Rådet for Hovpleje og Hestebeslag
Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst
muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og
væsentlig ulempe. Det siger Dyreværnsloven,
som også klart præciserer pligten til omsorgsfuld behandling af dyr, til beskyttelse mod og
behandling af sygdomme.
Hovbeskæring og anlæggelse af beslag er indgreb
på levende væv og er sammenligneligt med et
operativt indgreb. Dyreværnslovens § 18 giver
justitsministeren hjemmel til at fastsætte regler
om, at visse typer indgreb kun må foretages af
en dyrlæge eller andet særligt uddannet
personale.
Krav til uddannelse
Det er et helt naturligt krav, at beskæring og
anlæggelse af beslag kun bør udføres af personer
med relevant uddannelse. Forkert udført beskæring og anlæggelse af beslag kan medføre
smertefulde tilstande dels i selve hoven, dels i
andre regioner af hestens ben, skulder og kryds.
Rådets sammensætning
Rådet for Hovpleje og Hestebeslag er et samarbejds- og koordineringsforum for medlemsorganisationerne. Det består af repræsentanter fra
Landbrug & Fødevarer, Landsudvalget for Heste,
Det Biovidenskabelige Fakultet, Rådet for Dansk
Forsikring og Pension, Metalindustriens Uddannelsesudvalg, Den Danske Dyrlægeforening, DS
Håndværk & Industri, Dansk Metalarbejderforbund, Dansk Industri og Foreningen Hestens
Værn.

Registreret beslagsmed
Rådet kan afgive indstilling til relevante besluttende instanser i alle spørgsmål med relation til
beslagsmedefaget herunder uddannelses- og
efteruddannelsesmæssige forhold.
Rådet har bl.a. medvirket til ajourføring af lærlinge- og efteruddannelse, og til registreringsordningen for beslagsmedemestre og -svende.
Der er pt. ca. 285 registrerede beslagsmede,
heraf ca. 140 beslagsmedefirmaer fordelt over
hele landet.

Hestens Værn

Hov- og Beslagsmedebranchens
ankenævnsordning
Rådet har medvirket til oprettelsen af Hov- og
Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning.
Formålet med ordningen er at tydeliggøre
branchens faglige og etiske omdømme
og styrkelse af tilliden mellem beslagsmed
og kunde.
Adgang til ordningen har alene virksomheder,
hvor hov- og beslagarbejde udføres af beslagsmede, der er tilknyttet den af Metalindustriens
Uddannelsesudvalg etablerede registreringsordning for beslagsmede, og hvor der findes en
erhvervs- og produktansvarsforsikring. Virksomheden skal desuden være fuldgyldigt medlem af
enten DS Håndværk & Industri eller Dansk
Industri.
Dækningsområde
Ordningens dækningsområde omfatter alene de
arbejdsopgaver, som hører under den faglærte
beslagsmeds kompetenceområde. Følgeskader,
som f.eks. personskader, drifts- eller avancetab
mv. er ikke omfattet. Derimod vil følgeskader
der senere måtte komme på hesten være
omfattet.
Etisk Kodeks
Ankenævnet behandler klager over hov- og
beslagsmedearbejde udført i Danmark af dansk
registrerede beslagsmede tilknyttet virksomheder i ordningen. Rådet for Hovpleje og Hestebeslag har til dette brug udarbejdet Etisk Kodeks
for registrerede beslagsmede, som gælder for
fagets svende og mestre.

Vejledning for klagere
Ankenævnets sekretariat besvarer skriftlige og
telefoniske henvendelser, forbereder klagesager
til nævnsbehandling og vejleder klagere om
muligheder for hjælp. Kontakt Hov- og
Beslagsmedebranchens Ankenævnsordning,
Vesterbrogade 6 D, 1620 København V,
tlf. 3377 9111.
Pjecer, vejledning og klageskema tilhørende
ankenævnsordningen kan rekvireres hos den
registrerede beslagsmed, nævnets
sekretariat eller Hestens Værn.
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