
Dyrlægerne Nørhald, Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev 

NYHEDSBREV 

Mandag den 22. marts 2010 kl 19.00 afholder vi 

følaften for interesserede i Gjerlev Forsamlings-

hus, Østermarksvej 16. Vi vil denne aften 

orientere om: 

 

• den normale foling 

• det nyfødte føl 

• det skævbenede føl 

• reproduktion hos følhoppen 

 

Der vil i løbet af aftenen være kaffebord. 

Arrangementet er gratis, men da der er 

begrænsede pladser, er tilmelding er nødvendig 

på info@hestedoktor.dk eller 20 70 40 44. 

 

Vel mødt! 

 

Følaften for avlere 

Hestepas og chipmærkning 

Fødevarestyrelsen har indskærpet, at allealleallealle heste skal 

have hestepas med medicinsider senest 31. 

december 2011: 

• Alle heste, som efter 1. januar 2010 føres til 

slagtning, eksport eller 

markeder/samlesteder, skal have hestepas 

• Alle føl født efter 1. januar 2010 skal have 

pas indenfor de første 6 levemåneder eller 

inden udgangen af kalenderåret 

• Heste født 2006-2009 skal have pas inden 

31. december 2010 

• Heste født 2002-2005 skal have pas inden 

30. juni 2011 

• Heste født før 2002 skal have pas inden 31. 

december 2011 

Heste, som ikke i forvejen er brænde-/frysemærket 

med cifre, skal chipmærkes chipmærkes chipmærkes chipmærkes for at få udstedt et 

hestepas. 

Hvis hesten skal chipmærkes som led i den 

lovpligtige registrering kan man vælge ligeledes at 

udelukke hesten fra slagtningudelukke hesten fra slagtningudelukke hesten fra slagtningudelukke hesten fra slagtning (konsum). Det har 

flere fordele: 

• Man slipper for indberetning af foderplan til 

Plantedirektoratet hvert år 

• Hesten må behandles med flere lægemidler 

• Man må selv give sin hest ormekur og 

anden medicin uden lovpligtig 

medicinhåndteringskursus 

• Medicinsiderne i det nye hestepas skal ikke 

udfyldes 

 

 

 

Marts  2010

 



 

 Medicinhåndteringskursus 

Første hold kursister har i januar gennemgået medicinhåndteringskurset, og 

alle har bestået. Kurset er nødvendigt for alle hesteejere, som selv vil give 

deres hest medicin – f. eks.  en ormekur. Man er dog undtaget fra kurset, 

hvis man har 6 måneders sammenhængendesammenhængendesammenhængendesammenhængende praktisk erfaring med husdyr 

(ved fuldtidsbekæftigelsefuldtidsbekæftigelsefuldtidsbekæftigelsefuldtidsbekæftigelse i en besætning førførførfør 1. januar 2007).  

Kurset består af en teoretisk del på ca. 6 timers varighed, som kan 

gennemføres hjemme via internettet og afsluttes med et 2½ times praktisk 

kursus. Når man har bestået medicinhåndteringskurset, må man også gerne 

indgive medicin til andres heste, så længe lægemidlerne er ordineret af en 

dyrlæge. 

Prisen for hele kurset er 600,00 + moms pr. person. Vi gennemfører kurset, 

når der er tilstrækkelig mange tilmeldinger, og du kan allerede nu tilmelde 

dig på info@hestedoktor.dk eller 20 70 40 44. 
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Du har muligheden for at 

modtage vores nyhedsbreve 

direkte i din mailboks 

Tilmeld dig på 

www.hestedoktor.dk 

Side 2 Nyhedsbrev

Konkurrencepas 

Heste født i Danmark efter 1. januar 1999 har alle fået udstedt følpas, men dette er ikke nok til at 

kunne starte til stævner. Man skal have sin hest registreret som konkurrencehest. Er du i tvivl om du 

har registreret din hest som konkurrencehest, kan du kontrollere det ved at undersøge, om der på 

forsiden af passet under logoet står, at hesten er registreret som konkurrencehest i Danmark.  

Pr. 1. april 2010 skal dyrlægen ikke længere besigtige hesten for, at der kan udstedes et 

konkurrencepas. Opgaven er samtidig overgået fra Landscentret Hest til Dansk Rideforbund, hvortil 

man skal rette henvendelse for at registrere sin hest til konkurrencebrug. Fra Dansk Rideforbund 

modtager man en label til det eksisterende hestepas, og selve besigtigelse vil finde sted på et senere 

tidspunkt i forbindelse et stævne. 
 

Orm 
Husk, at de nyfødte føl skal have deres første 

ormekur, når de er ca. 1 måned gammel. Føllene 

skal behandles igen, når de er 3-4 mdr. gamle, 

altså i løbet af sommeren eller efteråret. 

Føllene fra sidste år skal have ormekur her i 

foråret, og denne bør følges af en gødningsprøve 

10 dage efter af hensyn til resistensundersøgelse. 

Dette for at sikre, at ormekuren har fuld effekt.  

De små blodorm (cyathostomer) er ved at vågne 

op af deres dvale i stortarmsslimhinden, og 

marts/april måned er derfor et godt tidspunkt for 

gødningsprøver af de voksne heste 

 

 

 

 


