BERETNING
2020

Hestens Værn Gl. Hovedgade 8, 2. sal, dør 17 2970 Hørsholm
e-mail: post@hestens-vaern.dk  www.hestens-vaern.dk

Indledning
På trods af, at rigtig mange af os har siddet hjemme pga. Corona-pandemien, så er 2020 gået utroligt
hurtigt. Året har ikke bragt mindre arbejde til Hestens Værn. Vi har også måttet tænke anderledes med
hensyn til afholdelse af vores generalforsamling, bestyrelsesmøder og vores lægmandsseminar. Det er
foregået via Zoom, og det har fungeret rigtig godt.
Det er noget vi kan tage med os i 2021.
Vi arbejder videre med vores projekt ”Holdbar ridning”. Det blev desværre lagt ned på grund af Corona,
men vil genopstå.

Dyreværnsarbejde i en Corona-tid
I 2020 har vi behandlet 212 sager, hvilket er lidt færre sager end
normalt. Vi tilskriver Corona-pandemien forskellen. Folk der henvender
sig til Hestens Værn, er ofte personer der har været på besøg på en
ejendom i andet ærinde f.eks. på familiebesøg – pga. Corona og
nedlukningerne har dette været begrænset her i 2020. Vi er selvfølgeligt
bekymrede for om det også betyder, at der er en lange række
problematiske hestehold, som vi ikke har fået underretning om.
Vores 75 fantastisk frivillige lægfolk har i dele af perioden med
nedlukning ikke kunnet køre ud på sager. Til de af sagerne der var
akutte og som ikke kunne vente til landet lukkede op igen, har vi været
nødt til at sende vores samarbejdende hestepraktiserende dyrlæger ud i
stedet. På den måde har vi fået hjulpet hestene optimalt også i
Coronatiden.

1: Mager hest på nedbidt sommerfold.
Bemærk de tomme vandkar. Hestene
blev efter tilsynet flyttet til en anden fold
med græs og vand.
Foto: Hestens Værns arkiv
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Vi har også i 2020 fået tusindvis af henvendelser om heste og hestehold, hvor vi har ydet rådgivning. Ud af
henvendelserne er der oprettet 212 sager, hvor vores lægfolk og dyrlæger har tilset lidt over 2.100 heste i
2020, hvilket til gengæld er helt på linje med antal tilsete heste i tidligere år. I 37 sager var nødvendigt at
sende dyrlægen ud og vi har politianmeldt 19 sager. Vi får henvendelser både pr. telefon, mail og via
Messenger.
Vores dyrlæger har aflivet 14 heste, som ikke stod til at redde.
2: Islænder med voldsom skade med overskårne
sener på venstre bagben. Den havde gået med
skaden i flere måneder og folk i området var
bekymrede for den. Vores dyrlæge tilså den på
døgnfold i Nordsjælland, hvor den ikke kunne
støtte på benet. Politiet blev tilkaldt, hesten blev
aflivet og der kører nu straffesag mod ejer hos
politiet
Foto: Hestens Værns arkiv
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Rideskoleheste mistrives under Coronanedlukning
En del af henvendelserne i 2020 omhandler rideskoleheste og ponyer, som
ikke er blevet passet optimalt. Henvendelserne har gået på manglende
hovpleje, generelt manglende pasning, dårligt huld, manglende motion mv.
Vi har oplevet, at hestene kun fik den helt basale pasning og hvor man
(mildest talt) ikke helt var på omgangshøjde mht. motion eller foldtid,
udmugning, smed mv. fordi personalet var delvist hjemsendt, når der ingen
elever var og dermed ingen omsætning.
Flere heste var i dårligt huld og ponyer døjede med luseangreb. Selv om der
ingen omsætning er, er man som rideklub eller rideskole selvfølgelig
forpligtet til at sørge for tilstrækkelig pasning af hestene – og efter en god
snak, kom der de fleste steder da også hurtigt fokus på dyrene og der blev
rettet op på forholdene. Nogle steder blev det løst ved at hestene under
forårets nedlukning kom tidligt på døgnfold.

3: Pony med lange snabelhove.
Smeden rettet op på hovene over 3
beskæringer
Foto: Hestens Værns arkiv
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Vejret har fået større betydning for hestes velfærd
2020 var et år med store variationer og en del rekorder rent vejrmæssigt.
I januar og februar 2020 oplevede vi en meget mild vinter med kun sporadisk nattefrost og kun et halvt
snedøgn. Til gengæld var det vådt – som i rigtig vådt, hvor især februar var den vådeste siden 1874. Hvorfor
er det nu interessant – det er det fordi de heste, der er på fold er udsat for vejrets luner
Flere og flere hesteejere får øjnene op for at heste har godt af, at komme på mange timer på fold. Og det er
ikke længere kun islændere der går på døgnfold – det er også blevet almindeligt, at holde andre typer heste
på fold døgnet rundt med adgang til læskur. Foldlivet giver hestene mulighed for bevægelse og for social
aktivitet døgnet rundt frem for at stå lukket inde i en boks. Det er der mange sundhedsmæssige og
velfærdsmæssige fordele ved.
Den milde og især meget våde vinter betød, at mange hesteejere døjede med optrådte folde, mængder af
dybt mudder, som gav muk og hovbylder hos hestene. I nogle tilfælde var det så slemt, at vi fik
henvendelse om heste, der gik på døgnfold på delvist oversvømmede marker og med bundvåde læskure og
det er naturligvis ikke i orden.

4: Ponyer på oversvømmet fold og med oversvømmet læskur - vinter 2020
Foto: Hestens Værns arkiv

Hvis vi skal tro på metrologerne, så vil disse ekstremer blive mere almindelig og det betyder, at vi som
hesteejere skal tænke fremad og lave nogle systemer, der kan sikre hestene i tilfælde af fx ekstrem våd
vinter som i 2020. Her tænker vi på, at man skal lave løsninger der kan sikre, at vand ledes væk fra folde og
læskure samt at hestene skal kunne færdes tørskoet og ”mudderfrit” på i hvert tilfælde en del af deres
vinterfold. Det vil løse mange af de problemer, vi ser med ekstremt mudder og deraf følgende
hudsygdomme og haltheder, som vi oplevede i vinteren 2020.
Sommeren 2020 var præget af hedebølge i juni - og vi oplevede igen striber af sager om heste der i juni
manglede vand og som stod og stegte i solen. Det første kan vi gøre noget ved, for der er lovkrav om, at
hestene skal have adgang til vand - men der er ike lovkrav om skygge, selv om det er ubehageligt for
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hesten, at skulle stå i solen dagen lang i 35 grader. Også her skal vi til at tænke nyt. Vi skal plante træer, der
kan give læ og skygge på foldene og vi skal lave vandingssystemer på folden der kan klare både frost og
tørke. På den måde bliver det lettere for hesteejeren og bedre for hestene i det lange løb.

Lovgivning der frustrerer
Når vi får sager ind, er det ofte sager der omhandler forhold der er i gråzoneområdet i forhold til
lovgivningen – dvs. inden det bliver til vanrøgt. Det betyder, at vi har muligheden for sammen med ejeren,
at rette op på forholdene inden de medfører et stort problem for hestene.
Af og til står vi dog med sager, hvor hesteejeren ikke samarbejder om at få løst problemerne og hvor vi har
mistanke om, at de direkte lyver for os om hestene og deres management, men hvor det samtidig kan være
svært for os at dokumentere, at det er sådan det forholder sig.
Et eksempel kunne være, at hestene hverken motioneres og ikke kommer på fold. Når vi er på tilsyn, får vi
kun et øjebliksbillede af hesteholdet og det sammenholder vi med, hvad vi har fået oplyst i anmeldelsen.
Når anmeldelsen går på, at hestene kun sjældent er ude og i øvrigt ikke motioneres og ejeren oplyser at
hestene er ude 2 timer, 5 dage om ugen i rotation på en jordfold eller løs i ridehallen – så har vi rigtig svært
ved at gå videre med den sag, fordi vi desværre ikke har ressourcer til at holde øje med et givent hestehold
24/7 for at kunne bevise, at ejeren ikke taler sandt.
Det er frustrerende for os som forening ikke at kunne gøre noget ved problemet og det er frustrerende for
den person der har anmeldt forholdet, for de oplever jo ikke, at der bliver ændret noget, men fakta er, at vi
som dyreværnsforening ikke kan gøre ret meget mere i sådanne sager. Vi lever i en retsstat og her skal man
kunne bevise, at en lov er overtrådt før man kan kræve ændringer - det er ikke nok at vi ”ved” at hestene
ikke kommer nok ud. Kan vi ikke bevise det, er der ingen sag. Det eneste vi kan overveje er, at anmelde
sagen til politiet, men politiet har desværre heller ikke ressourcer til 24/7 overvågning af et givent
hestehold.

Lægmandsudvalget
År 2020 har været et stille år i lægmandsudvalget langt hen ad vejen grundet Corona-pandemien.
Hingstekåringen i Herning nåede dog at blive afholdt inden landet lukkede ned. Under Hingstekåringen
havde vi fornøjelsen af at hilse på flere af vores søde lægfolk, som hjalp til på vores stand der havde temaet
”hestens parasitter”
Dette gav også anledning til tankerne om at opstarte et underudvalg i det jyske. Underudvalget skulle bistå
selve lægmandsudvalget med planlægning og afholdelse af arrangementer i andre dele af Danmark end
Sjælland hvor hele staben af lægmandsudvalget har hjemme.
Dog fik Coronaen sat en stopper for det planlagte visit til de lægfolk, der havde meldt sig til at ville være en
del af det nye underudvalg, og der er i skrivende stund ved at blive planlagt et virtuelt møde, så vi kan få
dette op at køre.
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Vi nåede dog i starten af 2020, at afholde ét af vores sociale arrangementer. En regnfuld og kold dag
mødtes vi til en guidet tur i Zoo med Københavns Zoologiske Haves dyrlæge Tine Mangart. Dette var en
kæmpe succes, hvor vi kom ”bag kulisserne” i den gamle have, og der var under turen mulighed for at stille
en masse gode spørgsmål, og dagen blev afsluttet med en lækker sandwich inde i selve elefanthuset.
Vores planlagte seminar måtte udskyde vi flere gange – desværre. Da udsigterne til at landet igen ville åbne
svandt længere og længere ud i fremtiden, blev det til sidst besluttet at afholde de faglige foredrag virtuelt.
Derfor er der for 2021 planlagt flere spændene foredrag, som vi glæder os til at præsentere løbende for
vores lægfolk.
Det ligger udvalget meget på sinde hele tiden at uddanne og opdatere alle der køre ud på tilsyn for Hestens
Værn så der er så god rustede til opgaven som muligt.

Sponsorater og Fonde:
Vi er i Hestens Værn meget taknemmelige for vores sponsorer – vores samarbejde er med til at skabe mere
opmærksom hed om foreningens arbejde.
Du kan se alle vores sponsorer på vores hjemmeside.
Foreningen har i årets løb modtaget 155.549 kr. via Sponsorater både til foreningens arbejde og til Open
Farrier Championship-arrangementet samt fra Dyrevelfærdspuljen.
Hestens Værns Fond støtter Hestens Værns arbejde med kr. 300.000 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. Se vores medlemskaber her:

Informationsudvalget
I juli afholdt bestyrelsen en strategidag med det mål at få lagt en strategi for foreningens virke
fremadrettet. Der blev diskuteret livligt omkring emner som Hestens Værn generelt, indtægter, udgifter,
medlemmer og meget andet.
En af konklusionerne var, at Hestens Værn arbejder på, at omformulere vores formål, som i dag ikke
inkluderer hovedparten af de danske heste og dermed risikerer at blive uinteressant for hovedparten af
danske hesteejere. Bestyrelsen arbejder med at omformulere og omdefinere foreningens formål, hvor
arbejdstitlen er: Sammen passer vi på hestene.
Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det besluttet, at indsamle mailadresser fra alle medlemmer,
samt at begynde at udsende jævnlige nyhedsbreve målrettet medlemmerne.
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Det første mål er, at kunne udsende et nyhedsbrev hver 14. dag, derefter vil vi begynde at arbejde mere på
de sociale medier, for derved at tiltrække støtte, enten i form af medlemskaber eller donationer.

Messeudvalget
I 2020 var der planlagt deltagelse på messerne Hest & Rytter - messen ved DV’s hingstekåring i Herning,
Store Hestedag på Dyrskuepladsen i Roskilde og Hillerød Horse Show i Frederiksborghallen.
Men – som for så mange andre i 2020 blev virkeligheden en anden.
De to sidstnævnte messer blev klogeligt aflyst fra arrangørernes side, og Hest og Rytter blev en messe, vi
sent glemmer.
Fredag morgen startede usikkerheden blandt deltagere og udstillere – ville kåring, konkurrencer og messe
blive lukket og alle sendt hjem? Ville vi kunne fortsætte? Over middag var afklaringen der: alt kunne
fortsætte, men de udstillere, der ønskede det, kunne tage hjem.
På foredragssiden var vi stolte af, at kunne præsentere dels Monty Roberts certificeret instruktør Joan
Sartori, der fortalte om, hvordan forbedret kommunikation har betydning for hestens velfærd og dels
dyrlæge og international dressurdommer Hans Christian Matthiesen og dyrlæge Lise Berg, der kom med
gode bud på, hvordan ridehestens holdbarhed kunne optimeres. Tak for hjælpen til foredragsholderne og
til publikum for interesse og gode spørgsmål.
Vi oplever ofte god respons på vores arbejde, når vi deltager på messerne - at foreningens navn er
veletableret i hesteverdenen - og vi glæder os til, at vi forhåbentlig kan genoptage den del af foreningens
arbejde, når vi igen må mødes i større antal.

Hestevelfærdsforum
Bortset fra et møde d. 20. januar har vi alene haft mail-aktivitet i Hestevelfærdsforum i 2020.
Vi orienterer hinanden om de områder vi arbejder med og håber at kunne genoptage møderækken i 2021.
Anti-doping og kontrol har være minimal grundet få stævner. Hestens Værn presser på for, at den
fremtidige kontrol bliver passende og præventiv.

Møde med Det Dyreetiske Råd
Formand Julie Fjeldborg og bestyrelsesmedlem Mogens T. Christophersen fik i årets løb foretræde for
rådet. Her fremførte vi de velfærdsmæssige aspekter vi ser i forbindelse med brug af heste. Vi talte om
uddannelse, dialog, udstyr, træning, opstaldning, beskæring, beslag, antidoping, m.m. og vi fremlagde
oversigt over vores organisation, lægfolk, bestyrelsen, vores anmeldelser og vores samarbejdspartnere. Der
var et godt møde med stor lydhørhed overfor vores sag – hestenes velfærd og holdbarhed.
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Dyreforsøgstilsynet
Som alt andet har møder i Rådet for Dyreforsøg også været påvirket af Corona og det betød, at det kun var
de faste medlemmer, der deltog, så Hestens Værns 2 suppleanter har ikke været i aktion det forgangne år.
Det betyder ikke, at der ikke har været ansøgninger om forsøg på heste, men desværre har vi ikke være
med i den behandling.
I år skal der ske genudnævnelser på flere af de poster, som de forskellige dyreværnsorganisationer har. Vi
håber, at Hestens Værn kan blive udpeget som et af de faste medlemmer.
Læs om Dyreforsøgstilsynet her

DOSO
Hestens Værn er en del af DOSO (dyrevelfærdsorganisationers samarbejdsorgan) som er et
samarbejdsorgan bestående af 17 dyreværnsforeninger med samlet mere end 100.000 medlemmer - og
her udveksler vi erfaringer og går sammen om høringssvar og kampagner. Foreningerne er meget
forskellige, men alle meget dedikerede i forhold til at hjælpe dyrene. Pga. Corona har der ikke været fysiske
møder i 2020.
Du kan læse mere om DOSO her:

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 - men det er på nuværende tidspunkt ikke ulovligt, at ikke-uddannet personale kan
beskære hove og sko heste i Danmark.
Derfor har Hestens Værn stadig en Beslagsmedeliste, et kort over uddannede, Registrerede Beslagsmede i
Danmark, samt en liste over alle nulevende uddannede beslagsmede i Danmark. Listerne samt kort
opdateres jævnligt.

Rådet for Hovpleje og Hestebeslag
Pga. Corona situationen, har rådet også været nødt til at holde møder online eller pr. telefon og dette er
gået nogenlunde.
Som bekendtgjort tidligere har der de seneste år været arbejdet i Rådet for Hovpleje og Hestebeslag, for at
det tidligere Ankenævn for Registrerede Beslagsmede, blev overtaget af Forbrugerklagenævnet. I den
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forbindelse har rådet udarbejdet en brochure til hjælp for forbrugeren, til at sikre korrekt billede
dokumentation af udført arbejde på hestens hove.
Forbrugerklagenævnet varetager nu klager omkring hestebeslag udført af registrerede beslagsmede. Der
har været en klage i 2020, som pt. er under behandling.
Rådet er udvidet andre aktører med andre indgangsvinkler til beslag, de nye medlemmer er Beslagskolen
Hansenberg og Seges som begge fra starten har haft en aktiv samt positiv indgangsvinkel til Rådet.
Rådet for Hovpleje og Hestebeslag har fortsat til huse hos Industriens Uddannelser.
I Rådet blev der i 2019 arbejdet for at Beslagsmedelærlingene skal mødes og samarbejde med
dyrlægestuderende, idet beslagsmedeuddannelsen og skoleopholdene, som bekendt er blevet flyttet fra
Veterinærskolen til Hansenberg i Kolding.
Der blev afholdt en fagdag i januar 2020 for dyrlægestuderende og beslagsmedelærlinge på KU Life så
brancherne kan sikre et bredt og fremtidigt samarbejde inden for området, hvilket Rådet mener, er yderst
vigtigt at bibeholde. Dagen var positiv oplevelse for eleverne, og skolerne arbejder aktivt på at afholde en
lignende begivenhed.

Danish Open Farrier Championship
Ved Hest og Rytter, var Hestens Værn i 2020 igen arrangør af smedekonkurrencerne, Danish Open Farrier
Championship. Tec-Arbejdsgiverne har i mange år stået for planlægningen af mesterskaberne.
Målsætningen for Hestens Værn er, at mesterskaberne skal være uddannende og oplysende for
beslagsmede og for publikum, som besøger mesterskaberne. Mesterskaberne blev afholdt i Messecenter
Herning under Dansk Varmblods Hingstekåring og Messen Hest og Rytter 2020. Som noget nyt havde HV
arrangeret en storskærm i hallen som informerede publikum omkring hovpleje og Hestens Værns arbejde.
Et arrangement, vi skylder den største tak til bestyrelsesmedlem Martin Strande og hans kolleger for at stå
bag og gennemføre, med alt, hvad det indebærer af hårdt arbejde.
Selv et sidste øjebliks sygdomsafbud fra ejeren af de heste, der skulle deltage i finalerne, blev klaret i fin stil
med god hjælp fra smedenes store netværk, og nye heste blev skaffet fra nær og fjern.
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Mesterskaberne blev igen i år godt modtaget og at de registrerede beslagsmede var glade for
begivenheden. Arrangementet gav et lille økonomisk overskud som efter aftalen imellem Hestens Værn og
beslagsmedene skal komme hestene til gode inden for områder som beskæring af trængende heste eller
uddannelse for registrerede beslagsmede.

5: Open Danish Farrier Championship 2020 i Smedehallen i Herning- der arbejdes
koncentreret på at færdiggøre skoene
Foto: Helle Kristensen

Overskuddet fra mesterskaberne på 25.000 kr. plus yderligere 25.000 kr. fra Hestens Værn gik i 2020 til
tilskud til hovpleje til 10 nødlidende rideskoler, pga. af nedlukning i forbindelse med Coronapandemien. De
fik tilskud til hovpleje udført af Registreret beslagsmede. Hestens Værn modtog mange ansøgninger fra
rideklubber under Dansk Rideforbund. Hestens Værn og DRF fandt i samarbejde ud af hvor puljen på de
50.000 kr. kunne hjælpe bedst.
Hestens Værn vil i 2021 ikke være arrangør af mesterskaberne, idet Corona situationen umuliggør
arrangementet.

Tak til frivillige
Vores lægmandskorps udvides hele tiden og er i øjeblikket på godt 70 personer landet over, og det er så
dejligt. Det er en fantastisk ting at have jer til at tage ud til de forskellige sager. Det er ikke altid en let
opgave, men uden jeres indsats kunne vi ikke holde foreningen gående.
Der skal også lyde en stor tak til alle der betænker os med donationer. Det varmer alt sammen. Hestens
Værn er meget afhængig af disse donationer. Tak også til alle vores sponsorer og ikke mindst alle jer
medlemmer.
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Det har stor betydning for vores forening at have en så engageret Protektor. Vi vil gerne takke Hendes
Kongelige Højhed Benedikte for dette og glæder os til det fortsatte samarbejde.
Hvad bringer 2021? Det er ikke til at se i krystalkuglen, men det bliver fortsat mærkelige tider.
Hingstekåringen i Herning og Hest og Rytter- messen er aflyst, og der vil nok komme flere aflysninger.
Vi vil intensivere Zoom- seminarer for vores lægfolk og måske kunne vores medlemmer også have interesse
i at deltage i nogle af disse nye tiltag.

Pas på jer selv og forhåbentlig på snarligt gensyn.
Sammen passer vi på hestene
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De støtter HESTENS VÆRN 
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Beslagsmed Michael Kukkonen
Beslagsmed Peter Sely
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