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2018 har gått i utvecklingens tecken med bland
annat ny ultraljudsmaskin och ett nytt gastroskop Brunmålas stora möjligheter har därmed blivit ännu
större!
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Öppettider under julhelgerna:
24-26 dec samt 31 dec - 1 jan

Brunmåla vill stötta årets upplaga
https://mailchi.mp/brunmala/julhlsning?e=effac283a6

stängt. För akuta ärenden ber vi er
vänder er till
UDS https://www.universitetsdjursjuk
huset.se/hastkliniken/
eller http://www.distriktsveterinarerna
.se/
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av Musikhjälpen.
Vår bössa är nu öppen för
insamling!
https://bossan.musikhjalpen.se/insa
mlingar/brunmala-hastklinik
Vi vill gärna hjälpa till med det vi kan
för allas rätt att fungera olika.

https://mailchi.mp/brunmala/julhlsning?e=effac283a6

Läs längre ner i mailet, för tips om
broddar för och nackdelar.
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BRODDAR
Vintern närmar sig och därmed också halkan. Så länge snön ligger djup är problemet med halka inte
överhängande, men dessvärre verkar ju isgata vara vanligare förekommande än meterdjup snö, i alla fall i
den södra halvan av Sverige. Isgatan skiftar gärna från en dag till en annan till lervälling och vice versa.
Många hästägare broddar sina hästar redan nu i november och låter broddarna sitta i till i mars-april, men
är det verkligen bra för hästen?
För hästen är det bästa att ha bra fäste med hjälp av broddar när det är halt och att vara utan när det inte
är halt. Alltså att skruva i och ur broddarna beroende på underlag. Merjobb för dig som hästägare? – ja,
absolut!
Broddar påverka hästens fäste; tåbrodd hjälper till med att få fäste vid frånskjut, men påverkar hovens
överrullning, medan traktbrodd hjälper hästen med att inte halka framåt vid isättning av hoven.
Även underlaget har en inverkan på hur brodden påverkar hästen. När hästen går på asfalt eller står
uppställd i stallgången, kommer den enbart belasta broddarna. Det uppstår då ett punkttryck på
hovväggen vid varje brodd. Står hästen i en ströad box, kommer broddarna sjunka ned i underlaget och
inte påverka hästen och dess hovar lika mycket. På hårt underlag kommer därmed en högre traktbrodd
påverka vinkeln i de nedre lederna i benet mer än en lägre brodd. Har du fyra broddar kommer vinklarna
inte påverkas lika mycket. Olika höga broddar eller olika slitna broddar på in- och utsida av skon kommer i
sin tur påverka hovens balans och därmed belastningen på lederna ovanför hoven.
Vid uteritt på isigt underlag ger broddarna fäste och förhindrar att hästen behöver spänna sig. Du vet ju
själv hur det är att gå på halt underlag, och då har vi inte hårda järnskor på oss.
Rider du å andra sidan i ett ridhus, eller annat mjukt underlag, kommer broddarna påverka hovens
glidmoment mot underlaget. Olika underlag kommer påverka olika mycket – man kan tex tänka sig att
ﬁbersand med stor andel ﬁber kommer ge en större inbromsning, jämfört med ett luckrare spånunderlag.
Att broddarna ger bättre fäste för hästen på halt underlag gör att riskerna för ﬂäkskador minskar och som
tidigare nämnt behöver hästen inte spänna sig lika mycket. Dessvärre ökar risken för broddtramp. Ett sätt
att skydda hästen är att använda boots. Det är dock viktigt att se till att bootsen inte ger skav. Broddarna
kan även orsaka större skador vid sparkar än vad en oskodd hov gör.
Fördelarna och nackdelarna med broddar måste vägas samman, men jag som veterinär skulle
rekommendera att du har broddar på din häst när så underlaget kräver, men däremellan tar du av dem
och låter den vara utan.
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