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Dyrenes Beskyttelses høringssvar vedr. supplerende høring i forbindelse med
lovovervågning af lov om hold af heste

Dyrenes Beskyttelse er generelt tilfreds med loven og mener, at loven både har og
fremtidigt vil føre til en væsentlig forbedring af de dyrevelfærdsmæssige forhold for
heste.
Nuværende krav
På nuværende tidspunkt er bl.a. gældende, at spiltov ikke længere er tilladt, rum og
udstyr skal optimeres således, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst
og ulempe, stalde skal have ventilation, som sikrer luftskifte, heste skal tildeles tilstrækkelige mængder strukturfoder og heste skal have adgang til frisk drikkevand. Alt
sammen forbedringer, som i stor udstrækning nu er indført i de danske hestestalde.
Det er Dyrenes Beskyttelses indtryk, at mange hesteejere har budt hesteloven velkommen. Mange har f.eks. deres heste opstaldet i hestepension, hvilket vil sige, at de
køber en serviceydelse (opstaldning, foder, fold, faciliteter m.m.), og med hesteloven i
hånden har de fået en langt bedre mulighed for at vurdere, om de forhold opstaldningsstedet kan tilbyde er tilstrækkelige – med hensyn til hestens behov. Mange opstaldningssteder har tidligere overvejende markedsført deres faciliteter som ridehus,
ridebane, om rytterstuen er opvarmet, parkeringsmuligheder, hvem der underviser
osv. Efter at hesteloven er kommet, er opstaldningsstederne blevet meget mere opmærksomme på at få nævnt, hvad de gør for hestevelfærden mht. foder, lys, foldophold mm. De er mere bevidste om, at deres kunder - hesteejerne - har langt større
fokus på hestevelfærden, fordi de har fået konkrete retningslinjer. Dette er en udvikling, som betyder, at loven allerede nu har skabt forbedringer.
Fremtidige krav
I 2016 indføres krav om adgang til fold, foldens størrelse, der skal forelægge foldplaner og gulvet i stald og boks skal være jævnt. I 2020 indføres krav om loftshøjde,
boksstørrelse og lysindfald. Det er med andre ord her de væsentligste velfærdsforbedringer vil finde sted. Det er derfor vigtigt, at bibeholde ikrafttrædelsesdatoerne.
Tilføjelser
For at sikre hestes velfærd i Danmark, har Dyrenes Beskyttelse en række forslag til
tilføjelser/ændringer i loven. Disse fremgår af Dyrenes Beskyttelses høringssvar den
30.05.12 (se side 3-5).

Foreningen har yderligere to tilføjelser:
Kapitel 4: Adgang til fold
Den 08.11.12 kom Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd med en ny udtalelse angående udegående dyr om vinteren. Her står der at ”Rådene ønsker med
denne nye reviderede udtalelse bl.a. at slå fast, at en vurdering af, om der kan afviges fra kravet om adgang til læskur eller bygning for dyr, der er udegående hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, efter rådenes opfattelse
skal baseres på en konkret vurdering af de forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for
på dyrenes race.” Det bemærkes yderligere ”..at der efter rådenes opfattelse alene
findes ganske få steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes
ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang til læskur eller bygning.”
Dyrenes Beskyttelse ønsker præciseret om dette også er gældende for heste. Ifølge
lov om hold af heste er både islandsheste og shetlandsponyer undtaget reglen om
læskur om vinteren og i vinterlignende vejr – såfremt en række retningslinjer er fulgt.
Kravet om læskur bør kun helt undtagelsesvis fraviges, og en fravigelse af kravet bør
basere sig på de konkrete forhold og ikke racespecifikkationer.
Kapitel 7: Ibrugtagning og træning
I lov om hold af heste fremgår det, at oplæring, træning og brug af heste skal være
tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes
bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Ydermere
skal udstyr, der anvendes som hjælpemidler på heste, være tilpasset den enkelte
hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler.
I forhold til træningsmetoder er det svært at se lovens indflydelse. Der praktiseres
stadig træning af heste, som ikke tilgodeser hestens velfærd. På nogle områder er
træningen blevet mere rå for at opnå placeringer til konkurrencer. Loven bør f.eks.
lægge afstand til den meget omdiskuterede rollkur (hyperflexion af hestens nakke),
som til Dansk Ride Forbunds arrangementer er forbudt at anvende, men som praktiseres i vid udstrækning på de private ridebaner.

Er der spørgsmål til ovennævnte, så kontakt os endelig.

Med venlig hilsen

Britta Riis, direktør

Payana Hendriksen, projektleder
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30.05.12
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup

Høringssvar til Lov om hold af heste – evaluering af loven
Dyrenes Beskyttelse ser positivt på, at der i 2007 kom en Lov om hold af heste
i Danmark og synes generelt, at den gældende lovgivning giver en forbedret
hestevelfærd. Dog foreslås følgende tilføjelser/ændringer for at sikre god velfærd for heste i Danmark.

§2
Tilføjelse
- Hestehold: Et hestehold skal til enhver tid bestå af minimum 2 heste.
Begrundelse: Heste er fra naturens side flokdyr og trives bedst sammen med artsfæller. Domesticerede heste har de samme instinkter og adfærd som vildtlevende heste. Da heste er
byttedyr er de derfor på konstant vagt over for farer. Heste lever i flok, da mange individer
sammen giver større sikkerhed over for rovdyr. En isoleret hest vil være et nemt offer, hvilket
får heste som opholder sig uden artsfæller til at blive nervøse og stressede. Længere tids
isolation kan føre til både adfærdsmæssige og fysiologiske problemer. Et andet vigtigt aspekt
er social adfærd. En isoleret hest vil ikke have mulighed for gensidig pelspleje, leg og kommunikation med andre heste, hvilket er med til at reducere hestens velfærd.

§ 16
Tilføjelse
- Folden skal have et areal, som sikrer at heste har mulighed for motion og
laverestående heste i hierarkiet kan søge væk fra artsfæller.
Begrundelse: Heste lever i sociale grupper med rangorden. Lavt rangerende individer vil være
mere udsatte for aggression fra højtrangerende individer, hvis de ikke har mulighed for at holde afstand. Mangel på plads giver derfor unødige uroligheder og stress i hesteflokken.

- Alle heste i en fold skal til enhver tid have adgang til samtidig at opholde sig
på et tørt leje.
Begrundelse: Mange folde er dårligt vedligeholdt, hvilket gør det svært eller umuligt for hestene at opholde sig på et tørt areal. Heste, som står i fugt eller mudder, risikerer infektion nederst på benene forårsaget af bakterier, svampe eller mider. Desuden hæmmes hestens bevægelser, hvis den står i mudder, hvilket resulterer i lidt eller ingen bevægelse.
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§ 17 stk. 1
Ændring
- Nuværende paragraf ”Heste skal mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres
eller gives fri bevægelse på fold” ændres til: ”Heste skal i mindst 2 timer 7 dage om ugen gives fri bevægelse på fold”.
Begrundelse: Hestens trivsel afhænger af sundhed, tryghed og afveksling. Heste har brug for
daglig fri bevægelse på fold for at blive både mentalt og fysisk stimulerede. Afveksling fra ophold i stalden giver hesten miljøberigelse og aktivering, som øger hestens velfærd ved at være
mentalt stimulerende, hvilket dermed modvirker adfærdsproblemer, stereotypier og stress.
Ophold på fold giver også mulighed for interaktion med artsfæller i form af pelspleje, leg og
kommunikation.
Heste i naturen bruger størstedelen af døgnet på at indtage føde, hvilket hestens fysiologi er
indrettet til. En forudsætning for, at hestens mave/tarmkanal fungerer korrekt, er, at spytproduktionen er tilstrækkelig. Det sikrer man sig dels ved at tilbyde hesten størsteparten af sit
foder som strukturfoder, og dels ved at tilbyde den mulighed for at forlænge sin tyggetid. Dette
kan opnås ved længere ophold på græsfolde.
Mange heste lider af støvindicerede luftvejssygdomme grundet længerevarende ophold i stald.
Ophold på fold reducerer indholdet af luftbåret støv i hestens miljø. Det øger også sundheden
for heste at komme på fold, fordi knogle- og senestyrken hos heste, der dagligt kommer på
fold, er højere end hos staldholdte heste.

§ 20
Ændring
- Nuværende paragraf ”Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om
adgang til og indretning af fold m.v. Justitsministeren kan endvidere fastsætte
nærmere regler om, at § 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer”
ændres til: ”Fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til
indretning af fold m.v. Fødevarestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravet i § 19 stk. 1, hvis der på det areal hestene opholder sig er beplantning, der kan yde dyrene en høj grad af læ for vind og ly for nedbør, og
der samtidig er tørt leje i form af en veldrænet bund til samtlige dyr. Der kan
søges dispensation for det enkelte areal og for den enkelte hesteflok. Dispensationen kan gives for en toårig periode”.
Begrundelse: Den nuværende lovgivning giver mulighed for at holde hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer ude i vinterperioden uden læskur. Dyreværnsrådet og Det Veterinære
Sundhedsråd sendte den 10. november 2010 et udkast til revideret udtalelse om udendørs
hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i høring hos Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Justitsministeriet. Af udkastet til revideret udtalelse
fremgår det, at der efter rådenes opfattelse fremover skal søges om tilladelse til at fravige
kravet om adgang til læskur eller bygning, og at ansøgninger om tilladelse bør behandles af
Fødevarestyrelsen, som skal foretage en konkret vurdering af forholdene på stedet.
Kravet om læskur bør kun helt undtagelsesvis fraviges, og en fravigelse af kravet bør basere
sig på de konkrete forhold, hvorunder dyrene holdes, frem for på dyrenes race, for derved at
sikre holdbare forhold for udegående heste.
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