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Att.: Veterinærkonsulent Mette Uldal.

Udtaleles vedr. Tilsyn af Akeem Foldager, hos Helgstrand Dressage, Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov.

Undertegnede dyrlæge har dags dato på foranledning af DRF`s veterinærkonsulent, dyrlæge Mette Uldal,
foretaget en problemorienteret undersøgelse af ovnnævnte hest.
Til stede ved min undersøgelse i dag var foruden undertegnede dyrlæge, Andreas Helgstrand, Kimi Nielsen,
Elite og talenchef, Dressur, DRF, samt en fotograf.
Anledningen til at DRF`s veterinærkonsulent anmodede undertegnede om, at foretage denne
problemorienterede undersøgelse af hesten er den megen interesse, som fem fotos og ledsagende tekst,
lagt ud på flere sociale medier af Epona TV, har affødt i offentligheden.
For fuldstændighedens skyld skal der indledningsvist gives en kort beskrivelse af de fem billeder, hvorefter
en beskrivelse af undersøgelsens indhold og fund vil blive givet.
På billede 1 ses et nærbillede af hestens mund, taget fra venstre side. Munden er åben og under biddet ses
tungen sammenklemt og blåligt misfarvet. Da øvrig slimhinde, som er synlig på billedet vurderes at have
normal farve, må den blålige misfarvning af tungen anses for at være reel.
På billede 2 ses et nærbillede af hestens bagerste højre flanke, hvor der ca halvt oppe ad flanken ses et
aflangt område, hvor hårene er mørke. Lige bag dette område ses en punktformet hævelse, ca 2 cm i
diameter i huden.
På billede 3 ses samme område og i samme vinkel, men i yderligere nærbillede. Der gøres de samme
iagttagelser på dette billede, som på billede 2.
På billede 4 ses hestens forpart fra højre side, hvor der som på billede 1 ses en halvåben mund og en
afklemt, blåligt misfarvet tunge.
På billede 5 ses hele ekvipagen fra højre side; også her er munden halvåben, men afstanden gør det umuligt
at bedømme tungens farve så præcist som på bilede 1 og 4.

Min undersøgelse indledtes med en iagttagelse af hesten uforstyrret i boksen. Hesten fandtes liggende i
normalt brystleje i en stor, lys og velstrøet boks. Hesten var afslappet og tryg visende sig ved, at den ikke
rejste sig op, før undertegnede og Andreas Helgstrand gik ind i boksen til den.
Herefter rejste hesten sig normalt, og lod sig villigt pålægge grime. Dækkenet blev fjernet og hesten blev
trukket ud på staldgangen, hvor den stod afslappet og let håndterbar under hele undersøgelsen.
Undersøgelsen b lev foretaget i fire afdelinger:
1: Hovedets udvendige strukturer: Her blev hovedets hud inspiceret og befølt , hovedets knogler blev
inspiceret og befølt, tyggemuskulatur blev inspiceret og befølt, tungeben blev befølt for ømhed og
bevægelighed, begge kæbeled blev befølt for ømhed og bevægelighed, nakken blev befølt for ømhed og
bevægelighed og læber blev inspiceret og befølt udefra. Ved denne undersøgelse fandtes i hver mundvig en
enkelt, overfladisk tør revne uden reaktion i underliggende væv og uden berøringsmæssig ømhed. Alle
andre undersøgte parametre fandtes uden afvigelser fra det normale.
2: Mundhule: Her blev læberne, læbefolderne og mundvigene inspiceret og befølt udvendigt, hvorved de
under pkt 1 nævnte overfladiske tørre revner i hver mundvig blev fundet. Herefter blev pålagt
mundspekulum, og munden blev åbnet og holdt åben mens mundens slimhinde blev inspiceret og befølt,
tunge og tungerod blev inspiceret og befølt og de indvendige læbefolder blev inspiceret og befølt. Ved
denne undersøgelse fandtes i højre indvendige mundvig en bindevævsdannelse under slimhinden, ca 1,0 X
1,5 Cm i størrelse, ikke øm og uden sårdannelse på overfladen. Alle andre undersøgte parametre fandtes
uden afvigelser fra det normale.
3: Flanker: Her blev hårlaget undersøgt ved inspektion og beføling, hårene blev rejst ved kæmning modsat
hårretningen, hvorved den underliggende hud kunne inspiceres. . Hårlaget i begge flanker var i flere
områder sort i forhold til det omgivende lysere hårlag, og Helgstrand forklarede, at dette opstod fordi
hesten var klippet flere gange i vinterens løb. Huden var overalt normal og uden ardannelser, sår eller
sårskorper. Der blev foretaget overfladisk og dyb beføling af hvert enkelt ribben og ribbensmuskulatur.
Gjordlejet blev inspiceret og befølt overfladisk og dybt. Endelig blev hårlag og hud i begge flanker afgnedet,
dels med tørt vat, dels med spritvædet vat med henblik på at påvise evt. misfarvning fra sværtning. Ved
undersøgelsen fandtes i højre side en blødt fluktuerende cystisk dannelse i huden korresponderende nøje
til den hævelse, der kunne ses i samme område på omtalte billede 2. Dannelsen var blødt fluktuerende,
uden sårdannelse og ikke øm. Samme type dannelse påvistes på venstre skulder. Alle andre undersøgte
parametre fandtes uden afvigelser fra det normale.
4: Udstyr: Her blev hestens sædvanlige kandar pålagt af hestens daglige passer, næserem og skumkæde
blev spændt, henholdsvis i hul nr 6 og led nr 4, og biddenes placering i munden med spændte og løse
remme blev iagttaget. Herefter blev kandaren aftaget og hestens underkæbegrene blev inspiceret og befølt
på det område, hvor stangbiddet fandtes at indvirker. Herved fandtes afværgereaktion for dyb beføling af
højre underkæbegren, mens der ikke fremkaldtes reaktion for dyb beføling af venstre underkæbegren.
Reaktionsmønstret var konstant og reproducerbart ved flere gentagelser. Slimhinden i området fandtes
uden sårdannelser eller andre afvigelser fra det normale.

Efter at have undersøgt ovennævnte hest på den beskrevne måde er det undertegnedes vurdering, at der
ikke i hestens flanker er tegn på nogen afvigelser fra det normale, bortset fra den beskrevne cystiske
dannelse i højre side, hvor en tilsvarende påvistes på venstre skulder.
Det er ligeledes undertegnedes vurdering at mundens og læbens slimhinder ikke frembyder afvigelser fra
det normale for en ridehest i træning.
Endelig er det undertegnedes vurdering, at den påviste afværgereaktion for dyb beføling af højre sides
underkæbegren i det område, hvor stangbiddet indvirker, er udtryk for en smertereaktion, der ligger ud
over det normale for en ridehest i træning. Denne vurdering er endvidere baseret på, at hesten
temperamentsmæssigt vurderes at være særdels rolig, nemt håndterbar under hele undersøgelsen og uden
afværgereaktion fra noget andet undersøgt område.
På denne baggrund anser undertegnede det for betænkeligt at træne og konkurrere med hesten indtil den
beskrevne smertereaktion er mindsket eller forsvundet, ligesom undertegnede tilråder, at udstyr og dettes
anvendelse gennemgås og drøftes med hestens rytter.
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