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Den 1 . juli 2021  

 

Hestens Værn 

Att.: Ghita Zangger Madsen 

E-mail:  post@hestens-vaern.dk   

   

  

 

Kære Ghita Zangger Madsen 

 

Tak for jeres henvendelse af 2. juni 2021 om kvaliteten i Fødevarestyrelsens 

kontrolbesøg for dy r i rewilding- og naturplejeprojekter mv. Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil besvare jeres henvendelse, som er sendt til både  

departementet og Fødevarestyrelsen. 

Departementet har bedt Fødevarestyrelsen om bemærkninger til de rejste 

kritikpunkter angående Fødevarestyrelsens kontrol og manglende entydig 

definition af, hvad der svarer til ”godt huld” og ”tilstrækkeligt med strukturfoder” 

for udegående heste i naturpleje og rewildingprojekter.  

Begreberne godt huld og strukturfoder anvendes i bekendtgørelse nr. 1746 af 30. 

november 2020 om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste. Det fremgår  

heraf, at heste skal være ved godt huld, når de går ude i mere end 1 2 timer i 

v interperioden og i perioder med v interlignende vejr, og at der ved strukturfoder 

forstås hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), græs, ensilage eller wraphø.  

Med hensy n til en vurdering af hestes huld kan det oplyses, at Fødevarestyrelsens 

vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold1 er under revision. I den forbindelse 

v il der blive indsat retningslinjer for vurdering af hestes huld. Der v il i den 

sammenhæng blive henvist til bilag 2 om huldvurdering i ”Retningslinjer for god 

dy revelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste”2. 

Retningslinjerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat på friv illigt initiativ  

under EU’s Platform for dy revelfærd. Fødevarestyrelsen oplyser, at en hest i godt 

huld, efter sty relsens vurdering, v il være en hest med et huld, der ligger mellem 

score 3 og score 4, men tættest ved score 3.  

Hvad angår tilstrækkeligt strukturfoder kan det oply ses, at Fødevarestyrelsens 

vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold indeholder retningslinjer for, hvad 

                                                                 
1 Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold 
2 Retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste 

mailto:post@hestens-vaern.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Vejledninger/Vejledning%20heste%20-%20juni%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Dyrevelf%C3%A6rd/Hest/Retningslinjer%20for%20god%20dyrevelf%C3%A6rdspraksis.pdf


 

 

2 

der forstås ved tilstrækkeligt strukturfoder. I naturplejeprojekter med heste, der 

som udgangspunkt ikke tilskudsfodres, vil det være en konkret vurdering, om der er 

tilstrækkeligt med egnet strukturfoder til dy rene. I modsat fald skal der enten 

fodres, eller også skal hestene fjernes fra det pågældende område for at blive fodret 

i henhold til deres behov. 

Med hensy n til Fødevarestyrelsens kontroller har sty relsen oply st, at 

Fødevarestyrelsen generelt arbejder på at kalibrere sine medarbejdere, så 

kontrollen bliver udført ensartet, og at der ikke skelnes ikke mellem private og 

statslige dy rehold. 

Fødevarestyrelsen oplyser, at det kontrolbesøg, som der specifikt refereres til i jeres 

henvendelse, er aflagt på baggrund af en anonym henvendelse. I sådanne  tilfælde er 

det kuty me ved kontrolbesøget primært at adressere de forhold, der er angivet i 

anmeldelsen, og vurdere øvrige forhold i det omfang, det findes nødvendigt. 

Fødevarestyrelsen oply ser, at det v ed det pågældende besøg blev  vurderet og 

dokumenteret, at der var kvalificeret dagligt opsyn med dyrene, og at det derfor ikke 

var påkrævet at gennemgå hele besætningen.  

For så v idt angår jeres bemærkninger til Molslaboratoriets forvaltning af dy r, har 

Fødevarestyrelsen oply st, at sty relsen ikke kan genkende påstanden om, at 

Molslaboratoriet først tager dyr ud, når de er apatiske af sult, og at dette ikke er i 

overensstemmelse med, hvad der er konstateret og oplyst ved kontrolbesøg.   

Som nævnt er Fødevarestyrelsens vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold 

under rev ision. Fødevarestyrelsen oplyser, at ovennævnte retningslinjer for huld- 

og fodervurdering anses for at være fagligt velunderbyggede. Ministeriet for 

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri finder på den baggrund ikke, at der på nuværende 

tidspunkt er grund til at rette spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd herom. 

Det kan afslutningsv ist oplyses, at de vedhæftede billeder er fremsendt til den 

relevante veterinærenhed til eventuel v idere foranstaltning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Charlotte Knudsen 

Specialkonsulent 

 


