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NYHEDSBREV 

Reprosæsonen er nu veloverstået. Igen i år har 

der været en markant nedgang i antallet af 

insemineringer på ca. 20%. Til gengæld har 

drægtighedsprocenten været høj takket være, at 

problemhopperne er sorteret fra i år. 

 

I foråret afholdte vi klientaften med indlæg om 

handel med heste, mavesår, vaccinationsstrategi 

og fodring af heste. Mødet var et tilløbsstykke 

med over 125 deltagere, og på grund af 

pladsbegrænsning måtte vi desværre afvise 

mange tilmeldinger. Vi påtænker at afholde endnu 

et klientmøde sidst på året, og har du en god ide 

til et emne, må du meget gerne kontakte os på 

info@hestedoktor.dk 

 

 

Siden sidst 

Hestepas og chipmærkning 
Senest 31. december 2011 skal alle danske heste 

have et gyldigt hestepas med medicinsider. 

Heste, som ikke i forvejen er brænde-/frysemærket 

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

hestepas. Uanset om hesten er chipmærket eller ej, 

kan heste med et gyldigt hestepas udelukkes fra udelukkes fra udelukkes fra udelukkes fra 

konsumkonsumkonsumkonsum (tages ud af fødekæden). Det gøres ved at 

ejer og dyrlæge underskriver den første side i 

medicinsiderne. Herefter betragtes hesten i 

lovmæssig forstand ikke længere som et 

produktionsdyr, men i stedet som et kæledyr, og 

det er der efterhånden mange fordele ved:  

• du slipper for at indberette foderplan til 

plantedirektoratet hvert år  

• hestene kan behandles med næsten alle 

medikamenter uden undtagelse 

• du må selv give din hest ormekur og give 

dem medicin intramuskulært ved sygdom 

• medicinsiderne i de nye hestepas skal ikke 

udfyldes yderligere 

Vi har valgt at gentage succesen fra sidste efterår 

med en chipmærkningskampagne. I perioden fra 1. 1. 1. 1. 
septemseptemseptemseptember til 31. decemberber til 31. decemberber til 31. decemberber til 31. december tilbyder vi 

chipmærkning og udarbejdelse af papirer til 

hestepas til stærkt reduceret pris: 

• 1. hest: 450 kr + moms og kørsel 

• 2.-5. hest: 300 kr + moms 

• efterfølgende: 250 kr + moms 

• vaccination ved samme lejl: 227 + moms 

Husk at føl i den registrerede avl skal benytte en 

særlig blanket, som ejerne selv rekvirerer hos 

avlsforbundet. 
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Vi afholder stadig 

medicinhåndteringskurser 
Tilmeld dig på 20704044 



 

 

 

Ny dyrlæge 

Sibylla Langaker og Johanne Cæsar Juul har af forskellige grunde valgt at 

træde ud af Dyrlægerne Nørhald. De har begge valgt at søge nye 

udfordringer, og vi ønsker dem held og lykke fremover. I stedet har vi 

ansat Eva JohnsenEva JohnsenEva JohnsenEva Johnsen, som de sidste tre år har arbejdet som hestedyrlæge ved 

Biersted Dyrehospital. Eva er opvokset i Knejsted, ikke langt fra Gjerlev, og 

hun har flere gange både før og under studiet været i praktik hos os. Eva 

vil sammen med Poul Bollerup primært komme til at køre i området syd for 

Gjerlev, og vi håber, at I vil tage godt i mod hende. 

Teamet består således nu af ejerkredsen bestående af Poul Bollerup, Jacob 

Greve og Jens Korfitz, samt assisterende dyrlæger Linda Gregersen, Eva 

Johnsen og vores faste sommervikar Thomas Kock. 
 

NYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. ENYHEDSBREV PR. E----MAILMAILMAILMAIL    
Du har muligheden for at 

modtage vores nyhedsbreve 
direkte i din mailboks 

Tilmeld dig på 
www.hestedoktor.dk 

Side 2 Nyhedsbrev

Nye vaccinationsregler 
Pr. 1. januar 2013 træder ny vaccinationsregler i kraft under Dansk 

Rideforbund. Alle heste, som er basisvaccineret efter 1. januar 2005 skal 

fra årsskiftet 2012/13 have tre basisvaccinationer, mod kun to tidligere, 

efterfulgt af årlige revaccinationer. Nyere undersøgelser viser, at efter kun 

to basisvaccinationer vil hesten have utilstrækkelige antistoffer i perioden 

mellem sidste basisvaccine og den første revaccination. Derfor har Dansk 

Rideforbund nu efterfulgt FEI kravene, om en tredje basisvaccine (booster) 

6 måneder efter den anden. Heste, som er basisvaccineret to gange førførførfør 1. 

januar 2005 efter de gamle regler, skal ikkeskal ikkeskal ikkeskal ikke have ny basisvaccination, 

såfremt de årlige revaccinationer er fulgt regelret. Heste, som er 

basisvaccineret to gange efterefterefterefter 1. januar 2005, skal basisvaccineres på ny 

med den tredje basisvaccine (booster). Der skal som tidligere gå mindst 7 

dage fra hesten er vaccineret, til den ankommer til et stævne. 
 

Faktura på e-mail? 
Vi kan nu fremsende din faktura på e-mail. Da vi 

sparer både tid og penge, slipper du for 

administrationsgebyret på 20 kr. Tilmeld dig på 

info@hestedoktor.dk eller 20704044. 
 

Du kan tilmelde dig vores reminderservice, så du 

får en påmindelse om tandraspning eller 

vaccination pr. SMS eller e-mail. Tilmeld dig på 

info@hestedoktor.dk eller 20704044. 
 

Reminder 

 

Eva Johnsen 
 

Linda Gregersen 
 

Thomas Kock 
 


