
DYRLÆGE-OPLYSNINGER . 

Hestens navn: 
 

Født d.: 

Ejers navn: 
Og tlf.: 

Anden parts navn/ tlf.nr., der skal ringes 
til, hvis du ikke kan træffes: 

 
Vedr. dyrlægetilkald: 
Praksis er: Har din hest brug for dyrlæge, og du ikke er i stalden, vil 
du blive ringet op på det ovenfor angivne nr. eller numre. Kan du 
ikke ringes op på det/de angivne numre, vil der blive ringet til 
dyrlæge. Det vil være den dyrlæge, du har opgivet på dette dokument, 
der kontaktes indenfor dennes normale træffetid eller vagtdyrlægen 
hvis din egen ikke kan træffes. 
Ifølge Lov om hold af heste, jv. § 24: 
I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for 
hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje 
iværksættes. Ved alvorlig lidelse eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, 
skal en dyrlæge straks tilkaldes. 
 
Jeg vil gerne ringes op INDEN  dyrlægetilkald   
DYRLÆGEN SKAL ALTID KONTAKTES FØRST   
 
(SÆT KUN 1 KRYDS) 

Bemærkninger vedr. 
dyrlægetilkald: 
Bemærk: At uanset hvad du tilkendegi-
ver under DINE bemærkninger vedr. 
dyrlægetilkald, er det kun din holdning 
du har tilkendegivet. Dyrlægen træffer 
altid beslutninger ud fra et dyreetisk 
grundlag, og dyrlægen kan ALTID 
træffe beslutning om behandling, såfremt 
man ikke kan få fat i ejer. 
Ejer betaler dyrlægeudgifter, uanset hvad 
dyrlæge beslutter. 

Dine bemærkninger vedr. dyrlægetilkald: 
Skriv så det ikke kan misforstås. 

 
 
 
 
 
 

Øvrige bemærkninger: 
(Hvis din hest har allergi m.v,  overfor specielle 
medikamenter, bedes du bemærke dette her): 
 

DYRLÆGEN´s navn : 
 
DYRLÆGEN´s TLF.: 
 
Normal træffetid:  

OPLYSNINGER TIL DYRLÆGE: 
 
Forsikring: (sæt kryds) 
 
Almindelig forsikring   
 
Uanvendelighedsforsikring    
 
Sygeforsikring 

Smed (navn) : 
 

Smed (tlf.): 

Dato: Underskrift: 
Kun personer over 18 år kan underskrive 

 
Med min underskrift accepterer jeg, at dyrlægemæssige handlinger/behandlinger som besluttes, og de deraf afledte 

udgifter der måtte følge, betales af mig som ejer af hesten. Jeg tilkendegiver samtidig, at jeg har gjort mig bekendt 

med Dyreværnslovens indhold, og indholdet i Lov om hold af heste. Begge love findes i Rytterstuen. 


