
 

  

Liste	over	svine-	og	kvægpraksis,	som	
gerne	modtager	dyrlægestuderende	på	
praktikophold	 
 

Svin 
 
Hyovet,	Midtjylland	
Kontakt:	Dyrlæge	Jens	Strathe	
E-mail:	jstrathe@hyovet.dk	
Web:	www.hyovet.dk		
 
LVK, Landsdækkende  
Kontakt: Chefdyrlæge Claus Heisel 
E-mail:	ch@lvk.dk	
Web:	www.lvk.dk	
	
PORCUS,	Odense	
Kontakt:	Kristian	Viekilde	
Mobil:	30952440	
E-mail:	kristian@porcus.dk	
Web:	www.porcus.dk	
	
SvineVet,	Haderslev	
Kontakt:	Svinefagdyrlæge	Pia	Conradsen	
Mobil:	73521210	
E-mail:	pia@svinevet.dk	
Web:	www.svinevet.dk	
	
Vet-Team,	Holstebro	
Kontakt:	Dyrlæge	Thomas	Hansen	
Mobil:	20851887	
E-mail:	th@vet-team.dk	
Web:	www.vet-team.dk	
	
Ø-Vet	A/S,	Næstved	
Kontakt:	Adm.	direktør,	Specialdyrlæge,	Ph.d.,	Dipl.	ECPHM		
																	Ken	Steen	Pedersen	
Mobil:	30576336		Kontor:	55500885	
E-mail:	ken@oevet.dk	
Web:	www.oevet.dk	



 

  

Kvæg 
 
Trehøje Dyrlægerne v/Birgit Olesen m.fl., Bredgade 54 Vildbjerg Tlf.: +45 9713 1911  
 
Vestjyske Dylæger Aps Erhvervsparken 2 6830 Nr. Nebel Tlf.: +45 7026 1680  
 
Dyrlægegruppen Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf.: +45 9619 8080  
 
Gribskov Dyreklinik v/Tue Fleron Villebro Faksemosevej 15 3230 Græsted Tlf.: +45 2925 6623  
 
Dyrlægecentralen Sydvest Fabriksvej 2 6240 Løgumkloster Tlf.: +45 7474 3530  
 
Vejen Dyrehospial Østergade 12, 6600 Vejen,  Kontakt Mette Skovrup  
E-mail vsp@vejendyrehospital.dk .  Vi kan tilbyde praktik både indenfor smådyr, hest og kvæg. Praksis 
består af 3 dyrlæger på smådyr og 4 på land.  
 
Han Herred Dyrlægerne 
Vi vil meget gerne have dyrlægestuderende i praktik hos os i Han Herred Dyrlægerne i Brovst. 
Vi er 6 dyrlæger med stor andel kvæg, resten smådyr (40 %) og hest (10%). 
Det er let at flyve til Aalborg fra KBH (40 min), vi kan hente og bringer til lufthavn, og der er 
mulighed for at bo hos en af dyrlægerne i perioden. 
Vi kan kontaktes på post@hhdyrlaeger.dk eller 26138221 
 
Venlig hilsen dyrlæge Katrine Thurøe Riis 
Han Herred Dyrlægerne 
 
Dyrlægerne Univet  
Dyrlægestuderende er meget velkommen på praktikophold hos os i Dyrlægerne Univet. Der er 
mulighed for overnatning hos dyrlægerne i praksis. Dette gælder hos både ejere og assistenter. Dette 
bliver aftalt på forhånd i forbindelse aftalen om praktikophold.  
Praksis beskæftiger 11 dyrlæger, 5 veterinærsygeplejerske og 2 kontorpersonale.  
Fordelingen mellem dyrearter er 70 % kvæg, 25 % smådyr og 5 % heste.  
Kvægpraksis:  
Studerende vil få mulighed for at deltage i alle dele af kvægpraksis under besøget. Dette inkluderer 
behandling af enkelt dyr, akut arbejde, vagtbesøg, ugebesøg, reproduktion og introduktion til data 
analyse på baggrund af indsamlede kliniske registreringer.  
Vi har i Dyrlægerne Univet fokus på at opnå et højt fagligt niveau, samtidig med at vi ønsker et stærkt 
socialt fællesskab.  
Der findes i praksis alle størrelser af kvægklienter. Lige fra landmanden med 6 malkekøer til ham med 
600 malkekøer. Der ligges i forbindelse med praktikopholdet en plan for, hvilken dyrlæge den 
studerende er tilknyttet. Det typiske vil være, at den studerende vil køre med forskellige dyrlæger i 
løbet af praktikopholdet. Dette giver en god baggrund for at få diskuteret forskellige sider af livet 
som kvægdyrlæge.  
Kontaktpersoner er Michael Farre, farre@univet.dk 3058 1592 eller Lars Dueholm 
dueholm@univet.dk 2330 8042.  
Dyrlægerne Univet  
Jernbanegade 10  
6650 Brørup.  
Tlf.: +45 7020 2141  
 
 
 



 

  

Kvægdyrlægerne Kronborg, Thisted  
Moderne, veludstyret praksis beliggende nord for Thisted i Thy. Vi er 5 dyrlæger og betjener 5.500 
stk. malkekvæg + ”det løse”. Vi arbejder udelukkende med kvæg og kører ugebesøg i alle 
malkekvægsbesætninger.  
Vi kan tilbyde 1-2 praktikpladser ad gangen. Man kommer til Thisted med bil, bus (direkte fra Kbh.) 
eller tog, og man kan bo på vandrehjem, eller vi kan tilbyde at udlåne en bolig.  
Henvendelse til:  
Kvægdyrlægerne Kronborg  
Kronborgvej 120  
7700 Thisted  
Tlf.: +45 9796 1200  
E-mail: glasius@vetnet.dk  
 
Ribeegnens Dyrlæger  
Praktik i stor kvægpraksis. Er du nysgerrig har vi praktikstedet.  
Ribeegnens dyrlæger er en stor blandet praksis med 23 dyrlæger ansat. Heraf beskæftiger de 11 sig i 
kvægpraksis, hvor 5 er unge assistenter. Vi servicerer ca. 170 malkekvægsbesætninger og et større 
antal kødkvægsbesætninger. Vi har ca. 100 rådgivningsaftaler, heraf 16 med NySR. I vores praksis vil I 
kunne få indblik i alle aspekter af en moderne kvægpraksis: Rådgivningsbesøg, 
løbedrejningsoperationen via endoskop og et bredt udsnit af akutte ture.  
Vi er beliggende i Ribe, Danmarks ældste by ved Danmarks største naturreservat: Vadehavet J J.  
Under praktikopholdet vil I både komme til at køre med chefer og assistenter, hvor der vil være rig 
lejlighed til at få en snak om livet i kvægpraksis. Overnatning vil kunne ske på et kollektiv, hvor en af 
vores assistenter bor sammen med assistenter fra andre praksis i området. (Her får man nok den 
ærlige mening om livet i kvægpraksis J).  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:  
Ribeegnens Dyrlæger A/S Dyrlæge Peter Vase Hansen  
Industrivej 30 B, 6760 Ribe 
Tlf.: 75 41 03 00  
  
Skovbjerg DyrlægeTeam (opdateret 3/2-17) 
Er moderne kvægpraksis, hvor rådgivning og uddannelse er i højsædet. Hos os er studerende 
særdeles velkommen, da vi ser det som en mulighed for at få de nyeste impulser, men også 
som en mulighed for at give kommende kvægdyrlæger en bedre ballast til det pulserende 
arbejdsliv. Hos Skovbjerg DyrlægeTeam får du indblik kvægdyrlægens arbejde; både akut 
arbejde og rådgivning.   
Vi er 7 dyrlæger, som alle arbejder med mælkekvæg. Vores praksisudgangspunkt ligger i 
Glejbjerg mellem Kolding og Esbjerg og trækker sig fra Vejen i øst til Oksbøl i vest. Vi kan 
være behjælpelig med at finde overnatning i området, hvis det ønskes. 
Ved interesse kontakt: Anne Skovbjerg, 21487986 eller as@skovbjergs.dk 
 
Bindslev Dyrehospital  
Her fra Bindslev vil vi gerne tilbyde praktikophold. Vi ligger i området mellem 
Hjørring, Frederikshavn og Skagen. Vi kan tilbyde (op til) en uge ad gangen. 
Hver enkelt praktiksøgende kan ringe og aftale nærmere.  
Vi er blandet praksis med lige knapt 50 % kvægarbejde, så der vil typisk blive 
tale om, at der også bliver lidt smådyr eller hestearbejde i løbet af en uge.  
Vi er i alt 5 dyrlæger, 2 primært kvæg (heraf 1 kommende kvægfagdyrlæge), 2 
primært smådyr og 1 primært heste/svin/mink, men alle overlapper noget.  
Vi har ingen NySR-aftaler, men flere i glSR der kører ugebesøg efter NySR 
model.  



 

  

Mht. overnatning osv., så kan vi tilbyde kost og logi hos en af kvægdyrlægerne. Alternativt er der 
mange sommerhuse i området; Tversted ligger 5 km fra praksis´ udgangspunkt. 
 
Dyrlægegruppen Thy 
Dyrlægegruppen thy tlf 96198080. 60% kvæg. 40% smådyr. 
Skriv evt til helle@dyrlaegegruppenthy.dk 
Kontaktperson: Helle Sloth 
 
 


