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Indledning
Året 2019 har været endnu et interessant år i Hestens Værn.
Foreningen havde 110-års jubilæum, som vi fejrede i forbindelse med Hest og Rytter i Herning. Vi
er meget stolte af vores forening, som er Europas ældste dyreværnsorganisation, som
udelukkende tager sig af vanrøgt og mishandlingssager i relation til heste og sikrer de bedst mulige
forhold for vores fælles ven, hesten.
Desværre får vi ikke færre anmeldelser, men vi har fået flere lægfolk til at tage sig af vores
anmeldelser. Lægmandsgruppen har gjort en stor indsats for at rekruttere dygtige hestefolk til at
tage sig af anmeldelser.
Vi fik også æren af at arrangere Open Danish Farrier Championship for Registrerede Beslagsmede,
noget vi er meget stolte af. Dette foregik ligeledes i Herning under Hest og Rytter-messen.
Desuden har vi startet vores nye projekt ’Holdbar ridning’.
Baggrunden for dette er, at mange danske heste får skader som følge af forkert træning og brug.
Vi mener, at mange skader sandsynligvis vil kunne undgås hvis vi bliver bedre til at træne hestene
under hensyntagen til deres alder, fysiske og psykiske formåen, vores egen tekniske, ridemæssige
kunnen mv.

Rådet for Dyreforsøg
Vi glæder os over vores deltagelse i Rådet for Dyreforsøg. Det er et meget interessant arbejde,
hvor der er fokus på de dyreforsøg, der udføres i Danmark og hvor det skal vurderes om det er til
væsentlig gavn.
Vi ser med jævne mellemrum ansøgninger, hvor der skal udføres forsøg på heste. Her kan nævnes
atrieflimmer, slidgigt, astma mm. Alle vigtige lidelser, som vores heste har og hvor forskning er
vigtig.

Anmeldelser 2019
2019 har været kendetegnet ved, at det har været et meget regnfuldt år. Det har betydet, at
græsset har groet fint gennem sommeren uden de lange tørkeperioder vi så i 2018. Når græsset
gror, så er det ensbetydende med masser af græs på foldene til hestene. Dette har betydet lidt
færre sager om manglende huld sommeren igennem, hvilket har været positivt.
Vi har haft lidt færre sager i 2019, hvor vi endte på 263 sager. Antallet af heste vi har tilset har dog
været på samme niveau som sidste år og totalt har det drejet sig om 2123 heste i 2019.
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Figur 1: Antal sager pr. år
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Figur 2:Antal heste der er tilset pr år
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I 2019 var der 21 politianmeldte sager og 25 tilfælde, hvor vi måtte tilkalde dyrlæge. 17 heste var
desværre i så dårlig stand, at de måtte aflives.
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Regnen fortsatte dog igennem efterår og vinteren, og det betød til gengæld, at mange heste nu gik
på våde og optrådte folde.
Vi har derfor set en stigning i antallet af sager, der omhandler kritiske foldforhold – vi har set heste
der gik på oversvømmede marker og heste der gik i mudder til over haserne. Det er problematisk
og i strid med gældende lovgivning, hvis hestene skal være ude 24 timer i døgnet, hvis der ikke er
et tørt sted de kan lægge sig, også selvom om det har været en mild vinter.

Billede fra Hestens Værns arkiv 2019: Eksempel på en sag, hvor hestene savnede tørt leje

4

Figur 3: Sager fordelt på problemområder
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Som det kan ses af figur 3. var generel vanrøgt igen i 2019 et af de problemområder, hvor vi havde
flest sager. Ved generel vanrøgt er der mange ting galt i et hestehold – det kan være at hestene
både er tynde, har dårlig hovpleje og står under dårlige forhold.
Denne type sager er nogle af de sværeste at løse, fordi der ofte er tale om hesteejere uden de
store økonomiske og personlige ressourcer. Ofte er det vores lægfolks opgave, at hjælpe ejeren
med at prioritere, hvad der skal gøres først. Vores erfaring er, at hvis vi kører frem med kravene
om alle de ændringer der skal foretages på én gang, så bliver ejeren overvældet og modløs og får
ofte intet gjort overhovedet.
Disse sager kræver derfor også mange gentagende besøg før sagen er løst. Lægmanden følger
løbende op på, om de aftaler der er lavet, bliver overholdt og om hestene retter sig. Tit kører disse
sager i måneder før forholdene er lovliggjort og hestene har taget på, så vi kan afslutte sagen.
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Billede: Mager hest efterår 2019
Den aldrende hesteejer
Vi har en stigning i antallet af sager, hvor vi kommer ud til hesteejere, der ikke længere formår, at
tage sig ordentligt af deres heste pga. alderdom. Vi tror at det hænger sammen med, at flere
ældre skal blive længst muligt i eget hjem inden de tilbydes en plejehjemsplads. Vi kontaktes
derfor ofte af hjemmeplejen eller naboer, som bekymrer sig om at hesteejeren, som de kommer
hos, har heste som de kan se, at vedkommende ikke længere magter at passe.
I denne typer sager handler det ikke blot om hestene men i høj grad også om ejeren. I nogen
tilfælde kan vi se, at der er en vis grad af demens hos de ældre og det gør sagerne sværere, for det
er meget vanskeligt at lave aftaler med en dement person og forvente at de overholdes. Desuden
kan demensen betyde, at ejeren slet ikke er realistisk omkring, hvad de kan eller ikke kan selv.
Ofte tror de, at de fint kan fodre, muge og trække med 5 heste, selv om de går med rollator og
også har problemer med balancen.
I disse sager prøver vi at finde frem til familiemedlemmer eller andre, som enten kan hjælpe med
pasningen af hestene eller som kan bistå med afvikling af hesteholdet.

Uanvendelig 2019
Tjek Uanvendelig.dk ud her

Overordnet set har 2019 været et godt år for projektet Uanvendelig. Vi har efterhånden fået
opbygget et solidt ry blandt hestefolket, så det er blevet nemmere for os at få fagpersoner til at
medvirke til artikler.
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Vi har i 2019 brugt en del af vores ressourcer på at få italesat vigtigheden af korrekt træning,
således at skader undgås og umiddelbart er det også vores ønske, at fortsætte dette i 2020. Disse
træningsrelaterede artikler er også med til at øge kendskabsgraden til vores projekt.
De dyrlægefaglige artikler trækker fortsat rigtigt mange besøgende ind på siden, og via Google
Analytics er det tydeligt at se, at en stor del af de besøgende der finder vej til Uanvendelig.dk
kommer via googlesøgninger.
Derfor er det også vigtigt, at vi fortsat har fokus på at få søge-optimeret siden, således at vores
artikler kommer først frem, når folk eksempelvis søger på gaffelbåndskader, forfangenhed, head
shaking, luftvejsproblemer og alle de andre lidelser vores heste har. Vi skal give dem den viden de
har brug for, på det tidspunkt de har brug for den. Og det sikrer vi bedst ved at ligge højt på
Google.
Som eksempel kan det nævnes, at artiklen der omhandler akut behandling af laminitis i 2017, i
2019 havde knap 8000 visninger. Alene i maj havde den 3000 visninger. Potentielt er det altså
rigtigt mange heste og hesteejere, der får gavn af den viden vi har liggende på vores
Uanvendelig.dk
Det er derfor også vigtigt at vi får fokus på at opdatere disse artikler, når der kommer ny viden
indenfor et område.

Billede: Eksempel på artikel fra Uanvendelig.dk
Vi har i 2019 haft ca. 37.000 individuelle besøgende på Uanvendelig.dk – Hvilket understreger at vi
efterhånden kommer bredt ud.
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Sidste år var tallet på knap 44.000, men det bør nævnes, at en stor del af disse besøgende, kom
ind via artiklen om træningsrelaterede seneskader. Denne artikel trak ca. 20.000 besøgende ind –
hvoraf en stor del var nordmænd. Derfor giver den et skævt udgangspunkt for sammenligning.
Men hvis vi sammenligner 2018 og 2019 (og undlader den før omtalte artikel) kan vi se, at vi i år
har fået næsten 14.000 nye individuelle brugere i 2019.
Vi kan se at stort set alle der besøger siden læser artiklerne fra start til slut.
Det bekræfter os i, at ryttere og hesteejere gerne vil have uddybende faglig viden og gerne bruger
tiden på at gå i dybden.
Planen i 2020, er at forsøge at opnå et samarbejde med forsikringsselskaberne. Vores ønske er, at
de kan medvirke til at sikre en stabil økonomi, så vi fremadrettet, har en fast pulje penge vi kan
bruge på at udarbejde artikler og indhold til siden.

Lægmandsudvalget
I lægmandsudvalget er der sket rigtig meget i 2019.
Vi har fået en masse nye lægfolk – alle nogle, der kom igennem nåleøjet under de 3 runder
aspiranterne skulle igennem.
Aspiranterne skulle først sende en ansøgning og dem der blev udtaget skulle derefter møde op
fysisk, ved ét af vores 3 seminarer på enten Sjælland, i Nord- og Sønderjylland.
Derefter var der endnu én fravælgelsesrunde, hvor de aspiranter, der var tilbage som sidste led i
uddannelsen skulle ud at køre med nogle erfarne lægfolk, der ville vurdere dem i praksis.
Vi glæder os enormt meget til at vi snart kan dække de belastede yderområder bedre.
I lægmandsudvalget, har vi i slutningen af 2019/ start 2020, haft fokus på den lidt mere sociale del,
og arrangeret en tur bag kulissen i Københavns Zoo for alle vores lægfolk.
Der har ligeledes i 2019 været fokus på at opstarte et underudvalg i det jyske og dette håber vi på,
er etableret i starten af det nye år.

Messer i 2019
I bestyrelsen ser vi det som en vigtig opgave, at sprede kendskabet til Hestens Værn som forening
og til foreningens arbejde. Vi er derfor hvert år repræsenteret på forskellige, vigtige events og
messer i hesteverdenen.
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I 2019 var de vigtigste Hest & Rytter messen ved DV’s hingstekåring i Herning, Store Hestedag på
Dyrskuepladsen i Roskilde og Hillerød Horse Show i Frederiksborghallen.
Bestyrelse, sekretariat og lægmænd bidrager med et stort arbejde både før, under og efter
messerne, og i år var der ekstra aktivitet omkring planlægning og gennemførelse af
Herningmessen, da Hestens Værn for første gang var arrangør af smedekonkurrencerne, Danish
Open Farrier Championship. Det var derfor ekstra dejligt, at en samling engagerede lægmænd kom
med gode ideer, udstyr og nyt inventar til standen, så vi kunne få en virkelig flot stand, samtidig
med et fungerende sekretariat i smedehallen.
Årets emne på standen var parasitter, og der var virkelig ”hands-on” oplevelser for messens
besøgende i form af ’orm’, som var spaghetti og lucerne opblødt i vand og det medførte at mange
fik sig en god snak omkring indvoldsorm og behandling af samme.
Smedekonkurrencerne blev et godt besøgt arrangement med virkelig god stemning, højt
aktivitetsniveau og flot arbejde – et arrangement, vi gentager i 2020.
Vi er også yderst taknemmelige for den støtte, der blev givet, af de tre foredragsholdere, der delte
deres viden i vores navn. Mange interesserede tilhørere fik gode pointer med hjem fra Tina Pihl,
der fortalte om hestens parasitter, Ulrich Gersdorf, der fortalte om sportshestens træning og
Katrine Krogh-Jensen og Anja Buus, der fortalte om foreningens arbejde med vanrøgtede heste.
Foreningens 110-års jubilæum blev fejret under smedekonkurrencerne ved en reception i hallen.
Stor tak til gæster fra fjern og nær, som besøgte os med gaver og lykønskninger – og en speciel tak
til foreningens protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der besøgte os, og med
levende interesse betragtede de forskellige former for beslag og beskæring, der indgik i
konkurrencerne. Prinsessen blev vist rundt af beslagsmedemester og Bestyrelsesmedlem Martin
Strande.
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Store Hestedag og Hillerød Horse Show blev begge afholdt i september måned. På begge messer
var temaet som i Herning indvoldsorm, men i Hillerød måtte vi undvære spaghetti og vand af
hensyn til gulvtæpperne.
Monty Roberts instruktør Joan Sartori holdt i Hillerød sit spændende foredrag om hestens adfærd
– TAK!
På messerne oplever vi, at Hestens Værns navn er kendt og respekteret blandt hestevenner, og
glæder os til, at fortsætte med at udbrede kendskabet til det gode og vigtige arbejde, der udføres.

Kommunikationen udadtil
Hestens Værn kommunikerer til medlemmer og andre interessenter via en række forskellige
platforme, hvor Facebook, nyhedsbreve, Hestens Værns hjemmeside og Uanvendelig.dk spiller de
vigtigste roller. Derudover er vi i kontakt med hestefolk til messer og arrangementer vi er inviteret
til.
I 2019 har vi haft problemer med vores egen adgang til vores Facebookside over en længere
periode i efteråret, hvilket naturligvis hæmmede os i vores kommunikation.
Det problem er løst for nuværende.
Vi vil rigtigt gerne kommunikere mere om vores sager og om det arbejde vi gør til omverdenen og
derfor kan vi godt bruge flere kræfter. Så hvis du har en skribent i maven eller er uddannet i
kommunikation eller som journalist, og gerne vil gøre en forskel for heste i nød, så hører vi meget
gerne fra dig.

Hestevelfærdsforum
I 2019 havde vi ingen mødeaktivitet i Hestevelfærdsforum.
Grundet folketingsvalget blev Dyrevelfærdsloven udskudt – og genfremsat ultimo 2019. Der er kun
få ændringer og loven forventes vedtaget primo 2020. Vi håber artsfællekontakt fremover bliver
lovpligtig.
Arbejdet med en app til at vurdere om en given ekvipage er holdbar fortsætter og flere
medlemmer i Hestevelfærdsforum bakker op og afventer vores udspil i 2020 før en egentlig
samarbejdsaftale kan etableres. Vi arbejder på sponsorering og håber at indgå en aftale med en
app-udvikler i 2020.
Anti-doping har fungeret godt i året løb særligt internationalt samt i trav og galop. Desværre var
antallet af udtagne prøver i Dansk Rideforbund, DRF, i 2019 stadig alt for lavt til at give en
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passende kontrol på nationalt niveau. DRF forsøger at uddanne og teste på alle discipliner og alle
niveauer, men med 60 heste testet i 2019 er det vanskeligt at vise den præventive indsats, og
risikoen for at blive testet er efter Hestens Værns mening alt for lille.

Sponsorater og Fonde:
Der er i årets løb indgået sponsoraftale med Agria Dyreforsikring som dels støtter vores arbejde
med et beløb og som dels tilbyder medlemmer af Hestens Værn rabat på deres forsikringer. I kan
følge med i vores sponsorer på vores hjemmeside.
Vi har i årets løb fået 418.885 kr. via Sponsorater, Legater, Fonde og Dyrevelfærdspuljen.
Hestens Værns Fond støtter Hestens Værns arbejde med 200.000 kr.
Disse fonds-, pulje- og sponsor- midler er helt afgørende for at vi kan drive foreningen, men
medlemskaberne er også vigtige, dels økonomisk og dels via den folkelige opbakning fra hele
landet til foreningens arbejde. Så herfra skal igen i år lyde en opfordring til at du som medlem
hjælper med at skaffe endnu flere medlemmer. Du kan også få de nye Hestens Værn visitkort på
generalforsamlingen.

Registrerede Beslagsmede i Danmark
Listen over Registrerede Beslagsmede er blevet længere, og Hestens Værn har fået flere
medlemmer blandt beslagsmedene. En af grundene til dette er at der de senere år er blevet
uddannet flere beslagsmede i Danmark.
Det er fortsat Hestens Værns holdning, at der kun skal bruges uddannet personale til at beslå og
beskære hestehove i Danmark, da det på nuværende tidspunkt ikke er ulovligt at ikke-uddannet
personale kan sko heste i Danmark.
Hestens Værn ser det som en af sine store opgaver, at oplyse forbrugerne omkring at bruge
uddannet personale til at beskære og beslå heste.
Derfor har Hestens Værn stadig en Beslagsmedeliste, et kort over uddannede, Registrerede
Beslagsmede i Danmark, samt en liste over alle uddannede beslagsmede i DK, som blandt andet
kan ses på vores hjemmeside. Disse lister, samt kort opdateres jævnligt.
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Open Danish Farrier Championship 2019
Et af Hestens Værns nye spændende tiltag i 2019 var, at vi påtog os at afholde de danske
mesterskaber i smedning, Open Danish Farrier Championship, som vi har overtaget fra
arbejdsgiverforeningen, Arbejdsgiverne.
Arbejdsgiverne har i mange år stået for planlægningen af mesterskaberne. Målsætningen for
Hestens Værn er, at mesterskaberne skal være uddannede og oplysende for beslagsmede og
publikum, som besøger mesterskaberne. Mesterskaberne blev afholdt i Messecenter Herning
under Dansk Varmblods Hingstekåring og Messen Hest og Rytter 2019.
Mesterskaberne blev godt modtaget af både de registrerede beslagsmede og publikum.
Mesterskaberne gav også et lille økonomisk overskud som efter aftalen imellem HV og
beslagsmedene skal komme hestene til gode inden for områder som beskæring af trængende
heste eller uddannelse for registrerede beslagsmede og lærlingene.
Hestens Værn vil også i 2020 vil være arrangør af mesterskaberne.

Billede: Glade vindere DM, Division 1

Billede: Der arbejdes ….

Rådet for Hovpleje og Hestebeslag
Der har det seneste år været arbejdet på højtryk i Rådet for Hovpleje og Hestebeslag, herunder
det tidligere Ankenævn for Registrerede Beslagsmede. Det er endelig faldet på plads, at
Forbrugerklagenævnet nu varetager klager omkring hestebeslag og beskæring.
I den forbindelse har rådet udarbejdet en brochure til hjælp for forbrugeren, til at sikre korrekt
billeddokumentation af udført arbejde på hestens hove.
Rådet har i længere tid drøftet om rådet skulle udvides med andre aktører inden for området, og
på den baggrund er der blevet inviteret nye medlemmer til Rådet. Beslagskolen Hansenberg og
SEGES er foreløbigt de nye medlemmer. Rådet for Hovpleje og Hestebeslag har fortsat til huse hos
Industriens Uddannelser.
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I Rådet blev der i 2019 arbejdet for, at beslagsmedelærlingene skal møde og samarbejde med
dyrlægestuderende, idet beslagsmedeuddannelsen og skoleopholdene, som bekendt er blevet
flyttet fra Universitetshospitalet for Store Husdyr (tidligere Landbohøjskolen) til Hansenberg i
Kolding.
Dette er ved at falde på plads og der vil blev afholdt en fagdag i januar 2019 for
dyrlægestuderende og beslagsmedelærlinge på Universitetshospitalet for store Husdyr, så
brancherne kan sikre et bredt og fremtidigt samarbejde inden for området, hvilket Rådet mener,
er yderst vigtigt at bibeholde.

Tak til frivillige
Vanen tro skal der lyde en kæmpe tak til vores frivillige. Uden jer, ville vi ikke kunne eksistere. Vi er
i besiddelse af en stor gruppe lægfolk, som i år er blevet udvidet og I rykker ud til anmeldelser mm.
Tak for jeres kæmpe indsats.
Foreningen kan ikke leve uden donationer, sponsorer, samarbejdspartnere og medlemmer. Vi er
stærkt afhængige af jeres støtte og det vil vi gerne sige en stor tak for.
Der skal også lyde en stor tak til foreningens Protektor, hendes Kongelige Højhed Prinsesse
Benedikte. Det er af stor betydning for Foreningen af vi har en så engageret og entusiastisk
Protektor. Vi vil gerne sige en stor tak for dette.

I 2020
En beretning byder også at se fremad. Vi vil også i år være repræsenteret på forskellige messer. Vi
finder det meget givende at komme ud og fortælle om vores arbejde.
Også i år glæder vi os til at stå for Open Danish Farrier Championship. Vores projekt ”Holdbar
Ridning” fortsætter, og vi har store forventninger til dette og alt dette gør vi for at hjælpe vores
fælles ven – hesten.
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De støtter HESTENS VÆRN 
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