåla.

Veterinären Håkan Ahlströms kommentar: 
”Vid köp av en ny häst är det inte alls ovanligt om hästen reagerar på nytt underlag, ny ryttare och

ny ridning. Därför är det alltid klokt att göra en koll hos sin veterinär några månader efter ett köp för

att förebygga eventuella skador. Ebson visade sig vara en frisk och trevlig individ. Nu behöver han

bara bygga upp lite mer muskler så kommer han att bli ännu finare.” 
 

Nyheter på Brunmåla
Operationsavdelningen är igång för fullt, kontakta oss för att boka tid. 

Vi välkomnar webshopen Get the Gallop AB som flyttat in hos oss. Happy shopping!

I oktober bjuder vi in till ett lärorikt event med våra veterinärer. Mer info och

inbjudan kommer via email i september. Håll utkik!

Sist men inte minst - ännu ett Grattis till Peder Fredricson och All In, vilka hjältar ni är! Och

Grattis till Helena Persson och Bonzai, svenska mästare! 

http://www.getthegallop.com/
https://www.facebook.com/Brunm%C3%A5la-H%C3%A4stklinik-169441319745245/?fref=ts
https://www.instagram.com/brunmala_hastklinik/
http://www.brunmala.se/


 
 

Våra kontaktuppgifter: 

Brunmåla Hästklinik 

Frestavägen 6 

187 70 Täby 

info@brunmala.se 

+46 (0)8 51013330 
 

Vill du inte längre prenumerera?

Då kan du uppdatera inställningarna eller avregistrera dig här

http://www.brunmala.se/
mailto:info@brunmala.se
https://brunmala.us14.list-manage.com/profile?u=1b4841b71733ad17f28e44be8&id=f89ad584ed&e=[UNIQID]
https://brunmala.us14.list-manage.com/unsubscribe?u=1b4841b71733ad17f28e44be8&id=f89ad584ed&e=[UNIQID]&c=ceb87f9ff8

