
Ormestrategi hos Dyrlægerne Nørhald 
Alder Tidspunkt Gødningsprøve 

påkrævet 

Hvorfor? 

Føl 

2-3 måneders 

alderen 
Nej 

Føllene inficeres med spolorm straks efter fødslen. Fra 

optagelsen af æg til der er voksne orm i tyndtarmene 

går der 8 uger, hvorfor det ikke nytter at behandle for 

tidligt. Da enkelte føl huser mange spolorm kan det 

være farligt for føllet, hvis alle ormene dør samtidigt. 

Vi vælger derfor Panacur, således at spolormene dør 

over en længere periode 

6 måneders alderen 

ved fravænning 
Nej 

Ormekuren ved 2-3 måneders alderen virker ikke 

evigt, og føllet smittes igen af spolormeæg i 

nærmiljøet. Derfor anbefaler vi genbehandling ved 6 

måneders alderen, hvor føllet fravænnes. Vi behandler 

igen med Panacur pga. spolormene 

1 og 2-års plage 

Foråret (april/maj) 

1 års plage:  
Meget gerne* 

 
2-års plage: 

Gerne* 

Det er nu en fordel at vide, hvilken type orm, der 

overvejende findes i åringerne. Det er nemlig 

afgørende for, om der fortsat skal behandles med 

Panacur (alt. Banminth) eller om der skal skiftes til 

Noromectin 

Efteråret 

(september/oktober) 
Gerne* 

Her er det særligt vigtigt for unghestene, at de testes 

for orm og behandles for strongylider, inden ormene 

går i vinterdvale i tyktarmens slimhinde. Når først det 

er sket, er ormene nemlig meget vanskelige at 

behandle 

Heste over 2 år 

Foråret (april/maj) Ja* 

Voksne heste har langt overvejende strongylider (små 

og store blodorm), som behandles med Noromectin. 

80 % af ormene i besætningen findes hos 20 % af 

hestene. Derfor skal de 20 % findes vha. en 

gødningsprøve 

Efteråret 

(september/oktober) 
Ja* 

Gødningsprøver på dette tidspunkt er retvisende for 

smittepresset i den forløbne græsningssæson. 

Behandling for strongylider inden vinter er særlig 

vigtig for de unge heste 

*hvis vi konstaterer usædvanligt mange æg i gødningsprøven, modtager du en voucher til gentaget undersøgelse 
14 dage efter behandling for at sikre, at ormene ikke er resistente over for ormemidlet 

OBS: ingen gødningsprøver om vinteren, da undersøgelsen er usikker, og ormebehandling kan medføre diarré 

Her kan du danne dig et overblik over fordelene ved vores ormestrategi 
 Spar penge på unødige ormekure 

Vi behandler kun heste, hvis de er i risiko for 
sygdom eller hvis de øger smittepresset for 
de andre heste (især de unge) 

 Rigtige valg af ormekur 
Du får den helt rigtige ormekur til netop den 
type orm, som din hest plages af 

 Målrettet indsats 
Vi behandler de orm, som er årsag til sygdom 
i over 90 % af tilfældene. Andre typer af orm 
som for eksempel bændelorm behandler vi 
kun i særlige tilfælde 

 Minimal risiko for resistens 
Overbehandling fører til resistens. Med 
ganske få restriktioner minimerer du risikoen 
for multiresistente orm i din besætning 

 Gødningsprøver er ikke et lortejob for os 
Vi tester gødningsprøven i vores laboratorie samme 
dag, så du hurtigt har svar 

 Det er fagligt korrekt 
Uden gødningsprøver af de voksne heste kender 
man ikke smittepresset i sin besætning. Behandling 
ikke altid nødvendig i alle besætninger 

 Det er ganske lovligt 
Vi kan fagligt argumentere for vores 
behandlingsstrategi, så du undgår at dele celle med 
din dyrlæge, hvis der skulle komme kontrol 

 Et gennemprøvet koncept 
Vi har benyttet samme behandlingsstrategi i flere 
år, og vi ved, at det virker. Vi har heldigvis ikke 
oplevet dødsfald som følge af indvoldsorm 


