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Til Fødevarestyrelsen

Klage over Fødevarestyrelsens manglende kvalitet i kontrolbesøg for dyr i
rewilding- og naturplejeprojekter mv.
Denne klage er også sendt til Ministeriet for Fødevarer og Fiskeri samt til Det
Veterinære Sundhedsråd.
Hestens Værn klager over manglende entydig definition af, hvad der svarer til
”godt huld” og ”tilstrækkeligt med strukturfoder” for udegående heste i
naturpleje/rewildingforsøg samt mangel på en kvalitetssikret metode til vurdering
af huld, sundhed og egnet strukturfoder ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.
Dyreværnslovens §2 og §3 skal overholdes og for udegående heste gælder
endvidere, at lov om hestehold skal følges. Her fremgår det af §19 at:
”Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden
og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis
de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til
læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.”
Det fremgår endvidere af §21 at:
”Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder.”
Trods flere henvendelser til Fødevarestyrelsen rettet af forskellige interessenter,
har Fødevarestyrelsen ikke leveret et entydigt svar på, hvad der svarer til ”godt
huld” for udegående heste i hele vinterperioden.
Fødevarestyrelsen svarer heller ikke entydigt på, hvordan det vurderes, at der er
tilstrækkeligt med strukturfoder for heste i rewilding- og naturplejeprojekter.
På baggrund af de mange kontrolbesøg, hvor der ikke har været anmærkninger for
heste i rewilding- og naturplejeprojekter, trods tydelig afmagring og fravær (Se
nedenstående billeder) af tilstrækkeligt strukturfoder, ønsker Hestens Værn svar
på hvordan dette kan være i trit med dyrevelfærdsloven §3:
”Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at
de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske,
adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med
anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer”
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Hestens Værn ønsker ligeledes en udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd
vedrørende heste i rewildingforsøg, hvor der tages stilling til en metode for
huldscore og en metode til vurdering af om hestene har adgang til tilstrækkeligt
med relevante fødeemner, herunder en udspecificering af, hvad der er relevante
fødeemner til heste i rewildingforsøg.
I BEK nr 1746 af 30/11/2020 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige
mindstekrav til hold af heste er der i kap. 2 følgende definition på strukturfoder:
9) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), græs, ensilage eller
wraphø.
Og §21 ”Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder.”
Hvordan kan undladelse af vinterfodring være lovligt, når kun græs og ikke resten
af disse fødeemner, naturligt er at finde i rewilding- og Naturplejeprojekterne om
vinteren og i det tidlige forår, hvis ikke der fodres supplerende?
Vi stiller os kritiske overfor de metoder der benyttes, når vi i flere rewilding og
naturpleje-projekter denne vinter har oplevet afmagrede, forgiftede og syge dyr og
hvor der først er grebet ind efter at private dyrlæger og privatpersoner har
politianmeldt. Der er for os tydeligt at man i disse projekter har forsøgt sig med
Rewilding-principper, som har medført betydelig lidelse for de involverede dyr.
Man har så og sige ikke magtet opgaven og vi må konkludere at det faglige
grundlag har manglet.
Vi finder det ligeledes meget bekymrende, at FVST har tilset flere af disse bedrifter
uden at finde et eneste problem. Vi har endvidere erfaret af FVST ved flere
lejligheder har ”tilset” billeder af dyrene på Molslab (Dokumentation se figur 1:
Uddrag af kontrolrapport) og ikke tilset dyrene ”live” i felten – forklaringen var at
dyrene gik på et ”for” stort område.
Vi har aldrig hørt om, at private hesteholdere eller landmænd har kunne nøjes med
at vise billeder af deres dyr ved et tilsyn af FVST, der er foretaget på baggrund af
en politianmeldelse. Vi stiller os meget kritisk overfor denne praksis og kan ikke
forestille os, at den er fagligt forsvarlig. Det er for os tydeligt, at der er behov for
klare retningslinjer for, hvordan dyr i disse projekter scores både mht. egenkontrol
og af kontrollerende dyrlæger.
Ligeledes er der behov for, at sikre ensartet kvalitet i kontrolbesøg, så vi kan være
sikre på, at gældende lovgivning overholdes og at dyrenes tarv sikres.
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Ligeledes er det vigtigt, at dyreejeres retssikkerhed ikke krænkes ved, at der ikke
udføres ensartet og faglig forsvarlig kontrol med henholdsvis private og statslige
dyrehold.
Hestens værn anbefaler at følgende inddrages i kontrolbesøg:
- Det bør ekspliciteres i lovgivningen, hvordan en huldscore skal være for
udegående heste (og andre dyr), og hvordan det vurderes så kontrolbesøg kan
foregå med en ensartet kvalitet uanset kontrollørens egne holdninger til rewilding
- Det skal tydeliggøres at huldvurdering kræver en besigtigelse af samtlige heste
inden for en defineret afstand, fx 2 meter
- Der skal være en vedtaget metode til huldscore og krav om egenkontrol, hvor
virksomheden skal dokumentere en ugentlig vurdering af huldscore
- Der skal være daglig egenkontrol med alle dyr, hvor sår, haltheder, unormal
adfærd mv. registreres
- Det bør ekspliciteres i lovgivningen, hvad en foderration med tilstrækkeligt
strukturfoder indeholder, så et kontrolbesøg omfatter en konkret og entydig
vurdering af udvalget af relevante fødeemner.
- Det Veterinære Sundhedsråd bør fastsætte, hvad der er relevante fødeemner, og
hvordan det vurderes, at der er tilstrækkeligt med strukturfoder
- Der skal være krav om egenkontrol med udvalget af relevante fødeemner i
vinterhalvåret. Anmærkningsmulighed i forhold til lokationer med registrering af
egnede fødeemner/strukturfoder, så det er muligt for Fødevarestyrelsen at
kontrollere områderne og egenkontrollen
- Egenkontrol og kortlægningen af de relevante fødeemner, skal bruges til at
regulere antallet af dyr i efteråret og løbende over vinteren for at undgå lidelse.

Lovligheden af reaktiv forvaltning
Molslaboratoriet driver reaktiv forvaltning og oplyser, at de tager dyr ud, når
dyrene viser ændret adfærd (apati), og opløste flokstrukturer pga. sult. Helt
konkret ønskes, der svar på hvordan det harmonerer med, at kontrollører fra
Fødevarestyrelsen kan vurdere, at hestene på Molslaboratoriet er ved godt huld,
og der er tilstrækkeligt med strukturfoder, hvis det samtidig er normal praksis på
Molslaboratoriet, at afvente at hestene bliver apatiske af sult. Der blev i vinteren
2019/2020 udtaget 41 dyr (kvæg og heste) – uden anmærkning fra FVST.
Der kan i sagen natur ikke både være tilstrækkeligt strukturfoder på området og
så samtidig udtages dyrene af samme område fordi de er apatiske af sult.
Hestens Værn vil opfordre til, at der indhentes en udtalelse fra Det Veterinære
Sundhedsråd på baggrund af billedmateriale fra Hestens Værn, aktindsigt fra
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Molslaboratoriet, Bøtøskovene, Naturstyrelsens områder i Mols Bjerge samt
udtalelser fra Fødevarestyrelsen, hvor det vurderes om praksis med at udtage dyr,
der er apatiske af sult, harmonerer med dyrevelfærdsloven §2 og §3.
Sammenfatning vedrørende vurdering af ”godt huld” og ”tilstrækkeligt med
strukturfoder”
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri bedes forholde sig til den
manglende kvalitetssikring af kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen, så
kontrolbesøg fremover kan foretages entydigt og standardiseret i forhold til
vurdering af ”godt huld” og en vurdering af udvalget af relevante fødeemner, så
dyrene sikres tilstrækkeligt med egnet strukturfoder.
Med venlig hilsen

Ghita Zangger Madsen
Sekretariatsleder
Hestens Værn

Bilag 1: Billede materiale:
Molslab Maj 2021 – billeder et taget af Øxenholt Foto og Tv samt
Dorthe Breuner Jensen
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Figur 1 Dokumentation for at FVST tilser dyrene ud fra billeder
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Figur 2 Mager plag - Molslab 3. maj 2021

Figur 3 Hoppe med skader efter GPS-halsbånd, Molslab undlod at følge
egen dyrlæges anvisninger, 3. maj 2021
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Figur 4 Mager hoppe med føl - Molslab 6. maj 2021
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Figur 5 Tynd hingsteplag - Molslab - april 2021

Bøtøskovene i Guldborgsund – billeder er taget af privat på besøg i
skovene

Figur 6 Mager højdrægtig hoppe – Bøtø
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Figur 7 Mager højdrægtig hoppe - Bøtø
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Figur 8 Mager hoppe med føl, Bøtø - 5. april
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Naturstyrelsens arealer på Mols – vanrøgt af større kvæghold –
pasningen varetages af Naturstyrelsen selv, Februar og marts 2021
– billeder taget af dyrlæge Jens Kristoffersen og Dorthe Breuner
Jensen.

Figur 9 Afmagret ko med kalv – Mols – Naturstyrelsens arealer, marts
2021
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Figur 10 afmagret kvæg marts 2021 - Mols - Naturstyrelsens arealer

Dato 2. juni 2021
Ref.
Side

13

Dato 2. juni 2021
Ref.
Side

14

Figur 11 Mager kvie, Mols - Naturstyrelsens arealer, feb. 2021

Figur 12 Mager ko med kalv, Mols, Naturstyrelsens arealer feb 2021
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Figur 13 Afbarket træ på Naturstyrelsens område på Mols marts 2021
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Figur 14 Uddrag af tilsynsførende dyrlæges udtalelser om kvægets
tilstand

