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Det har endnu engang været et aktivt år for foreningen,
ikke mindst da vi i år har haft et rekordstort antal
anmeldelser. Vi håber, at årsagen til dette, er den øgede
opmærksomhed, som folk har fået på hestens ve og vel
– og at man ved, det nytter at kontakte Hestens Værn.
Udvalgsarbejdet med ”Hold af Heste” i Justitsministeriet
er også blevet afsluttet. Det skete i begyndelsen af året.
Men sagen har endnu ikke været forelagt Folketinget.
Hvad årsagen til dette kan være, er ikke til at sige. Vi
håber, at man holder fokus på hestens tarv og ikke
skeler til de evt. økonomiske røster, der lyder rundt
omkring. Det er vigtigt at holde sig in mente, at
forslaget til ”Hold af Heste” er fremkommet fra en enig
gruppe af alle hesteorganisationer i Danmark.
Hestens Værn er heldige at have en bredt sammensat
bestyrelse. Dette bevirker, at vi har mange muligheder
for indsatområder via den viden, de forskellige
bestyrelsesmedlemmer sidder inde med. Vi finder
virkelig det som en force. Alle inkl. lægfolk yder en
kæmpe frivillig indsats, hvilket gør at bidrag til
foreningen primært kan gå til foreningens
formålsparagraf, nemlig hestens ve og vel.
Hestens Værn har i løbet af året ligeledes støttet et par
forskningsprojekter, hvor vi kan se, det vil være til gavn
for hestens velfærd.
I årets løb er Hestens Værn ofte citeret dels i den
skrevne presse og i radio og tv. Det er rart for os at
vide, at vi har pressens bevågenhed som en forening,
der har et syn på hestesager, som er interessant.

ANMELDELSER AF VANRØGT OG MISHANDLING
At tilse truede hestehold og rådgive ejerne om, hvordan
de ændrer på uacceptable forhold er en af Hestens
Værns fornemste opgaver. Det er også her, ude i
hesteholdene, vi anvender størsteparten af vores
ressourcer.
Hestens Værn har i året løb haft intet mindre end 178
sager om vanrøgt og mishandling af heste og ponyer.
2006 har været et travlt år for lægfolk og dyrlæger. Ofte
indebærer en sag flere besøg af lægmand eller dyrlæge
for at sikre, at indgåede aftaler overholdes, og
forholdene rettes på tilfredsstillende vis – til benefit for
hestene.
Dyrlægerne har ydet deres assistance i 39 sager. Typisk
i sager om syge heste, heste som er sygeligt afmagret,
eller sager, hvor lægmanden har haft behov for
dyrlægens vurdering af hesteholdet. Dyrlægerne virker
som rådgivere for hesteejeren vedr. hestens pasning,
fodring og eventuelle behandlingsbehov. Det er også
dyrlægen, der bedømmer, om der er grove
overtrædelser af Dyreværnsloven, og om sagen dermed
skal meldes til politiet. I 15 sager har det i 2006 været
nødvendigt med en politianmeldelse. Det har drejet sig
om alvorligt syge dyr, der ikke har modtaget
dyrlægebehandling eller om sygeligt afmagrede dyr, som
har været vanrøgtet gennem længere tid. I alt er 13 dyr
blevet aflivet på dyrlægens eller lægmandens opfordring.
Ikke alle er vanrøgtede heste, men også gamle heste,
som var så trætte af dage, at det ikke længere var
forsvarligt at holde dem i live, og hvor ejeren havde
svært ved at få trukket grænsen og få sagt farvel.

Fordeling af sager på problemområder
Årsag
2006
Generel vanrøgt
40
Manglende læskur
28
Hove
33
Huld
38
Staldforhold
11
Chikane
3
Mishandling
0
Kaperkørsel
0
Foldforhold
9
Ubegrundet / annulleret
16
Total
178
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2005
28
19
33
18
13
3
0
0
6
16
136
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2004
52
25
21
19
12
4
4
3
2
25
167
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Anmeldelser 2004 - 2006
60
50

Antal

40

2006

30
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Problemområder
Den generelle vanrøgt er med 40 sager i år det, som
lægfolkene oftest støder på, når de er på tilsyn. Her
gælder det heste, der generelt er forsømte med hensyn
til både foder, vand, hovpleje, dyrlægebesøg, hygiejne
mv. Disse heste er ofte i gråzonen, når vi taler
Dyreværnsloven. Dvs. der er ofte ingen grove
overtrædelser i disse hestehold, men det hele er bare
jævnt dårligt. Sådanne hestehold er vanskelige at rette
op, fordi der er så mange forhold, der er kritisable, og
fordi ejerne ofte er uinteresserede i at gøre noget og ofte
heller ikke har ressourcer til at rette op på forholdene.
Derfor prioriterer vores lægfolk således, at de forhold
der er mest truende for hestene, rettes op først. Så må
lægfolkene hele tiden prioritere, hvad der skal forbedres.
Der har været markant flere sager om huldproblemer i
2006, end vi plejer at have. En af årsagerne skal findes i
den tørre sommer, hvor græsset mange steder var
svedet væk allerede i slutningen af juni af den tørke som
varede helt ind i august måned. De heste, som er noget
til den slanke side når de bliver lukket på græs om
foråret, fik ikke i år mulighed for at rette sig efter en
sommer på fold. Mange steder har det været nødvendigt
at fodre supplerende hele sommeren igennem for at
holde huldet på hestene. Til gengæld har perioden fra
august og frem været god for græsset med masser af
regn og mildt vejr.

lidelser, som den manglende hovpleje og her især
snabelhove, påfører dem. Det dumt og unødvendigt at
springe beskæringen over, og vi kan kun opfordre til, at
man som hesteejer får lavet jævnlige med sin
registrerede beslagsmed. Det kan ikke pointeres tit nok!
Heste og ponyer på døgnfold uden adgang til læskur og
tørt leje er et årligt tilbagevendende problem, når vi
nærmer os vinterperioden. Reglerne på området trådte i
kraft i år 2001, men der er stadig hesteejere, som
mener, at loven ikke gælder for dem og deres heste.
Man har imidlertid som hesteejer ansvar for at holde sin
dyr i henhold til den gældende lovgivning, uanset om
man har en anden holdning til dyr end resten af
befolkningen – og lovgivningen. Heldigvis er reglerne
temmelig klare, så der er på dette område ikke så meget
at rafle om.
Efteråret og starten af vinteren har været meget mildt
og meget vådt. Det har betydet, at foldene er trådt op,
og at hestene går rundt i det rene mudder mange
steder. Det har vi fået mange henvendelser om fra
bekymrede personer. Mudder skader dog ikke hestene,
hvis det ikke er for dybt, og man samtidig sikrer dem et
sted på folden med fast og tørt underlag, f.eks. i form af
et område med et lag groft flis eller stabilgrus. En
mudderfold er imidlertid ikke egnet som opholdssted for
heste på døgnfold. Der skal være græsdækkede områder
og læskur med tørt strøet leje – og adgang til tørt foder.

Også i år har vi oplevet store problemer med manglende
pasning af hovene på heste og især mindre ponyer.
Hvert år afliver vi flere heste og ponyer på grund af de
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INFORMATIONSVIRKSOMHED
Som et af sine indsatsområder bruger Hestens Værn
ressourcer på at oplyse om heste og ponyers korrekte
pasning, brug og pleje. Det er et område, der er et stort
behov for, og som vi derfor bruger mange ressourcer på.
Medlemsblad
Vores medlemsblad skiftede for alvor udseende i 2006. I
erkendelse af, at tiden var løbet fra det gamle layout,
valgte vi at give bladet et grafisk løft. Resultatet har
vores medlemmer kunnet glæde sig over fra og med
blad nr. 2 / 2006. Og selv om den nye produktion stiller
større krav til såvel tekst som billeder end tidligere, er
det en fornøjelse at sende bladet på gaden.
Hjemmeside
Hjemmesiden www.hestens-vaern.dk fik nyt udseende
omkring årsskiftet 2005 – 2006. Den gæstes døgnet
rundt af mange besøgende. På årsbasis ser
besøgsstatistikken sådan ud:

Site

Antal

Velkommen
Hestens Værn
Aktiviteter
Vanrøgt og mishandling
Hove og beslag
Mest for børn
Links
Kontakt os
Total

Foto: Hestens Værns arkiv
Hestens Værn har i øjeblikket 52 frivillige lægfolk. Det er
kyndige hestefolk, som gerne vil gøre en forskel og som
kan rådgive hesteejere om, hvor lovgivningens grænser
går og hvordan de kan optimere deres hestehold. Vores
lægfolk er meget entusiastiske, og vi skylder dem stor
tak for deres indsats.

24.078
9.599
8.615
9.857
10.822
3.641
7.337
3.272
77.221

www.he ste ns-v ae rn.dk 2006

Også vores samarbejdende dyrlæger fortjener tak for
deres indsats i 2006. Det har været et år med nogle
meget grove sager imellem, som har krævet hurtig og
kontant indsats fra dyrlægerne.
velkom m en
hes tens værn

Heste- og kræmmermarkeder
Om kræmmermarkederne kan det ganske kort siges, at
det bestemt ikke er alle heste på disse markeder, der er
i en god sundhedstilstand.
Hestens Værn er markedsledelsen behjælpelig med at
leve op til de fastlagte regler for hestes ophold på
markedspladsen, bl.a. for så vidt angår
sundhedstilstand, foder, vand, opbinding og transport. Vi
håber, at vi ved vores tilstedeværelse på
kræmmermarkederne rundt om i landet kan være med
til at højne kvaliteten.

aktiviteter
vanrøgt og m is handling
hove og bes lag
m es t for børn
links

Siderne og ikke mindst forsiden opdateres løbende.
Emnehæfter
Gennem en lang årrække har Hestens Værn udgivet
populære hæfter med specifikke emner inden for en bred
vifte af hestens pasning, pleje og brug. Nu har vi taget
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fat på nyudgivelse af hæfterne. De første fire er kommet
på gaden:
•
Farver & Aftegn, skrevet af Henning Staun og
Gudrun Lefmann
•
Fodring, skrevet af Henning Staun
•
Hove & Hovpleje, skrevet af Mogens T.
Christophersen
•
Udvikling & Adfærd, skrevet af Gudrun Lefmann
I begyndelsen af 2007 udkommer ”Mønstring &
Fremvisning” af Jørgen Finderup, og flere hæfter vil
følge.
Hæfterne rummer nyttig viden for alle
hesteinteresserede, de er rigt illustrerede og indeholder
bl.a. ordliste med korte forklaringer til specielle
fagudtryk. Og så er de tillige fortrinlige som
undervisningsmateriale.
Spændende mærker til børn
Børn elsker at vise, hvad de har lært. I slutningen af
2006 fik de en ny mulighed for at lære noget
fundamentalt om heste og ponyer: HV-mærkerne.
For den, der har fulgt vores beretninger gennem nogle
år, vil det være fristende at udbryde: Omsider! Ja,
omsider blev de færdige, HV-mærkerne. Den langvarige
proces stod først og fremmest i forbindelse med
manglende økonomi til at gennemføre projektet, men
takket være tilskud fra Justitsministeriets
Dyrevelfærdspulje er det altså nu lykkedes.
Vi søsat følgende tre mærker
•
Hestemærket
•
Striglemærket og
•
Sadelmærket

overskuelig fremtid kan blive beskåret og om nødvendigt
beslået af uddannede og kvalificerede registrerede
beslagsmede.
Hold af Heste-rapporten
Vi venter alle spændt på at se det endelige lovforslag.
Det seneste vi har hørt, er at lovforslaget skulle have
været fremsat i Folketinget i slutningen af november.
Men ak, det blev endnu en gang udsat uden forklaring
og uden at orientere de berørte parter. Det er for ringe,
men politik er uforudsigelig. Vi håber, ”hesteloven” snart
får den fortjente prioritet. Rapporten ”Hold af Heste” er
blevet læst af mange, og der er i det store og hele god
forståelse og accept af mange af de foreslåede
mindstekrav og anbefalinger. Lad os alle håbe, at
Danmark har en ”Lov om Hold af Heste”, som er
vedtaget inden Folketinget går på sommerferie 2007.
Hestens Værn har i samarbejde med Den Danske
Dyrlægeforening allerede taget hul på
oplysningsarbejdet. Med udgangspunkt i
arbejdsgruppens rapport har vi ved 3 møder i efteråret
slået til lyd for mere foldtid og folde af god kvalitet til
vore danske heste. Det har været nogle spændende
møder med god debat og spørgelyst. Vi afholder endnu
et temamøde med dette emne på Frederiksberg lørdag
den 3 marts 2007.
Klageudvalget
Hestens Værn varetager sekretærfunktionen i Dansk
Ride Forbunds Klageudvalg. Udvalget håndterer klager
vedr. hestenes træning og brug uden for stævnerne,
f.eks. under jagter, kåringer, træning hjemme eller ude.
Klageudvalget har ikke haft sager i 2006.

Det er prøver, som kan klares af de fleste, og som især
henvender sig til børn og helt unge på en rideskole,
rideklub, fritidsklub eller 4H-klub, hestepension mv.
Børnene får et flot mærke (pin) og et flot diplom, når de
har testet deres viden inden for et af emnerne. Der er et
specielt designet mærke og diplom til hvert mærke.

Doping
I efteråret tog Hestens Værn initiativ til et møde med
mange af hesteorganisationerne med det formål at
diskutere en fremtidig fælles dopingpolitik og fælles
oplysning til brugerne. Det var et meget fint møde med
en god stemning. Vi vil sammen arbejde videre i det nye
år, så der kan iværksættes en mere aktiv medicinkontrol
og bedre oplysning.

SAMARBEJDE

Hestens Værn opfordrer alle brugere til at smide deres
medicinrester ud (til apotek eller dyrlæge), så ingen i
staldene fristes over evne - for hestevelfærd,
ryttersikkerhed og fairplay!

Hove og hovpleje
Hestens Værn holdt indlæg ved en vellykket hovdag på
det, der i over 148 år har heddet Den Kgl. Veterinær- og
Landbohøjskole, men som efter fusionen med Danmarks
Farmaceutiske Universitet og Københavns Universitet nu
hedder Det Biovidenskabelige Fakultet. Emnet var
”Barfodheste – muligheder og begrænsninger”. Vi havde
en spændende dag, hvor den aktuelle problematik blev
belyst, og hvor nødvendigheden af bedre uddannelse og
flere registrerede beslagsmede endnu en gang blev
understreget. Hestens Værn arbejder videre for at
registreringsordningen kan blive en endnu større succes
med flere beslagsmede, så alle heste inden for en

Hestens Værn

Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsudvalg
(DOSU)
DOSU består af 14 dyreværnsorganisationer, der holder
møde 4 gange om året. Transport af dyr er et varmt
emne på møderne. DOSU’s formand Poul Holm, Kattens
Værn, har sammen med politiet været med i
klippekortudvalget; rapport herfra kom i slutningen af
året.
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Dyrenes Dag 2006 blev afholdt på Den Kgl. Veterinær og
Landbohøjskole (nu Det Biovidenskabelige Fakultet, se
ovenfor) 4. oktober. I år tildeltes Dyrevelfærdsprisen til
professor i stordyrskirurgi Pia Haubro Andersen for
hendes store arbejde for dyrs velfærd i Dyreetisk Råd, i
arbejdsgruppen ”Hold af Heste” under Justitsministeriet
og tidligere i Rådet for Dyreforsøg. Peter Mollerup,
Dyrenes Venner, holdt motiveringstalen.
I november var DOSU på besøg i EU-parlamentet. Det
var Dyrenes Venner, som via deres gode kontakt i EUparlamentet Dan Jørgensen, inviterede os til Bruxelles.
Der er ingen tvivl om, at det er her, man fremover vil
afgøre, hvor godt eller skidt vores dyr skal have det.
Det er godt med et samarbejdsforum for de fleste
anerkendte dyreværnsorganisationer. DOSU arbejder for
dyrene og for godt dyrevelfærd, og der er i
Justitsministeriet stor respekt for DOSU’s arbejde.

BELØNNINGER
Hestens Værns Ur, medajler, staldplaketter mv.
Hvert år uddeler Hestens Værn medaljer, staldplaketter
og diplomer mv. for godt horsemanship og uddeler
mønstringsmedaljer i forbindelse med kåringer og
dyrskuer. Og efter indstilling fra Gardehusarregimentet
overrækkes Hestens Værns Ur til en gardehusar, som
under værnepligtstjenesten ved hesteeskadronen
udviser særlig stor omsorg for regimentets heste.
Dansk Varmblods Hingstekåring, Herning 2006
Hestens værn var også på banen i Herning ved Dansk
Varmblods store hingstekåring med udeling af
mønstringsmedalje. Den tilfaldt i år Jakob Jessen, der til
daglig er bestyrer på York Stutteri. Jakob fremviste to
hingste ved kåringen. Det er kåringskommissionen, der
afgør, hvem der skal have medaljen. Kommissionen
udtalte om Jakob Jessen, at hans hingste altid udviser
stor tillid til mønstreren, hvilket giver fremvisningen en
herlig ro og gør det muligt at få vist hingstens kvaliteter
optimalt.
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AFSLUTNING
Bestyrelsen har i årets løb suppleret sig med et nyt
bestyrelsesmedlem. Midt i perioden måtte vi sige farvel
til 2 gode bestyrelsesmedlemmer. Det var vi kede af,
men vi ved også, at det er krævende at deltage i frivilligt
arbejde. De afgående bestyrelsesmedlemmer skal have
en stor tak for deres aktive indsats de forgangne år.
En særlig tak
Der skal også lyde en stor tak til vores frivillige
medarbejdere på kontoret og vores lægfolk i marken.
Det er en krævende indsats at være lægmand og uden
Jer eksisterede Hestens Værn ikke.
Vi vil også gerne takke vores protektor Hendes
Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte for at støtte
Hestens Værn ved sin protektion og aldrig svigtende
interesse for hestens ve og vel.
Fremtidsperspektiv for året 2007
Vi har allerede holdt et succesfuldt lægmandsseminar,
hvor dels gamle lægfolk, dels helt nye var til stede.
Seminaret satte fokus på anmeldelser, deres karakter og
hvordan de håndteres fra start til slut, lige som det
forventede kommende lovforslag om ”Hold af Heste”. På
et opfølgende seminar senere på året, når lovforslaget
forhåbentlig er gået igennem og udmøntet til lov, vil vi
bl.a. belyse håndtering af dette.
Temaaftenerne vil traditionen tro fortsætte. Dette års
tema vil blive afholdt i samarbejde med alle
hesteorganisationer. Temaet vil være medicinering /
doping af heste.
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