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Fiskedyrlæge Thomas Clausen, tilknyttet Koiklubben siden 2006
Af Laila Rod Lange

I 2006 deltog Thomas Clausen aktivt i et 
stort arrangement om KHV som Koiklubben 
havde arrangeret. Efterfølgende har flere 
af vore medlemmer brugt ham, når der var 
problemer i dammene.

Jeg har bedt Thomas beskrive sig selv:
Jeg er 32 år, blev færdig med dyrlægestu-
diet i juli 2004 og startede med det samme 
som assistent i en praksis i Herning. Det 
primære i jobbet var arbejdet som prak-
tiserende dyrlæge i dambrugserhvervet. 
Da hovedsæsonen jo er begrænset til de 8 
varmeste måneder om året, arbejder jeg på 
slagteri om vinteren.

Da jeg i januar 2006 blev tilbudt at over-
tage fiskedelen fra praksis, slog jeg til og 
startede for mig selv, kun baseret på fisk. 

Det altovervejende i mit arbejde er tilkald 
til ørreddambrug med sygdomsproblemer. 
Der er dog et stigende antal opdrættere 
der forsøger med andre arter som pighvar, 
sandart, aborre og helt – og så er der de 
private havedamme med bl.a. koi.

Et dyrlægebesøg består som regel i en 
komplet undersøgelse af 4-6 individer.

•	 Huden vurderes med hensyn til sår 
eller skader 

•	 Der tages et slimskrab for undersø-
gelse ved mikroskopi for parasitter 

•	 Gællerne undersøges, både mikro-
skopisk og makroskopisk 

•	 Blodet vurderes ud fra konsistens 
samt mikroskoperes for bakterier. 
Ved døde/døende fisk undersøges 
organer, samt der udtages svaber-
prøver til videre bakteriologisk un-
dersøgelse hos Veterinærinstituttet.

Efter en sådan undersøgelse kan der stilles 
en diagnose, på baggrund af de fund der 
gøres. Derefter kan der startes en behand-

ling med en evt. antibiose, der aftales i 
samråd med ejeren.

Da det jo er mit arbejde er der også en 
økonomisk side, så telefonkonsultationer vil 
blive faktureret efter tidsforbrug.

Er der tale om akutte problemer, som akut 
dødelighed eller forsikringssager er jeg 
naturligvis altid til rådighed. 

Et normalt besøg som beskrevet herover 
koster 900 kr. hertil skal der tillægges 
moms og kørsel.

Med hensyn til udlevering af medicin/recep-
ter sker dette kun i henhold til lovgivnin-
gen, dvs. fiskene skal undersøges og der 
skal stilles en diagnose af mig.
Jeg udleverer ikke medicin på baggrund af 
en telefonkonsultation.

Ordforklaringer
•	 Makroskopisk – Undersøgelse med 

det blotte øje 

•	 Mikroskopisk  - Undersøgelse med 
mikroskop 

•	 Svaberprøver – Prøver fra bl.a. 
sårskader på en slags vatpind i et 
glas, hvor i bakterierne fremdyrkes 
til undersøgelse 

•	 Antibiose – Medicinbehandling med 
antibiotika 

•	 Zoonoser - infektioner, der kan 
overføres fra dyr til mennesker. 
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