
Dyrlægens vinkel 

 

NÅR DIN ISLANDSKE HEST KOMMER TIL DANMARK 

 

Hvordan forbereder man bedst heste fra Island på et liv som ridehest i 

Danmark? 

 

Det har vi spurgt dyrlæge Anne Marie Veistrup om til denne udgave af 

dyrlægens vinkel. 

Anne Marie driver Lejre Dyreklinik og sideløbende Stutteri Oren, hvor 

alvshingsten Almar Frá Ketilsstöðum har sit virke.  

 

-Der er mange teorier, og jeg kan kun fortælle det, jeg personligt tror på ud 

fra den mangeårige erfaring, jeg har med heste, der kommer til Danmark 

fra Island, indleder Anne Marie Veistrup. 

 

Nogle mener, at kommer hesten til et sted med mange mitter kollapser 

deres immunsystem, hvis man ikke pakker dem ind fra starten, mens andre 

mener, man skal styrke dem ved at lade dem få et mittechok med det 

samme. 

Anne Marie Veistrup mener, det bedste er at skærme hesten mest muligt 

for mitter. 

-Der er naturligvis forskel på, om hesten skal stå i forblæste Vestjylland 

med meget lavt mitte-tryk eller på Midtsjælland med mange mitter. Men 

personligt mener jeg, man skal forebygge og gøre, hvad man kan for at 

skåne hesten for mitter. Det kan man blandt andet gøre med eksem-

dækken sammen med flere andre tiltage.  

-Stressede heste er i større risiko for sommereksem, og generelt er heste 

der kommer fra Island meget stressede på grund af den lange transport og 

de store forandringer. Det er vigtigt at disse heste får en god lang periode i 

DK før de sættes i træning. Samme stress rammer  naturligvis også , de 

stævneheste, der for eksempel kommer til et VM og jo ikke kan komme 

tilbage til Island. De er dog mere vant til at stå meget på boks – modsat 

flere af mere almindelige rideheste, der kommer til Danmark. Og deres 

fremtidige karriere som konkurrenceheste på højt plan gør også at de står 

mere inde end den almindelige skovturshest.  



Som udgangspunkt synes Anne Marie Veistup, man skal starte med at 

stikke en finger i jorden og tænke sig godt om, inden man overhovedet 

træffer det valg at hente en hest hjem fra Island.  

-Men kan på forhånd undersøge, om der i hesten slægt er tendens til 

sommereksem. Og så er det i øvrigt også en god ide at vente med at tage 

dem ned indtil efteråret. På den årstid vil de nemlig gerne æde sig tykke og 

sætte lang pels – og derfor slapper de bedre af.  

Har man så truffet det valg at tage en hest ned fra Island, mener jeg, man 

skal gøre, hvad man kan for at forebygge eksem. Det kan man gøre med 

dækken og ved at give dem Bio Eos kapsler, der er en mikro-organisme, 

som styrker tarmen. Og en sund tarm er med til at give en sund hest.    

-Man kan samtidig bruge diverse flue- og mitte-afvisende midler som 

Ultra Shield og andre lignende produkter. 

-Når hesten er kommet til Danmark er ro også afgørende. Sammen med 

”love & care. Hesten skal have god tid til at finde sig til rette uden at blive 

trænet, redet eller andet, hvor man forlanger noget af den, men blot er 

omkring den og lærer den at kende. Også her må man fornemme sig lidt 

frem. Nogle heste står klar ved leddet med det samme og er nysgerrige 

”hvad sker der her”. Andre lukker sig inde i en skal og bryder først 

langsomt ud til omverdenen. 

-Man kan også understøtte meget med foderet. Der har længe været en tese 

om, at der er flere vulkanske grundstoffer i foderet i Island – blandt andet 

magnesium og svovl samt zink. Sammen med Hólar Universitetet har vi 

lavet en sammenlignende undersøgelser af fodret i Island og i Danmark, 

der viser, at den tese er rigtig. Min drøm var at bruge denne viden til at 

fremstille et vitamin- mineralprodukt, som tilgodeså dette øgede behov hos 

den islandske hest. Det skulle være et tilskudsfoder og ikke et fuldfoder, da 

jeg er overbevist om at den helt almindelige islandske hest ikke har behov 

for andet end godt grovfoder og et vitamin-mineralprodukt med høj 

biotilgængelighed 

Jeg gik til flere forskellige foderproducenter med denne viden. Heldigvis 

så firmaet Salvana/Equidan et lys i ideen og sammen fremstillede vi 

Icelandic Brix. 

Icelandic Brix er et ”bolche”tilskud som udfodres som en godbid.  

Det fungerer rigtig godt – faktisk for alle heste både med og uden eksem. 



Det er sidenhen også kommet i udgaven Icelandic Balancer som er et 

småpilleteret krybbefoder. 

 

Når vi snakker forebyggelse af sommereksem er vi også nødt til at nævne 

cannabisolie, som et effektivt middel. 

-Det er rigtig godt til allergiheste – og virkelig godt at give, så snart hesten 

kommer til Danmark. Det er et lovligt produkt, der forhandles flere steder 

– og det gives blot som dråber direkte i munden. Det er effektivt – også til 

at forebygge. 

 

Så har du købt hest i Island og får den hjem til efteråret, er der altså meget, 

du kan gøre for at hjælpe din nye bedste ven til et godt hesteliv i Danmark.  

 

Om Anne Marie Vesitrup 

Dyrlæge og kiropraktor på Lejre Dyreklinik. 

Har studeret Cand. med. vet. på Den Kongelige Veterinær-og 

Landbohøjskole.  

Afsluttede i foråret 2011 eksamen hos IAVC (International Academy of 

Veterinary Chiropractic) i Tyskland og blev dermed professionel 

hestekiropraktor.  

Uddannelsen henvender sig udelukkende til uddannede dyrlæger og 

humane kiropraktorer. Den er baseret på, at man arbejder ud fra et grundigt 

anatomisk og fysiologisk kendskab. 

Bruger sin viden viden og kompetencer til at hjælpe heste hos Lejre 

Dyreklinik i området omkring Roskilde, Lejre og Viby. 

Bor i Lejre.  

 

 

 

 



 

 

 

 


