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CV 

17.10 1957 

Opvokset i Ålestrup i Vesthimmerland 

1976 student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Års 

1976 – 1983: Veterinærstuderende 

1. februar 1983 uddannet dyrlæge 

15. februar 1983 – 15.december 1985 assistent Ålestrup-Hvilsom Dyrlæger 

15. december 1985 – 31.december 1988 assistent Ansager Hestehospital 

1989 medejer af Ansager Hestehospital 

2008 – 2010 uddannelse til fagdyrlæge i sygdomme vedr. heste 
 

Publikationer, foredrag 

Videnskabelige artikler 

• Modtager af Boehringer Ingelheims Skribentpris 1992 for artiklen Kirurgisk kolik hos heste 

publiceret i Dansk Veterinær Tidsskrift i 1992. 

• Strongyle egg counts in Standardbred trotters: Are they associated with race performance. 

Fog, P., Vigre, H., Nielsen, M.K. (2011), Equine vet. J., 43 (Suppl. 39), 89 – 92. 
 

Diverse foredrag, undervisning og artikler i hestebladet 

• Kolik 

• Parasitter 

• Fodring 

• Træningsfysiologi 

• Doping 

• Følsygdomme 
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Faglige interesser 
 

Kolik, parasitter, reproduktion hos hopper, føl, infektionssygdomme, fodring med rådgivning, træningsfysiologi, 

medicinske sygdomme, hestesygdomme generelt og travavl med salg af sæd fra ind- og udenlandske travhingste. 

• Har siden 1985 været en del af den heste faglige udvikling Ansager Hestehospital har gennemgået 

i perioden fra kvægpraksis til specialiseret hestehospital. 

• Arbejdsområdet har været som udkørende dyrlæge med ansvar for Ansager Hestehospitals ambulante 

klinik på Billund Trav, samt ansvar for travstutterier, rideskoler og private hesteejere i det hele taget. På 

områdets rideskoler har vi en fast ugentlig konsultationstider, mens vi på travbanen har 2 ugentlige faste 

konsultationstider. 

• Er ansvarlig for Ansager Hestehospitals insemineringsstation, hvor der årligt insemineres 150 hopper 

heraf 100 hopper med frossen sæd. 

• Ansvarlig for import og salg af travsæd i Danmark fra hele travverden med et stort kontaktnet i ind- og 

udland. Dette omfatter også udarbejdelse af annoncer og kataloger med travheste. 

• Er en del af Ansager Hestehospitals 4-skiftende vagt på både hospital og i kørepraksis. Vi er 

p.t. fire dyrlæger, som kan håndtere alle typer af akutte patienter herunder kirurgi, skader, medicinske 

patienter og specielt bughuleoperationer (Kolik). Dette er i Danmark helt unikt. Vi opretholder et 

specialiseret beredskab på højeste faglige niveau med henvisning af heste fra kollegaer i hele Jylland. 

• Det er vort mål, at uddanne nye dyrlæger til denne vagt, så vi også i fremtiden kan opretholde et 

vagtskifte på mindst fire. 

 

 
Kurser 

Gennem årene utallige kurser i ind- og udland især indenfor fagområderne kolik, parasitter, reproduktion hos 

hopper, føl, infektionssygdomme, fodring med rådgivning, træningsfysiologi, medicinske sygdomme, 

hestesygdomme generelt. 

Har deltaget i Equine Bussiness Management Strategies i Toscana i 2013. 

  Har deltaget i Den Danske Dyrlægeforenings 10 dages kursusrække i Øg din indtjening i praksis i 2013 – 2015.
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Offentlig hverv 

2008 - 2016 Formand og medstifter af Danske Hestedyrlæger 

Danske Hestedyrlæger er en sammenslutning af hestepraktiserende dyrlæger. Formålet er 

Interessentskabets formål er at skabe et gensidigt forpligtende 
samarbejde for hestedyrlæger for herigennem at: 
- fremme hestens sundhed, velfærd og holdbarhed 
- optimere hestedyrlægers faglige kompetencer til fordel for heste og 

hesteejere 

- sikre fremtidens hestepraksis 
- skabe et attraktivt arbejdsliv for ansatte og ejere af hestepraksis, herunder 

vagtsamarbejde. 
 

2000 – 2005 Medlem af Dansk Travsports Centralforbunds Avlskommission. 

2012 - Veterinær konsulent for Dansk Travsport 

2012 - 2016 Formand for Ansager Hotel ApS 

Ansager Hotel & Hytteby er ejet af 225 anpartshavere i Ansager og omegn. Fra 2011 er 

hotellet renoveret gennemgribende ved frivilligt arbejde fra anpartshavere og med 

økonomiske hjælp fra sponsorater og fonde. 

Den 1. april 2014 åbnede det nyrenoverede hotel og hytteby til normal drift med en forpagter. 

2015 - Medlem af bestyrelsen for Billund Trav A/S 

2016 - Formand for bestyrelsen for Billund Trav A/S 

2018 -   Formand for bestyrelsen i Kvie Sø Efterskole 

  (efterskole for udviklingshæmmede under oprettelse) 

 
Privat 

Far til fire 

Opdrætter af travheste på landbrug med 16 hektar 

Motionerer 
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