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FROSTSÆD 

Vi har i 2013 indgået et samarbejde med den tyske hingsteholder Jens Meyer, 

som betyder at vi i denne sæson kan tilbyde inseminering med frostsæd fra 

Hengststation Jens Meyer. Vi har i første omgang hjemtaget frostsæd efter 

hingstene Damsey, Fairbanks, Funtime og Beltano (de to sidstnævnte fra maj). Se 

mere på vores hjemmeside www.hestedoktor.dk vedr. priser og betingelser, og 

se videoer af hingstene på www.jens-meyer.com 

 

EN VACCINATION ER EN VACCINATION – ELLER? 

Mange hesteejere har i de seneste år fokuseret på at minimere omkostningerne, og vi bliver jævnlig bedt 

om tilbud på vaccinationer, tandraspninger og lignende. Disse standardydelser bliver ofte gjort til genstand 

for prisforhandling, når hesteejeren kontakter flere forskellige dyrlæger. I disse tider, hvor nogle dyrlæger 

oplever vigende omsætning, kan der være nogen forskel i tilbuddene på disse relativt enkle 

standardydelser. Vi bliver af og til underbudt af andre dyrlæger, og for en hesteejer kan det virke 

ligegyldigt, hvilken dyrlæge der foretager vaccinationen, bare det er billigt. Et lavt omkostningsniveau, 

ingen vagtforpligtelse og et ønske om at vinde markedsandele kan være nogle af grundene til, at nogle 

dyrlæger giver et tilsyneladende favorabelt tilbud. Som hesteejer skal man blot være opmærksom på, at 

det kan udvikle sig til en negativ spiral, hvis de etablerede hesteklinikker mister det ”lette” arbejde til de 

kørende hestepraksisser. Både specialydelser og vagtforpligtelse er omkostningstunge poster for de 

etablerede klinikker, og med færre standardydelser vil prisen på disse andre ydelser stige på sigt, og i så 

fald vil det sparede på en vaccination kunne sættes til på for eksempel et vagtbesøg. Mange tror, at 

vagtarbejde er en guldgrube, men selv om prisen synes høj, kan vagtindtjeningen reelt ikke aflønne en 

ansat dyrlæge. Hos Dyrlægerne Nørhald betragter vi vagten, som en service udelukkende til vores faste 

klienter, og i den henseende skeler vi til, hvilke behandlinger vi tidligere har foretaget hos klienten. 

Fri konkurrence er sund, men husk at tillid er vigtigere. 
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