
Case story

Savage attack

Induktion af laktation i praksis

Hvor uheldig kan en ejer være?



Anamnese
⚫ Hoppe 4 år folet første føl.

⚫ Foling ukompliceret d.20/3 kl 19.00

⚫ Hoppen tillader ikke føllet at die og har kl 22.00 

stadig ikke diet, hoppen sparker, føllet sutter på alt

⚫ Sedation og udmalkning, efter 1,5 t får føllet lov og 

får godt fat

⚫ Næste morgen får føllet stadig ikke lov til at patte, 

sedation igen samt udmalkning

⚫ kl.14.00 ringer ejer at nu fungerer det føllet får lov 

til at die. Hun fortæller at hoppen nu er sur på 

nabo hesten.



29.03.2017

• Telefon opkald fra ejer 9 dagepost partum

• Fundet føllet maltrakteret

– Ene øje poppet ud

– Føllet kan ikke rejse sig

• Ejer mener hoppen har rullet/trådt på føllet

– Lille boks

– Tæt på nabo hest

– Personer forstyrret?

• Føllet aflives af lokal dyrlæge



Ikke til at redde!!!



2018

⚫ Hoppen ifoles igen uden 

problemer og scannes drægtig 

d.29/5-2017

⚫ Der laves fole boks med 

overvågning

⚫ Igen ukompliceret foling d.19/4-

2018

⚫ Hoppen tillader føllet at die

⚫ Ejer på barsel og derfor meget 

hjemme



Savage attack

⚫ Ejer observerer pludselig et anfald hos 

hoppen ca 24 timer post partum.

⚫ Episoden

⚫ Føl og hoppe skilles ad

⚫ Forsøg på at finde ammehoppe iværksættes

⚫ Flere goldhopper testes uden held



Sød goldhoppe fundet

Hoppe 10 år

Interesseret i føllet

Tillader berøring

Hoppen tager føllet til sig i løbet af 30 min



Føllet suppleres med mælk



Induktion af laktation



Induktion af laktation hos 

hopper

-progesteron anvendes regumate

150 mg 1 xdgl dag 1-7

-østradiol findes humant i 1mg tabletter

50 mg 1xdgl dag 1-7

-sulperide findes også i human form produktnavn Dogmatil

500 mg 1xdgl dag 1-10

-prostagalndin (ex prosolvin)

5 mg IM dag 7

-Oxytocin ved udmalkning (her gik fællet ved hoppen og 

blev suppleret med erstatningsmælk)



Efterfølgende

-Føllet solgt på 

auktion

-Begge hopper 

tilbage i ridning



Hvor uheldig kan en ejer være

⚫ Hest siddet fast i tremmerne af 2 omgange

⚫ Fungere ikke optimalt

⚫ Ligget fast i traileren tidligere

⚫ Nu bestilt slagter til afhentning, svigerfar gl 

slagter og eneste gang ejer ikke har set 

hesten afgå ved døden

⚫ Papirer afleveret til slagter



14 dage senere

⚫ Ejer ringes op af tysker som kan se hun har 

avlet denne hest,vil høre dens historik

⚫ Tysker købt hesten af en mand som har 

købt hesten af en tysk fabrik som fremstiller 

hundefoder!!!!

⚫ Ringet til dansk slagter som hårdnakket 

påstår at haveslagtet hesten....men kommer 

i tanke om at han havde fået anden slagter 

til det...da de ikke havde plads i container 

(udelukket fra konsum)



Afslutning

⚫ Denne anden slagter har transporteret 

hesten til den tyske fabrik grundet økonomi..

⚫ Ejer magter ikke at køre sag/gå til medier 

idet hun har dårlig samvittighed over ikke at 

have ”fulgt sin hest til dørs”

⚫ Hesten lever nu pt. I Tyskland.....


