Aret 2007 har budt pA mange og
store aktiviteter i Hestens Værn,
et Ar med forandringer og plads til
traditioner.

Lige inden Folketingets sommerferie blev lovforslaget om "Hold af
Heste" endelig vedtaget. Vi har kun
god grund til at være tilfredse med
hesteloven. Det er et stort fremskridt, at vi i Danmark lovgiver om
hestenes tarv. Vi haber det kan være
til inspiration i andre lande, og vi
dermed kan være foregangsmænd
for andre.
Hestens Værn var ogsa initiativtager
til at samle de fleste hesteorganisationer i Danmark til et tema vedr.
doping og medicinering. Vi haber,
dette er det fnrrste skridt pa vejen
til at flere bliver opmærksomme pa
hestenes tarv og værdsætter fairplay
i avl og sport. Vi vil arbejde for
yderligere at udbygge dette samarbejde mellem organisationerne. Det
er vigtigt at vi mnrdes og udveksler
erfaringer, s i vi kan gavne hestene
bedst muligt.
Anmeldelser
En af Hestens Værns vigtigste opgaver er at hindre vanrnrgt og mishand4 . HESTENS VÆRN . NR 1 . FEBRUAR 2008

ling af heste og ponyer. Derfor har vi
et landsdækkende lægmandskorps
pa godt 50 lægfolk og 30 hestepraktiserende dyrlæger, der med kort
varsel kan rykke ud for at se pa de
hestehold, vi far anmeldelser pa.
Vores lægfolk og dyrlægers opgave
er at radgive ejerne om, hvordan de
skal passe dyrene og derefter fnrlge
op si! problemerne bliver last og
dyrene retter sig. Hvis ikke ejeren
samarbejder, optrapper vi sagen
med dyrlæge og i sidste ende politi.
I arets I0b har vi haft 169 sager. 7
af dem har resulteret i politianmeldelse. De sager der er anmeldt

til politiet er enten fra starten sa
alvorlige med grove overtrædelser af
dyreværnsloven, hvor vi har pligt til
at anmelde det i henhold til loven.
Det kan ogsa være, at en sag udvikler sig negativt over tid og pa trods
af gentagne besnrg fra lægfolk og
dyrlæger, magter ejeren ikke at rette
op pa forholdene. Disse hestehold
meldes ogsa til politiet.

I de alvorlige sager oplever vi ofte, at
der er en menneskeligtragedie bag,
som har slaet hesteejeren ud af kurs,
sa han/hun ikke magter at passe
sine dyr. Det kan skyldes skilsmisse,
takonomiske vanskeligheder, kritisk

Fordeling af sager pA problemomriider
Arsag
2007
Generel vanrnrgt
96
Manalende Iæskur
4
Hove
21
Huld
34
Staldforhold
O
Chikane
O
Mishandling
2
Kaperbrsel
O
Foldforhold
8
Ubegrundet / annulleret
4
Total
169

2006
40
28
33

2005
28
19
33

38
11
3
O
O
9
16
178

18
13
3
O
O
6
16
136

-

Anmeldelser 2005 2007
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sygdom, psykisk sygdom eller alkoholisme mv., som hyppig medvirkende faktorer. I disse sager er det
rigtig trist at se, hvor lille et netværk
mange af disse mennesker har, og
hvordan de bare lader stA til i stedet
for en tid at overlade ansvaret for
dyrene til andre. Megen lidelse
kunne undgas, hvis vi alle var bedre
til at hjælpe hinanden-og bedre til
at bede om hjælp, nar det kniber.

. L

.

I

Heldigvis er surstedelen, ca. 85 %,
af vores sager ikke sa slemme, og
her har ejerne tit de ressourcer der
skal til for at rette op pa forholdene,
nar de far anvisninger fra lægfolk og
dyrlæger.
Hovedarsagentil anmeldelse og efterfalgende besng fra Hestens Værn
er generel vanragt. Det er sager,
hvor hestene hverken bliver fodret
eller passet ordentligt, og hvor deres

forhold i det hele taget er kritisable.
Disse sager er ofte meget tunge
og trækker ud, fordi der tit er s3
meget galt p3 stedet, at det kræver
megen tid og mange penge hos
ejerne for at forbedre forholdene
væsentligt-og det har de ofte ikke
ressourcer til. Hestene er for tynde,
staldforholdene for darlige med sma
spiltove eller lavloftede grisestalde,
der nadurftigt er bygget om til
at huse heste. Der er maske ikke
tilstrækkelig strafoder eller straelse
og ingen adgang til vand. I disse
sager er det lægmandens opgave at
få lavet nogle fornuftige aftaler med
hesteejeren, som er praktisk mulige
i det pagældende hestehold. Og
det er ofte en længere proces der
involverer bade lægfolk og dyrlæger
far hesteholdet er inden for lovens
grænser.
En anden meget hyppig arsag til
anmeldelse er manglende hovpleje.
Vi ser i dag relativt flere sager med
snabelhove og generelt upassede
hove end tidligere. Det er vanskeligt
at sige præcist hvorfor, men vi har
en mistanke om, at det dels kan
skyldes, at det er dyrt at have smed
til sine dyr, dels at mange smede
ikke vil beskære heste og ponyer,
der ikke er vant til at være i hænder
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og derfor ikke kan sta stille under
beskæring. Derfor kan det være
svært for folk med lidt utæmmede
heste og ponyer at finde en smed,
som "gider bmlet" med deres heste.
Smedene har sa meget at lave, at de
lidt for tit vælger disse "besværlige"
kunder fra. Hestens Værn har heldigvis et godt samarbejde med rigtig
mange smede, som gerne træder
til i samarbejde med en dyrlæge, s3
kan vi få beskaret dyrene. Darlige

forhold for smedene nar hestene gar
i Issdrift kan ogsa være medvirkende
til at flere heste ma vente længere pa
smed. Der er grund til at Wre hesteejerne opmærksom pal at hovpleje
ogsa er en vigtig faktor i hesteholdet,
og at hestene skal være vænnet til at
få I d e t ben, sti3 stille etc.
Forvoksede og forkert passede hove
er desværre hvert ar skyld i,at et
antal heste og ponyer mi3 aflives.

Darligt huld-desværre ikke noget særsyn. Foto: Hestens Værns arkiv

Dyrene får uoprettelige skader p3
sener og led, nar de har gaet med
for lange hove gennem længere tid.
De kan ikke tale at blive beskaret,
da deres sener har strukket sig bag
pa benet og er forkortet foran pi3
benet pa grund af de forvoksede,
lange hove. En af arets værste sager
var netop en hovsag hvor 6 ud af 10
avlsheste matte aflives. Ejeren har
efterfslgende faet en bsde pa 5.000
kroner for overtrædelse af dyreværnsloven.
Vi er meget spændte pa hvad "vores" nye arbejdsredskab, hesteloven,
vil farre med sig. Loven sætter ord og
grænser pa mange af de uheldige
forhold, vi ser i hverdagen. Vi haber,
den kan blive en god hjælp i forhold
til at få hesteejerne til præcis at forstil, hvad de skal ændre for at deres
hestehold bliver lovligt.
Lægmandsgruppen
Det er meget vigtigt for Hestens
Værn at hindre vanrsgt og mishandling. Derfor snsker vi at udruste
vores lægfolk med de rette værktajer, som de kan bruge i forbindelse
med radgivningsopgaver mv., nar
de er pA tilsyn. Vi startede derfor
aret med et lægmandsseminar pi3
Dalum Landbrugsskole, Odense,
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hvor vi gennemgik forskellige typer
dyreværnssager, problemstillinger i
forbindelse med anmeldelser, nye
procedurer, status p4 hestelovgivning m.m.
For at synliggare over for alle,
hvordan vi arbejder i Hestens Værn,
er der udarbejdet procedure for Iægfolk og dyrlæger, sa alle ved, hvordan
tingene fungerer. Vi har lavet et nyt
bedrammelsesskema, som skal @re
det hurtigt og nemt at udfylde for
den enkelte lægmand. Alle lægfolk
har en sakaldt lægmandsmappe,
som ajourfrares Isbende med relevant materiale.
Vi har i arets Irab sagt farvel til 6 personer som af forskellige arsager har
valgt at stoppe som lægfolk, men
heldigvis vi har ogsa fået en del nye
til at tage over. Uden lægfolkenes
store indsats kunne vi ikke udfore
det store ridgivnings- og tilsynsarbejde som udgar en meget stor del
af Hestens Værns arbejde i dag.
Nej til rodeo
Der blev stor opstandelse da det
blev offentliggjort, at man havde
patænkt at lave et Rodeo-show i
Parken i Ksbenhavn. Alle dyreværnsorganisationer samt Den Danske

Dyrlægeforening lavede fælles kurs
mod dette. Det kom sa vidt, at
DR's Task Force-redaktion bessgte
det rodeo-show i Tyskland, som af
arrangsrerne var udset til opgaven
i Parken. Her var en repræsentant
med fra dyrlægeforeningen, dyrlæge
Marianne Dahl-Jensen. Besoget og
den efterfolgende tv-udsendelse
medfsrte, at rodeo-showet blev
aflyst. Alle dyreværnsorganisationer
kan være stolte af dette arbejde.
Ogsa en tak til de mange privatpersoner og hestevenner som var aktive
i denne proces.
Forrest i kampen gik westernrytter
og -avler Lilli Klausen, Glejbjerg,
som efterfolgende modtog Hestens
Værns fornemste udmærkelse,
diplom for sin enestilende indsats,
store engagement og opssgende
initiativer.
Slagtning Iaflivning
Hestens Værn har via privat gave og
Justitsministeriets Dyrevelfærdspulje faet skonomiske midler til informationsmateriale i forbindelse med
den stedse aktuelle debat aflivning
og slagtning af heste og om transporter af slagteheste til udlandet.
Materialet offentligfpres i 2008.

Heste- og kræmmermarkeder
Hestens Værn har ogsa i 2007 været
til stede pa markedspladser rundt
om i landet. Vi er markedsledelsen
behjælpelig med at leve op til de
fastlagte regler for hestes ophold pa
heste- og kræmmermarkeder, bl.a.
for sa vidt angar sundhedstilstand,
foder, vand, opbinding og transport.
Det er vores indtryk, at vi ved vores
tilstedeværelse er med til at bedre
forholdene for markedshestene, om
end det langt fra er tilfredsstillende.
Informationsvirksomhed
Hestens Værn bruger mange ressourcer pa at oplyse om heste og
ponyers korrekte pasning, brug og
pleje. Det er et af vore indsatsomrdder, et omrade, der stedse er et stort
behov for, og som vi derfor ogsa
bruger mange ressourcer pa.
Medlemsblad
Vores medlemsblad er udkommet
med 4 numre i 2007.Vi har ud over
beretninger fra det foregsende Ar
bl.a. bragt artikler om Gardehusarregimentets Hesteskadron, den
seje kamp mod rodeoshow (læs:
dyremishandling), aktuelle sager om
vanrogt af heste, om aflivning af
heste og hvad der sker, nar hesten
aflives med boltpistol eller ved
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indsprnjtning, hestens motionsfold
og hvordan den med enkle midler
kan @res mere attraktiv for hesten,
fodringens ABC og referat fra et af
vores store dopingmnder.
Hjemmeside
Vores hjemmeside:
www.hestens-vaern-dk
er blevet et klart hit hos mange
internetsurfere; den besnges dngnet
rundt. Siderne aktualiseres s i ofte
det kan lade sig gsre, s3 der hele
tiden er noget nyt. Se antal besng
nedenfor.

Emnehæfter
De populære emnehæfter, som
Hestens Værn har udgivet gennem
en lang Arrække, fik efter en gennemgribende renovering allerede i
slutningen af 2006 fornyet aktualitet. De fnrste fire nye hæfter udkom
i 2006; det var "Farver & Aftegn';
"Fodring'; "Hove 81 Hovpleje" og
"Udvikling & Adfærd". 1 2007 udkom
hæftet "Mnnstring & Fremvisning"
skrevet af Jnrgen Finderup. Flere
hæfter fnlger i 2008.

gsr dem ideelle som undervisningsmateriale. Flere af hæfterne finder
allerede anvendelse pA efterskoler,
landbrugs- og erhvervsskoler, ungdomsskoler, rideklubber, 4H-klubber m.fl. Kort sagt, uundværlig og
brugbar viden for alle hesteinteresserede.

Hæfterne er skrevet af fagfolk i et
klart og letforstaeligt sprog. De er
rigt illustrerede og indeholder ogsA
en ordliste med korte forklaringer
oa specielle fagudtryk, som ogsA

Man kan gA til undervisning og
prme i "hestemærket'; "striglemærket" og "sadelmærket'! Prmerne kan
klares af de fleste og henvender sig
i s ~til
r barn og helt unge pA ride-

Spændende mærker til barn
Bnrn elsker at vise, hvad de har lært.
Og de har taget godt i mod vores
HV-mærker, som vi snsatte forrige Ar.

Besargsstatistik 2007

.......................

Site
Velkommen ...........
Hestens Værn ........
Aktiviteter .............
Van rngt
og mishandling .....
Hove og beslag......
Mest for bnrn ........
Links......................
Kontakt os .............
Total ......................

Besarg
25.778
10.367
9.900
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B velkommen
B hestens værn
O aktiviteter
O vanragt og mishandling

B hove og beslag
B mest for barn
i
links

skole, 4H- eller fritidsklub, hestepension mv. Efter bestiet prme får man
et flot mærke (pin) og diplom, nar
man har testet sin viden inden for
et af emnerne.
HV-mærkerne finder ogsa anvendelse som introduktion til hestefag
i ungdomsskolen, p& efterskolen og
erhvervsskolerne.
Andet
Hestens Værn deltog med en stand
pil forbindelse med Monty Roberts
demonstration pd Vilhelmsborg i
juni og pA Store Hestedag i Roskilde
den fnrste weekend i september
maned.

for loven. Savel lov som rapport kan
downloades fra vores hjemmeside.
Der er beklageligt at forslaget om
mindst t o heste pr. hestehold ikke
kunne finde flertal i Folketinget.
Det er ogsa beklageligt, at et forslag om at kun faguddannede m&
beskære anden mands hest heller
ikke gik igennem. Hestens Værn vil
arbejde for at det bliver indfnrt, nar
hesteloven skal revideres.

Hove og hovpleje
Sammen med Radet for Hovpleje og
Hestebeslag har Hestens Værn ogsi3
arbejdet for at hesteloven kom til
at indeholde bestemmelse om, at
hesteben kun m5 ordnes af faguddannede. Det lykkedes desværre
ikke i denne omgang, men en debat
er da der kommet ud af det. Og vi
fortsætter kampen.
Hestens Værns hjemmeside admi-

Gardehusarregimentetshesteskadron= horsemanship for mange unge. Paukehesten far en ekstra
afpudsning inden træningstur gennem Fredensborg.
Foto: Gudrun Lefmann

SAMARBEJDE
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Hold af heste
S3 lykkedes det endelig at få vedtaget hesteloven, Lov nr. 528 af 6.
juni 2007 om hold af heste. Der har
efterfnlgende været stor aktivitet
for alle der er ved at bygge nye
stalde. Vi glæder os over at loven er
vedtaget og tager hul p3 oplysningsarbejdet straks i det nye ar pa vores
lægmandsseminar. Alle opfordres
til at læse loven, og ikke mindst
rapporten "Hold af Heste" hvor man
kan finde megen baggrundsviden

F;"

~
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nistrerer listen over alle registrerede
beslagsmedefirmaer i Danmark.
Listen er meget hyppigt besagt, nar
der skal findes en beslagsmed.
Doping
Hestens Værn har i været primusmotor i udarbejdelsen af en pjece
om doping og "Medication Form
l",som kan downloades fra vores
hjemmeside.
Efterfalgende har vi afholdt temaaften i Brandby og i Fredericia.
Opbakningen til disse mader var
desværre begrænset, men de der
madte op havde nogle gode timer
med spændende debat og engagerede foredragsholdere. Vi haber, den
trykte pjece kan bidrage til at syge
og tilskadekomne konkurrenceheste
behandles optimalt og at brugere og
dyrlæger bliver bedre uddannet i at
handtere medicin og sport.
Hestens Værn vil fortsætte arbejdet med flere fra dopinggruppen,
s3 især effekttider og udskillelseshastigheder bliver fokuspunkter.
Hestens Værn opfordrer alle til
at smide deres medicinrester ud,
dvs. afleverer dem til apotek eller
dyrlæge, sa ingen i staldene bliver
fristet over evne.
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Klageudvalget
Dansk Ride Forbunds Klageudvalg
var i sin tid nedsat til at handtere
klager vedr. hestes træning og brug
uden for stævner, f.eks. under jagter,
karinger, træning hjemme eller ude.
Hestens Værn har varetaget sekretærfunktionen i dette udvalg. 1 2007
valgte rideforbundet at nedlægge
udvalget.
Dyreforsmrgstilsynet
Hestens Værn har en repræsentant i
Dyreforsagstilsynet under Justitsministeriet. Repræsentanten udpeges
for 5 ar ad gangen og udpeges af
dyreværnsorganisationerne. Det er
et meget vigtigt arbejde, idet man
her vurderer, hvorvidt de enkelte
dyreforsag opfylder "gavnskriteriet':
dvs. forsaget sbnnes at være til væsentlig gavn. Endvidere er det vigtigt
at nedbringe antallet af dyreforsag,
men man skal imidlertid holde sig
for aje, at nogle forsag er nadvendige. Der foregar ogsa forskning p i
heste, og derfor er det vigtigt, at vi
har en repræsentant i dette udvalg. I
Dyreforsagstilsynet sidder yderligere
3 repræsentanter fra andre dyreværnsorganisationer.

Projekt brændemærkning
Heste og andre dyr er gennem tiden
blevet brændemærket af hensyn
til identifikation, ejerskab mv. Men
hidtil har ingen undersagt hvad der
sker, nar f.eks. hesten bliver brændemærket. Der er derfor iværksat
et projekt, hvor vi sammenligner
smerte og ubehag dels ved brændemærkning pa venstre bagbens Iar,
dels ved chipmærkning pa halsens
venstre side.
Projektet foregar pa Det Biovidenskabelige Fakultet, Kabenhavns
Universitet, under medvirken af
Landscentret Heste og med akonomisk s m e fra bl.a. Hestens Værn.
Vi forventer at have resultaterne
klar i Inbet af 2008.
Dyreværnsorganisationernes
Samarbejdsudvalg (DOSU)
Hestens Værn har igennem flere ar
været en del af DOSU, som bestar af
14 dyreværnsorganisationer.Vi tog i
Inbet af aret imidlertid den beslutning, at vi gerne ville stå alene og
profilere os som en selvstændig forening. Dette skridt betyder ikke, at
vi har kappet alle band til de mrige
dyreværnsorganisationer.Vi fortsætter arbejdet-og samarbejdet.

Belsnninger
Hvert ar uddeler Hestens Værn medaljer, staldplaketter og diplomer mv.
for godt horsemanship og uddeler
mnrnstringsmedaljer i forbindelse
med kåringer og dyrskuer. Og efter
indstilling fra Gardehusarregimentet
overrækkes Hestens Værns Ur til den
gardehusar, som under værnepligtstjenesten ved hesteskadronen udviser særlig stor omsorg for regimentets heste. Se samlet oversigt over
arets belnrnninger senere i bladet.
Dansk Varmblods Hingstekaring,
Herning 2006
Hestens Værn har tradition for at
udsætte mnrnstringsmedaljeved
Dansk Varmblods Hingstekaring i
Herning. Denne gang var det berider
Michael Hnrjgaard som fik overrakt
mnrnstringsmedaljen af Hestens
Værns protektor HKH Prinsesse
Benedikte for meget fin fremvisning
af hingsten Escapology T.
Prinsessen overrakte ogsa horsemanshipmedaljernetil de gladeste
heste i Unghestechampionatet.
Testrytterne bednrmmer hvem der
er gladeste hest under hele stævnet.
I dressurdisciplinen blev vinderen
Polka Hit Nexen redet af Dorthe Hoeck, og i springning tilfaldt præmien

Vallnrs Cassiopeia redet af den kun
I6-Arige Louise Fjord Kjærsgaard.
Afslutning
Som fnrlge af den store aktivitet som
2007 har budt pa har vi været sa
heldige at få ansat Natascha Lund
Andersen som assistent pa sekretariatet. Natascha er en pige med godt
kendskab til heste, godt humnrr og
den energi der skal til for at få klaret
de mange forskelligartede opgaver.
I en beretning er det ogsa vigtigt at
se fremad. I det nye ar vil vi fnrlge op
p& sidste ars lægmandsseminar.Vi
finder det uhyre vigtigt at snrrge for
en god uddannelse af vores lægfolk.
Vi vil i det nye ar for fnrrste gang i
mange ar atter have stand pA Dansk
Varmblods Hingstekaring i Herning.
Dette skal lægge op til Aret 2009,
hvor Hestens Værn fylder 100 Ar.

En stor og varm tak skal der ogsa
lyde til foreningens protektor
Hendes Kongelige Hajhed Prinsesse Benedikte for aldrig svigtende
interesse for hestens velfærd og
Hestens Værn.
Som nævnt ovenfor betyder vores
medlemmer meget for os. Vi har
brug for jeres input og vil derfor
opfordre jer til at made op pa generalforsamlingen.
Bestyrelsen

Lilli Klausen og hendes pragtfulde Quarterhingst Boon. Lilli Klausen fik Hestens Værns
diplom for sin indsats imod rodeoshow.
Foto: Gudrun Lefmann

Uden medlemmer, uden gavegivere,
uden frivillige, uden lægfolk, dyrlæger og bestyrelsesmedlemmerville
Hestens Værn ikke kunne eksistere.
Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle jer for en stor
indsats i arets Inrb. Vi glæder os til
et fortsat konstruktivt samarbejde
i 2008.
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