Ved g€nera forEam ngen i 20T2 var

ingen itviv om, at vi økononr sk set
havde nået bunden. Samtidig vår
der et stigende anta anmeld-. ser
Bestyre sen indså, at der måtte gøres
noget drast sk og frem agde fors ag
tl mulig forbedring af økonomien,
som genera forsamlingen he digvis

en Læfgere per ode var vi bl.a. nødt
til at standse kørselsgodtgørels€ ti
vores lægfolk samt kørse og honorar
tilvor€s dyrlæger. D-.t var en fanta'
stisk slor hjæ p, at såvel lægfolk som
dyr æger bakked€ os op oe på den
måde redded€ os dev s !d af kr sen.
Den økonomitke ktise krsdser stadig,
og anneldekerne rullet desvaEtre

for

gen at kunne g ve tl skld
u€sennyttige arb€jde.

en fantan sk saltvands

idspøtn

ng

hed og stort b€svær kan bevæge s g,
og heste, der er så forfangne, at de
kLrn nødigt relser s g

V er stolte afat kunne s ge, at vor€s
ægfo k oe dyr æger også d sse sts
tuationer har en enestående evne tl

t

at række en hjæ penlle hånd
d sse
hene og deres ejere for at få dyrene

Anmeldeher 2008 2012
Fordeling åf sager på problemområder
2008

2009

2010

cen€relvanrøgt

55

86

104

Hud

57

56

23

tilvor€s iægfolks kørse

M shandling
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5y8e heste, d€r ikke har fåer dyr æ-

t

foreningens økofonri. Det betød
også, at det s utn ngen afår€t atter
b ev rnuligt at glve et m ndre t skud

t de nød
st€dte hest€. Lægmandskorpset er
kr!mtapp€n i Hestens Værn. Lægfolkene kører bogstave ig talt Danmark
tyndt ti anme delser, og v er s ad€

Vi har forurolig€nde mange sager om
getilsyn og behand ng Vi har mange
sager om heste og ponyer med så
lange hove, åt de kun med forsigtig-

For første gang siden 2005 har He
stens Værn haft en nedgang i antallet
afsager, 17 0/o iforhold
foregående
år Det sky des et i e fald iforåret
og primært meget få henvende ser
i månederne jLrnl ogl!li Det er
dej gt, hvie det betyder, at der er
færre heste, der hår behov for hjæ p,
men desværre steg antallet af sager
gen ti foregående års høje n v€au
aller€de august måned, og denne
ked€ ge tendens er fortsat lis€ siden.

Sygdom

ti

dette

ANMELDELSER

Årsag

løbet afår€t var vi så heldige åt få
økonomisk støtt€ fra fonde og egater,
både etore og m ndr€ be øb. Det var

t

68

75

62

30

34

29

14

17

34

22

3

14

40

41

62

55

45

1

2
0

4
4

1

2

2

Ubegr!ndet
Total

2012

1T

Sta dforho d

Ch kan€

2011
82

22

0
211

241

296

3
5

313

257

Flere politianmeldelser

Antal anmeldelser 2003 - 2012

Vanrøgtsagerne håvde i 2012 des
værre karakt€r afat vær€ langt m€re
avorlig€ end tid gere ll9tlfælde
har vi været iødsag€t til at overdrage
sagei ti po lt et, svarend€ til 7,5 0/0 af
d€t saml€de afta sag€r, hvi ket er en

stigning forho
5

o/o

d til20T1,

hvor'k!n'

afsågern€ b ev po itianmeldt.

Antal politiannelclelser et steget i
tothold tiltic isere,trcds nedgang i
det samlede antal saget
F er€ afsagerne er endt med af lv
n ng e lerfjernelse afhestene,fordi
de har været i en kritisk tilståid, eller
hvor !lei har været dyrplager at ad€

Problemområder 2012

denr eve vldere. Ejern€ har hel er
kke været I stånd til at tage vare
på dyrene trods adskil ige påbLrd fra

myndighederne.
[4anglende registrering

Osså år har hov€dparten afsagerne
drejet sig om heste og pony€r, der
sulter, og om heste, som går under
forhold der er generelt ring€. Ud ov€r
at €jerne kke har råd
at fodre på
d€res heste, s€r v også, at nrång€
afd ss€ h€steej€re h€ er ikke hår
styr på den ovp gtige reginr-"r ng af
dyrene, og åt det ien krisesituat on
afho der d€nr fra at k!nne sælge e er

t
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agte hestene. Det er en meget
tr sr udvikling og bestemt ikke til
gavn for dyrene, som På denn€
bekoetn ng mange tilfæ de bliver
stående under de dår ge forhold.
sær de små ponytyper 90m leks.
shetlandsponyerne b lver "ofre'l da
deres salgspr s i d€ fleste t lfæld€
kke overstiger omkostn ngerne for
ch pmærkniig/registrer ng. Noget
der først går op for €jeren, når de
prøver at skil e sig af med en e er

rørende hesteejere som er ophøri
nred at beta e for oPna dning€n
og også ophørt med at komme og
passe deres heste. Sorn pensionsejer
€r man ansvar ig for at lreetene på+
ses forsvar gt-også selv om hestens
ejer kke beta er. Det siger sig selv,
at det huftlgt kan b!ive en økono
nrisk be astning, at have andres
lrest€ på kost for ikke at ta e om
dei €kstra arbejde, d€r er forb!ndet

Heste står stadig i spiltov
L 2012 har der været markantfl€re
sag€r med heste,der ståd g står
sp tov på trods afat forbud nrod
permanent opsta dning i sp tov
trådte i krafi 1 janlar 20T1. I d sse
sager har v rådg v€t om de a terna
tiver, vi kan se på stedet, og vi har
efierfø sende f! gt op på, om h€
nene er kommet ud afd€ u ovlis€
forhold. f ere t fæ d€ har ejeren
va gt at sætte hestene øsdrift, og
i andre at flytte henene
en ejen-

serbasis Hestene er t t ankommet
mere eler m ndre miserabeltilnand
nred en histor e fra €jeren om, at de
havde tabt sig på det tid gere sted
pga penslonsejerens mang ende foF
stand på fodr ng Det viser s g dog
hurt gt, at det er ejerens egen manglende ansvar ghed, som er årsagen,
når vedkommende !deb ver i ug€r
ad gangen Vi anbefa er, at pensi
onsværten fø ger den procedure,

s

t

dom nred passende forho
nybyggerl er k art

d ndt

et

t

at skuL e
rned at være tvLrnget
pass€ andres heste. Prob emet er
størst på henepens oner på sevpas

som vores ådvokat har udårbeidet,
og soir findes på vores hiemmeside
Lr nder p!nktet'værd at videl

Hestekyndige lægfolk
2012 har også været året, hvor se
kretar atet ca. en gang !gentlig har
fået henvende ser fra ridek !bber,
lrestepensioner e er pr vate v€d-

6
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Vores lægfolk er rygraden i hele
vor€s sagsbehand ng. Det er læg
folkene d€r qua deres gode men-

neskek!ndskaber og lrestekendskab

banker på døren hos anme dte
og fortæller, at der er kommet €n
henvendelse vedrørende henene
på ejendommen Uden æsfo kene
kLrnne v lkke hlælpe h€stene og de
res €jere nær så efekt vt, som !l kan
dag. De evner at formid e ov€ns
krav og hestens b€hov på en konkret
og l€itilgænge g måde, der gør at
ejeren får fokus på de prob emer der
er og får dem løst r hestehoLd, hvor
der €r fl€re prob ematiske forho d,
er det Lægfo k€nes prloritering der
hlælper eler€n ril at få øst de mest
presserende opgaver først. at de er
gode til al få €n d a og i gang kan
også s€s afde tilbagemeldinger, vi
får på sekretar atet om, ai tilsynet
hos h€steeleren b ev afs lttet med

Vi

lrar årets øb fået 8 nye
v har sagt farve t 3

ægfo k,

mens

Heste- og kræmmermarkeder
De seneste år har po lt, dyr æger og
fødevarestyrelse været tl sted€ på
markedsp ads€rne De har foretaget
øget kontrolaf hest€ og hestetrans
porter, teks. ident fikation (h€stepas),

s!ndhedst nand og ovpligtis

EU-godkende se af transporter.
I dag er det praktisk taget !muligt
at br nse en kke- dentificerbar hest

og en hest, hvor sundhedstiktanden
ikke er i orden,til et rnark€d Heste
uden gy digt pas, utrivelig€ og syge
heste åfvises alerede ved indsyningen.
Det er dej igl, at de fleste markeds
l€delser ønsk€r at såmarbejde med
H€stens Værn.Viharen god dialog
m€d den hesteansvarlige På den
enkelte nrarkedsp ads. Det er vjgtigt,
at hestevelfærden er i orden, og at
hestene behandles i overensster.melse med dyreværnslov mv-også
på €n markedspladsl

antallet af rnarkedsheste er stærkt
faldende, afsætn ngen er dår ig, og
i2012 har nogl€ markeder tilried
været lukket for tl gang af hest€.

Hesters Værn ser gerne, at alle
markedsp adser kan ti byde mulig
hed for overdækket opstaldning,
så dyrene ikke skål stå under åb-.n

himme.

køgt - hvordan sker anmeldelser

lNFORI\4ATIONSVIRKSOMHED
lnformat on om korrekt pasning,

,

Nyhedsbrev
I 2012 udsendte vi9 nyhedsbreve
til448 åbonnenter. Tilmeldlng (og
åfmelding) sker på www.hestens-

Ef såg om foEømte hov€

- cas€

om snab€lhove sonr efdt€ g æde

brug og pleje af heste og ponyer er

et åf Hesters Værns lndsatsområd€r

trinforrniHV

.
,

ligt
Hest og Rytt€r - foromta e afHer'
ning hvor HV er repræsenteret
Spar henen for unødigt ubehåg
Spyt test som aføs€r til blodprøve? Ditte Mårie Adler - HV støtter

forskning

'
Facebook og HEST-online.dk
Vi har over 6.364fans på Fac€book,
som har markeret, at de'synes godt
om'Hestens værn. G€nnern dette
socia e medie er v! r.ed til at sprede
kendskabet
Hestens Værns
arbejde. D€t €r fint med'ikesl altså
'synes godt om'; det vi også være
fint, hvis vores nrange fåns blev
medlera af Hestens Værn.

ti

På Låndbrugsmedlernes site H ESTonline.dk harvi i 2012 haft ialt 7

bjogs, nemlig:

.
.
.

Hvor går grænsen cas€ om
isglatte hestefolde og dil€mmaet
forto kningen af dyrevæ rns loven
an8. fo dtid

Hvordan får vi bedr€ hesteveifærd - om overgangsordninger og
r€vision afheneloven
På h€stens røgt ses menneskets

Kvalt i kærlighed - en lægmånd
case og om de
udfordringer man kan møde ud€

fortæ er om en
imark€n

Med emsb adet udkommer normalt
med 4 numre om året, men afspare
hensyr s og vi årets to sidste nunrre
samnren
dt. Det samlede sidetal i
2012 var på 48 slder

t

Som noget nyt har medlemmerne
kunnet vælge at få bladet tilsendt
via e-mail.

Hjemmeside
Vores hjemrneside, www.hestensvå-arn.dk, har haft en il e stigning i
det sanrlede åntal b€sø8, fra 95.473
i 2011 til 97.9T5 i indeværend€ år
På vores sit€ nnd€s b .a 2 unikk€
st-"r,'listen over registrerede be-

Besøg på
www.hestens-vaern.dk
i 2012
Site

slågsmede' og'listen over godkendte
hestes ågterlerl Begge ster åjourføres øbende oC kan down oades fra
hhv 'l-love og bes ag'og'Af vning og

slagtninsl

resteni

virn

støt hestene

31.107
18.889

Ht€mmesid€n ligger desværr€ på
forældet htmlp åtform, som ikke

8.658

komm!n k€rer med nyere med er
og derfor stort s€t !muliggør tilgang

Vanrøgt og

mishandling

10 281
Hoyg oåqgll?e

8.678

Links

7.021

2 384

AntiDoping
Total

en

3.436

1.461

97.915

via smartphones o. lgn. Vor€s site er
her usyn gt, 'bi Ied østlVi erkend€r,
at det er et problenr, og vi agter at
gør€ noget ved det, når økonorll en

Emnehæfter og flyere
I 2012 var der ingen ny€ udg velser

Afsætn ngen på såvel emnehæfter
som fly€re v a Web Shoppen på
vores hjemmeside er fin.

HV-mærker
Der er

rget

nteresse for HV mæF

kerne Det er især ridelejr€ og
r dek Lrbber, der tager mod tilb!ddet om at ade heste nteresserede
børn og unge prøv€ kræfter med

"Hestemærket'l "Str g ernærkei" og
"Sade rnærket'i l\4ærkerne er med
til at g ve en god etart på et godt
heste og rytterliv.

ANDET
Hest & Rytt,ar
ghed med tldligere år de tog

I

Hestens Værn med en stand på
messen 'Hen & Rytter'i forb ndelse
med Dansk Varmb ods Hingstekå
ring i Herning Det gav mange gode
kontakter og feedback. Til gengæ d
måtte v aføkonom ske grunde
melde fra
det andet afårets stor€
hestebeg vefhed€r, Store Henedag

t

samarbejd€t med Everhors€, Uni-

a
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versjtetshosp talet for stor€ Husdyr
og Ansager Dyrehospital om am
raehjælp er særdeles velfungerende,
Behovetfor hjælp er især stort i
forårs- og sommermån€derne Det
betyd€r, at døgntelefonerne på de 2
hestehospitaler og muligheden for
at efter vse/tl byde ammehoppe på
www,ammehopper.dk er elfektiv o8
viser sin store ber€ttigelse.

Høringer
Hesten! Værn er aktiv

part ministerie e høringer iforbind."lse med
b€kendtgørelser og lovudkast, der
angår heste.I efteråret 2012 var der

tråvlh€d på dette omdde, idet Fødevareminist€riet er fremkommet med
fl€re ændr ngsfors ag til €ksister€nde
lovg vning b .å, vedrørende Lov om
Hold af Dyr

SAMARBEJDE
Hestens Værn er også akt v medspiller i en række råd og udvalg,
leks. Dyreforsøgstilsynet, Forum for
Hestevelfærd og Rådet for Hovpleje
og Hestebes ag. Vl samarbejder
også med andre dyreværnsforenifger i det omfang, hvor det gavner
hestene. Det gæld€r f.eks. DOSO
{DyreværnsOrganisat onern€s Sam-

arbejdsOrganisation) og Dyrenes
Beskyttelse.
Hestens værn er en selvstændig
foren ng, og viønsker at brlge vores
kompetencer på bedst nrulig måde.
Det rlrener vi, tj€ner hestene bedst.
Rådet for Dyreforsøg
Hestens Værn har nad g en repræsentant i Rådet for Dyrefo6ø9.
Rådet har alt 11 med emmer, heraf
4 fra dyreværnsorganisationer, bl.a.
H€stens Værn og DOSO. De øvrige
mediemmer hår alle en medic nsk
baggrund det vær€ sig læg€r eller
dyrlæger Råd€t mød€s €n gang
om mån€den til sagsb€handling
afansøgninger om tillad€ke til
dyreforsøg. Herimelem er d€r også
ansøgninger, som angår heste. Alle
ansøgninger vurderes kritisk af rådets medlenrmer hvorv dt forsøget
kan komme til gavn. Onrråder, som
det hyppigst angår relatlon
he

t

ste, €r halthed, luftveje og fodring.

årets løb har der også været en

høring mht. ændring åf Lov om Dyreforsøg og arbejdsgang€n for Rådet
for Dyreforsøg.

Hold af heste
Hestens Værn har i det forgangne år

fremsendt 2 dokumenter t L Føde
varemisteren iforblndelse med Lov
om Ho d af Heste, de s vores egen
evaluering af oven og dens virknlng siden den trådte i kraft, de s et
sanriet ændringsforslag udarbejdet
sar.men med de øvrige h€steorganisation€r i Forum for Hesteve færd.
H€lt afgørend€ €r n!, at br!ger
oC

den udøvende magt, dvs. po iti

at
efter eve lovens bogstav.lsær på
oraråderne vedrørende sp ltov og
udegående hest€ €r der behov for
en opstramn ng.
og fødevarestyrelse, begynder

samarbejd€t har i år også udmøntet
s g €n tilsynsrapport som eF
hv€rvsmæs9lge hestehold og deres
dyrlæge, kan udfylde,for at opfylde
loven om de årlige tilsyn. D€n Danske Dyrlægeforening og V denc€ntret Heste står for jniplementering
og trykning af d sse rapporter.
Et stort målfor 2013 er at få en be
kendtgørei9e om besiag og beskæ
rlng på p ads. Denne sag har været

"sylt€t'l bl.a.

pga. folk€tingsvalg (i
2011)og senere ændrirg af resortmin ster um fra Justitsministeriet ti
Min steriet for Fød€varer, Landbrug
og Fiskeri. Det er vores håb, åt vifår
sat dette vietjge område på dagsor'
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denen, så ovgivning og overgangs
ordning kan blive vedtaget.

Værns arbejde og vær med

Tak

20T2 indgik Hestens Værn sam'
arbejde med advokat Jytte Ho m
Larsen, jh @husenadvokater.dk, om
gratis oprette se aftestamente, hv s
man ønsker at øremærke de e afel
ler he e sin arv ti ford€ for Hestefs

t

taknemm€ ige for, at Prinsessef i
2012 overrakte Hestens Værns møn,
str ngsmedaije og Hestens Værns

tilvore! protektor

H.K.H. Prinsesse B€nedikte
Sidst, men kke m ndst skai der også
lyde en stor tak
vor-as protektor,
Hendes Konge ige Højhed Prinsesse
Benedikte. Deres engagenTent i
henens ve og vel er nred ti at
hjæ pe vores allesammens firbende
ven, hesten. Vi er sto te over oq osså

t

Værns arbelde. Et del igt nitiativ
som på længere s gt vil komm€ de

nødstedte heste

tilat

skaffe os fl€re med emmer

gavn.

Kva lificeret

og engageret bista nd
indtil sidste detalje

AFS LUTN IN G
Det er en stor glæd€, at mange
båkker op orn He9ten9 Værn. Der
skal lyde en stor tak
a le med
lemmer, fr villige nredhjælper€ og
ikk€ m ndst
vores læEfo k.leres
!k!e ge og !eg€nnyttige indsats ti
gavn for hesten er het uvurder ig.

t

.

t

g:

revision

fi

. regnskåbsmæssig assistance
. rkattemærsig rådgivning og a5sistance
. økonomisk rådgivning og

Hold øle med hesten i det gafske
and. Hesten ska kke !ndgælde for,
at der ikke er råd
åt den får d€n
fornødne opmærksomhed og pleje.

å5sistan(e

t

KÆRSCAARD LAURSE

Flere medlemm€r ønskes
Kære nred emmer, vær nred til ai
Lrdbrede kendskabet
Hestens

F= 't::l!r;:rlt:1",

ti

r0 rFiTi!5,/:ir

horsenrånsh pm€da jer oe ærerbånd
Unghestechampionatets gladeste
hene hhv dresslr og spr ngn ng i
forbindelse med Dafsk Varmblods
H ngstekåring i Herning.
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GAVE R
HESTENS VÆRN
TAKKER FOR CAVER 2012

Dyrenes Dags Kom te
Dyreværnsforenlngen Svalens Fof d
Etatsråad August Br nkmånn og
Hustru [,4arie t Ringners Mindelegat

Famiien Hede N e sefs Fond
Frøken Nrlarie Bangs Legat
Kai Houmann Nielsens Fond
Alraene Formål

tii

Købmand Niel9 [,4ortensen og
Hustrus legat
O e Kirk's Fond

O.P Chrlstensen og Hustrus L€gat

Danmarks Hesteforsikring
First Horse
Grethe Kristensen
lngelise Vi helms€n

HESTENS VÆRNS UR

Gardehusar l,4ette ørum Madsen,
SH Silkeborg, ho d FEB 2011
Gardehusar Catriie Frydendal,
5H Høje Taastrup, ho d AUG 2011

MøNSTRINGSM

E

DAL.J E

Avlsforeningen Den rydske Hest,
hingstekåring
Mill€ Nielsen med Lucas

[,4ette We gel

Avlsforeningen Den Jydsk€ Hest,

O e Mac Jørgensen

Til minde om Hanne 5keel

hoppekåringer
N be: Karina Elkjær/ Sara
Rev!ø: lvar Lavr€ns Pedersen /

og mange flere gaverfrå medlemmer af Hestens Værn m.fl.

Sofie Lavrcns
Randers: Lasse [,4athiesen / Dagmar

Svend Hansen

Dånsk Varmblods Hingstekåring,

HORSEMANSH IPMEDAL,J

Søborgaard Rideklub
Årets ponypasser: Fanny Fersl€,,.r
Årets nestepasser Suzett€ Behrens

E

Hern ing

Nlart n Kavsen, Katrirrelund,

C. og

D-Military Stævne,

Tj€le Militaryklub
Pony: Zofia Anralia F ok ewics

Det Fynsk€ Dyrskue

lndian Girl

lndberetning mangler

Hest: Kathr ne P ambech /
Stargo ds Lop€z

Dyrskuet Thy - Mors
lndberetning r.ångler

/

Børn & Dyr på Bregentved
Ann kå Egeberg Andersen Stevns
4H / kat.nr 83
-lohanne Emma Poo sen, T€estrup
4H ,' kai nr 103
Nanna Sofe W d lakobsen, Teenrup

Dyrskuet Thy. Mors Dyrskue
Under 13 år: Mikk€ Bech Ma!r tsen
13-17

Hingstedag, viborg
Chr njna Husum,

1,1ø

år Mathias Wilaume Jonåsef

Over 17 år: Regltze

dr!p / Styrklrr

J!!

S monsen

S ssel

Elbo.resen, Dronningl!nd /
Sherbån

Fællee l"dags Materialprøve,
Vilhelmsborg
Sølro nr's Skywålker, P H 97, fra

Hjørring Dyrskue

Fanne & Po! -Ank€r Steffensen,

l\4ar

aAbrahamsen / Kat nr 70

Landsskuet i Herning
Bedste senior: Klrst ne Andersen,
Mo drup I Frenja fra Bredgaard
Bedste

junior Cec

lJnghestechampionatet, Herning
G ade9te/mest ve

tl

passe !nghest

e -roost Hans€n,

Landsskuet på Gl. Elstrup

Gladest€/mest vehilpasse unghest

Junlor: Josefine Røngtrup /
Glibings Dild
Senlor: Emma ømark J€nsen / Sitka
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