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Dyrlægerne Nørhald, Østermarksvej 24B, 8983 Gjerlev 

NYHEDSBREV 

Vi fra Dyrlægerne Nørhald ønsker alle et godt 

nytår. Fra 1. januar 2012 har vi optaget dyrlæge 

Eva Johnsen som kompagnon. Eva har været hos 

os siden 1. september 2011. Hun har været på 

Landbohøjskolens hestedifferentiering og har 

desuden været på University of California i sit 

uddannelsesforløb. Eva blev færdiguddannet i 

januar 2008 og har siden da praktiseret som 

hestedyrlæge i Nordjylland hos Biersted 

Dyrehospital, indtil hun kom til os. 

Godt Nytår 
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 Alle de nye regler 
I sidste nyhedsbrev skrev vi en del om, at det nu 

var på tide, at alle heste havde fået hestepas med 

medicinsider. Sidste frist var den 1. januar 2012. 

At have papirerne i orden er især vigtigt, fordi 

det nu også er lovkrav at have sin hest 

ansvarsforsikret. De fleste indboforsikringer 

dækker på dette område, men vi opfordrer til, at 

man får det undersøgt. Ansvarsforsikringen 

kræver, at gældende lovgivning på området 

overholdes – inkl. kravet om hestepas. Hvis 

kravet ikke er opfyldt risikerer man, at 

forsikringen ikke dækker, og man hæfter derfor 

personligt, hvis man har en hest, der forårsager 

en skade. Er der f.eks. tale om færdselsuheld 

med personskade til følge, kan dette blive en 

MEGET kostbar affære. 
 

Start basisvaccination i tide 
Dansk Rideforbund (DRF) har indført nye krav om 

vaccination hos heste. Skal man eksempelvis 

starte stævner, så er det vigtigt at få kontrolleret 

om ens hest nu også opfylder gældende regler, da 

man ellers får startforbud. Hesten skal være 

basisvaccineret, som vi har kendt det hidtil med 2 

vaccinationer med 21-92 dages mellemrum. Det 

kan de fleste heste opfylde. Derudover skal 

hesten have endnu en vaccination, en såkaldt 

booster efter minimum 5 måneder og maksimum 

6 måneder og 21 dage. Herefter vaccineres de 

årligt. Der er en overgangsordning indtil 1. januar 

2013, men på dette tidspunkt skal de nye krav 

være opfyldt. Man skal derfor starte på sit nye 

vaccinationsprogram senest i maj 2012. De nye 

regler gælder for alle heste, som har deres 

basisvaccination efter 1. januar 2005. 

I flere stalde og rideskoler har vi gennemført et 

kollektivt vaccinationsprogram, så omkostninger 

holdes så lave som muligt. 

 

 

 



 

 

 

Herpeslammelse 
Der er i januar der udbrudt herpes med lammelser på en 

rideskole på Djursland. De fleste heste inficeres via luftvejene 

med herpesvirus indenfor de første leveår. Efter en 

inkubationstid på 2 til 10 dage udvikles luftvejssymptomer 

med feber, næseflåd og hoste. I sjældne tilfælde udvikles 

lammelser i perioden efter luftvejssymptomerne. I disse 

tilfælde ses nogle gange deciderede udbrud i besætningen, 

hvor symptomerne varierer fra slingerhed på bagparten til 

fuldstændig paralyse. Der findes ingen specifik behandling af 

herpeslammelse. De fleste heste kommer sig dog i løbet af 1- 
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Beroligende til hest 
Er hesten urolig ved beskæring eller ved klipning, så er der nu flere 

alternativer på markedet. 

Zylkéne er et produkt, der har været anvendt på smådyrsområdet i 

flere år. Nu findes det også til hest. Det indeholder samme stof som 

mælken fra hopperne, som får føllet til at falde til ro, når det får mælk. 

Det er derfor ikke på dopinglisten; dvs. at det kan bruges i forbindelse 

med kåring og stævner. Det gives i foderet en gang dagligt og har 

æblesmag, så de fleste heste vil gerne spise det. Zylkéne kan også 

bruges i lavere dosis over længere perioder for eksempel ved tilridning 

af ungheste eller i forbindelse med genoptræning efter skader. 

Er Zylkéne ikke tilstrækkelig kan man nu anvende Domosedan Gel. 

Domosedan gel kan gives i munden (under tungen), og såfremt man 

får det givet rigtigt, får man en bedøvelse, som er ligeså effektiv, som 

den dyrlægen kan give i sprøjteform. Domosedan Gel er receptpligtig, 

og vi må kun udlevere Domosedan Gel, såfremt vi har set hesten 

indenfor de seneste 3 måneder. 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

3 måneder, men enkelte må aflives, og nogle genvinder aldrig deres fulde styrke i bagparten og kan 

derfor ikke fungere som ridehest. Udbruddet kontrolleres ved at begrænse smittespredningen. Den på 

markedet tilgængelige vaccine har ikke dokumenteret beskyttelse mod herpeslammelse – kun mod 

luftvejsinfektionen. Man kan øge hestens beskyttelse mod herpesinfektion ved at vaccinere to gange med 

4-6 ugers mellemrum – derefter halvårlig booster. Har man heste i nærheden et udbrud anbefaler vi, at 

man lader sine heste vaccinere imod denne sygdom. Det er vigtigt at vaccinere HELE besætningen af 

heste, da det altafgørende for beskyttelse er, at virus ikke får mulighed for at opformere sig i 

besætningen. Det er altså den kollektive beskyttelse, der er langt den mest effektive.  
 


