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KONSUM – IKKE KONSUM-MEDICINHÅNDTERINGSKURSUS 

Nye regler i forbindelse med medicinhåndtering giver en markant ændring 

for hesteejere i forbindelse med behandling af deres egne dyr. 

Fremadrettet vil det kun være dyrlægen som kan udelukke en hest fra 

konsum i forbindelse med anvendelse af ikke godkendt medicin 

Samtidig strammes der op på udleveringsreglerne til f.eks. genbehandlinger 

og ormekure. Det betyder, at hesteejere, medmindre de har gennemført et 

medicinhåndteringskursus eller har haft min. et halvt års erhvervserfaring 

med medicinering af dyr inden 1. januar 2007, IKKE selv må give deres 

heste medicin som hidtil. 

HESTEPRAKSIS HIMMERLAND AFHOLDER 

MEDICINHÅNDTERINGSKURSUS TORSDAG 

D. 4. NOVEMBER 2021 KL.17 
Kursus er opbygget i to moduler.  

Første modul er et online teoretisk modul, som sluttes af med en prøve. 

Udbyderen af online kurset fremsender vejledning, brugernavn og 

adgangskode. Herefter har man ca.14 dage til at gennemføre den teoretiske 

del. Den teoretiske prøve skal være bestået før, man kan deltage i den 

praktiske del på klinikken. 

Andet modul, den praktiske del afholdes hos Hestepraksis Himmerland 

Nymarken 18, Ullits, 9640 Farsø 4. november 2021 kl. 17.00-22.00 

Efter endt og bestået kursus får alle deltagerne et kursusbevis. 

Tilmelding sker ved at sende kontakt info pr mail: navn, adresse, 

fødselsdato, telefonnummer og mailadresse til helle@hesthim.dk senest d. 

10. oktober. 2021. Pris pr. deltager kr.1250,- 

mailto:helle@hesthim.dk


 

PARASIT UNDERSØGELSER 

Efteråret er ovre os, og dermed også tid til gødningsundersøgelser! 

Vi tilbyder ligeledes i år en komplet undersøgelse, hvor vi undersøger for 

æg fra haleorm, spoleorm, blodorm, cyathostomer samt foretager 

larvedyrkning. Gødningsprøven bliver ligeledes tjekket for sand. Som et nyt 

tiltag laves der besætningsscreening for bændelorm. 

Vigtigt; Prøven opsamles så ny afsat som muligt, og udtages gerne inde midt 

fra pæren så forurening undgås. En lille pære (6 g) er nok til vores 

undersøgelse. Den skal pakkes i en pose uden luft med TYDELIGT navn på 

hest og ejer. Tjek selv når prøven er pakket, om I uden problemer kan læse 

teksten. 

Gødningsprøver afleveres på klinikken i trækassen ved døren, eller sættes 

lige indenfor døren i klinikken. Ingen prøver i uge 42. 

Har I mere end 5 prøver skal der aftales tid med Helle inden aflevering.  

 

 

 

RØNTGEN 

RRØNTGENUNDERSØGELSE: 

Det er nu snart sæson for indbinding af unghestene og derfor tilbyder vi nu OCD 
røntgen-screening mhp evt. fjernelse af mus til fast pris. 
Undersøgelsen foregår på jereshjemadresse, og der skal være en hestekyndig 
voksen person til stede for at hjælpe. 
Røntgenbillederne opbevares digitalt og kan sendes til second opinion, eller de kan 
udleveres på USB stik efter ønske. 
 
1. Røntgenscreening ben, inkl. beroligelse, medicin, kørsel kr. 1500 pr. hest. Tillæg 
på kr. 250 hvis der kun er en 
hest. 



2. Røntgenundersøgelse af hals og ryg i forbindelse screening koster kr. 400 pr. 
undersøgelse. Hovseneben kr. 250.  
BEMÆRK OPLYSTE PRISER ER INKL. MOMS 
3. Udlevering af røntgenbilleder på USB stik kr. 150,-  

4. Røntgenattest kr. 240. 

TILBUD : 1. oktober 2021- 1. marts 2022 
 
 

 

HERPES VIRUS 

Det er på tide, at man tager stilling til, om man vil have vaccineret sine 

heste mod herpesvirus. 

Drægtige hopper anbefales vaccineret i 5., 7., og 9. drægtighedsmåned for 

at beskytte dem mod abort pga. Herpesvirus infektion. 

Herpesvirus er en smitsom sygdom, der giver luftvejsinfektion med høj 

feber hos ungdyrene og kan forårsage abortering af fostre eller svagt fødte 

føl hos de drægtige hopper. Yderligere kan herpesvirus også medføre 

lammelse, som kan resultere i, at man må aflive hesten. 

Ønsker man sin heste vaccineret mod Herpesvirus kræver det 2 

vaccinationer som basis med 1. mdrs. interval herefter ½ årlig 

revaccination. De drægtige hopper, som ovenfor beskrevet. Det anbefales 

at have hele besætningen vaccineret. 

 

 

 

 

 

Hilsen  

Rikke, Nanna og Helle 
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