
 

iKeyVet ApS – Mobil Hesteklinik - CVR-nr.: 32468233 
Jagtvej 5 – 3480 Fredensborg – Denmark 

Tlf.: +45 50849849 – Mail: kontor@ikeyvet.dk – Web: www.ikeyvet.dk 

Gødningsundersøgelse og behandling for orm Efterår 2021 

 
VIGTIG INFORMATION: 
Efteråret har meldt sig og det er ved at være tid til at behandle hestene for indvoldsorm inden 
vinterens komme. 
Der er kommet øget fokus på hestenes konsum status pga. indskærpning fra EU og 
Fødevarestyrelsen. Vi vil derfor udspecificere hvad reglerne for behandling af heste med lægemidler 
(inklusive ormekure) siger.  
De heste der er udelukket fra konsum må ejer/staldejer gerne selv behandle med medicin i aftale 
med dyrlæge og hermed også ormekur.  
Heste der IKKE er udelukket fra konsum tæller som produktionsdyr på lige fod med svin og kvæg. 
Hvis disse heste skal behandles med ormekur, skal personen der giver ormekur have et 
medicinhåndteringskursus og ormekuren skal ledsages af en tilbageholdelsesseddel der er 
underskrevet af både dyrlæge og ejer/besætningsansvarlig.  
I forbindelse med udlevering af ormekure skal man derfor kunne dokumentere hestens 
konsumstatus. 
Dette kan gøres ved at fremsende billeddokumentation for hestens konsumstatus før eventuel 
udlevering af ormekur eller ved at møde op på kontoret med hestepas på nedenstående tidspunkter, 
hvor der vil være en dyrlæge til stede.  
Billeddokumentation består af 2 billeder. Et af forsiden af passet hvor hestens navn og 
registreringsnummer tydeligt fremgår, samt et billede af siden hvor hestens konsumstatus og 
registreringsnummer fremgår - se venligst vedhæftet billede for eksempel.  
Det er vigtigt at hestens navn på posen med gødningsprøver stemmer overens med det navn der står 
i passet. Billede sendes til julie@ikeyvet.dk eller malin@ikeyvet.dk 
Hvis I som privatperson har et planlagt besøg før udlevering af efterårets ormekure, kan I med 
fordel have passet med til konsultationen. Dyrlægen vil så kontrollere konsumstatus og notere det i 
hestens journal. Hvis vi har noteret det i journalen, er det ikke brug for yderligere dokumentation 
før udlevering af eventuel ormekur. Hvis det drejer sig om flere end 5 heste skal det dog aftales med 
dyrlægen på forhånd, så der kan sættes ekstra tid af.  
Vi laver gerne gødningsprøver for eksterne kunder, men eventuel ormekur skal udleveres af egen 
dyrlæge.  
Der vil blive faktureret et administrationsgebyr i forbindelse med udlevering af ormekur.  

Tidspunkter hvor en dyrlæge vil være til stede på Jagtvej 5, 3480 Fredensborg: 
Fredag d. 8/10 kl. 9-10.30 

Mandag d. 11/10 kl. 14.30-16 
Tirsdag d. 12/10 kl. 8-9.30 

Ved yderligere spørgsmål kontakt venligst Julie eller Malin.  


