
 

 

 

December 2013 

Godt Nytår! 

Endnu et år er gået, og det er tid til at gøre status. Overordnet betragter vi 2012 som tilfredsstillende. 

Finanskrisen har efterhånden stået på i nogle år, og vi er hidtil gået fri af de store påvirkninger. Vores 

omsætningen har i det store hele været uberørt af finanskrisen, men vores arbejdsopgaver har ændret sig. 

 

Som det er de fleste bekendt er antallet af bedækninger faldet under finanskrisen. Vi har også kunnet 

mærke nedgangen i form af hhv. 15 % og 68 % færre frost- og kølesædsinseminationer i gennem de 

forløbne 5 år. Det er imidlertid overraskende, at vi i 2012 oplevede en stigning på hhv. 14 % og 60 % i antal 

frost- og kølesædsinseminationer i forhold til 2011. Det tegner lyst for 2013, og vi håber at denne udvikling 

fortsætter. Foruden nedgangen i inseminationer har vi under finanskrisen også oplevet et fald i 

handelsundersøgelser, tandraspninger og vagttilkald. Omsætningen af heste har været ringe, og 

hesteejerne har skåret omkostningerne ved blandt andet at aflive eller slagte overflødige heste. Med den 

forventede nedgang i det almindelige dyrlægearbejde under finanskrisen har vi i stedet arbejdet på, at øge 

omsætningen andre steder. Det har indtil nu givet pæne stigninger i halthedsudredninger, 

røntgenundersøgelser og ledmusoperationer.  
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Digital røntgen 

I 2004 var vi blandt de første i Danmark til at anskaffe digitalt røntgen. Det er 

blevet til mange tusinde røntgenbilleder i gennem årene, og da det ældste at 

vores to anlæg står til en udskiftning, har vi valgt at investere i to helt nye anlæg. 

Vi har været meget tilfredse med vores gamle anlæg, og valget er igen faldet på 

Fujifilm, som efter vores mening leverer de bedste røntgenbilleder. De nye 

systemer er direkte digitale og trådløse. Ud over større brugervenlighed har den 

teknologiske udvikling gjort det muligt at optage bedre og mere klare 

røntgenbilleder af især halsen og ryggen end tidligere. 

 

Har du din hest ansvarsforsikret? 

Spørgsmålet er blevet aktuelt efter, at to løsgående heste i starten af januar blev påkørt og efterfølgende 

aflivet i Gjerlev. Tidligere dækkede bilens ansvarsforsikring for skader på både biler og personer, men det 

har siden 2008 været lovpligtigt, at have en ansvarsforsikring på sin hest. Har du ingen ansvarsvarsforsikring 

på din hest, er du selv erstatningsansvarlig for de skader, som hesten forårsager. Den lovpligtige 

ansvarsforsikring er inkluderet i de fleste landbrugs- og indboforsikringer, men vi anbefaler, at du tjekker 

det, inden skaden er sket. 

 

 


