
 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev Marts/2017 
 

Hermed det nyhedsbrev fra Landsudvalget for Heste. Nyhedsbrevet bliver udsendt på mail til alle hestefolk, 

der måtte ønske det. Nyhedsbrevet dækker relevante emner indenfor hestehold og hesteavl, og udkommer 

efter behov. Vi håber du finder vores informationer nyttige, og hører selvfølgelig gerne fra dig, hvis du ønsker 

yderligere uddybning. 

 

 

Formanden har ordet: 
 

Så er der godt nyt for hestesektoren. 

Hestesektoren har jo i en årrække været fanget i en ganske negativ vækst. Finanskrisen var startskuddet til 

en vanskelig periode, som blev fulgt op af truende krav til staldene fra 2020. Det har gjort, at mange i den 

periode har holdt igen eller er stoppet med aktiviteter i hestesektoren. I 2016 stoppede den nedadgående 

tendens, og vi har nu vekslet til en markant positiv vækst. Bedækningstallet er steget med næsten 9%, hvil-

ket vi skal langt tilbage i tiden for at have oplevet. 

En væsentlig del af forklaringen på fremgangen er, at vi nu endelig har fået hesteloven tilpasset, så den og-

så giver mening. Det har vi godt nok ventet på længe. Allerede i 2007, da vi fik hesteloven, pegede vi på de 

problemer, som sektoren ville få med at opfylde lovgivningen, ligesom vi heller ikke kunne få øje på gevin-

sten i hestevelfærd ved flere af de krav, der blev stillet til staldenes indretning. 

Det har taget lang tid, men nu kan vi altså glæde os over at være kommet så langt. Vi skylder stor ros til 

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, der har sørget for at holde en revision af hesteloven priori-

teret, og som har gennemskuet, at en lempelse af bureaukratiske rammer var nødvendigt for den fremtidige 

udvikling af vores sektor og kunne klares uden at gå på kompromis med hestevelfærden. 

Med de gode nyheder kan jeg næsten ikke vente med at komme i gang med sæson 2017, som jeg er over-

bevist om vil fortsætte i de gode takter. 

 

De bedste hilsner til alle hestefolk 

Hans Marius Jørgensen, Formand for Landsudvalget for Heste  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Ændring af Hesteloven er en stor sejr for hestesektoren  
  

Det er meget glædeligt og resultatet af et langt og sejt træk fra hele hestesektoren, at en revision af lov om 

hold af heste blev vedtaget i folketinget d. 23. februar. 

Det er stort for alle, som er aktive i og for branchen. Lovændringen fjerner en række helt urimelige og skæve 

regler, som ikke styrker dyrevelfærden, men ville medføre udgifter i milliardklassen for hesteholderne og 

kunne føre til en stor nedgang i aktiviteten i sektoren. 

Konkret betyder lovændringerne blandt andet, at nye og skærpede krav til boksstørrelser, som skulle have 

været indført fra 2020, bliver droppet. De droppede krav ville have betydet, at standardbokse på 3 m. x 3 m. 

udelukkende kunne anvendes til ponyer, på trods af, at disse bokse i årtier er blevet anvendt til hundredetu-

sindvis af store heste i hele Europa – vel at mærke uden trivselsproblemer af den årsag. Et andet eksempel 

er luftkvaliteten, hvor der nu ikke længere vil være et rumfangskrav på 30 m3, men i stedet fokus på, at den 

rette luftkvalitet er til stede, hvilket jo kan måles objektivt og reguleres med ventilation.  

  

Vi har registreret en stigning i antal bedækninger på 9 procent i 2016. Stigningen kommer efter ministeren 

allerede i januar 2016 meldte ud at man ville lempe på de bureaukratiske regler for hestestalde. Det er altså 

første gang, vi oplever en vækst siden de alt for strenge krav blev introduceret. Væksten er et meget positivt 

signal, som understreger, hvor afgørende lovændringen er, for at vi kan holde fast i en stor og levedygtig 

hestesektor til gavn for hele Danmark, og ikke mindst landdistrikterne. 

 

SEGES har udarbejdet en guide til hesteloven, hvor du kan få overblik over kravene til et hestehold fremad-

rettet. Guiden er gratis og den kan downloades HER. God læselyst. 

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Kold, SEGES Heste 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Guide_lov.pdf


 
 
 
Kom og få den trykte Guide til Hesteloven hos SEGES på Hest & Rytter 
 

Messen ”Hest & Rytter” i Messecenter Herning vil også i år blive et mødested for hestefolk fra ind- og ud-

land. SEGES kan selvfølgelig også i år findes på messen, nærmere bestemt Hal K, stand 8210, hvor vi vil 

glæde os til at møde vores kunder og samarbejdspartnere. Kom forbi til en snak og få den trykte guide til 

hesteloven med dig. Den udleveres så længe vi har lager til det. 

 

  
Ændret procedure ved indberetning af embryotransfers 
 

Bedækningssæsonen er så småt i gang. 2017 byder på en ændring af proceduren omkring indberetning af 

embryotransfers. Disse skal nu indberettes af dyrlægen på et særligt skema, der findes på hjemmesiden 

HER. Formålet med den nye procedure er en tilpasning af indberetningssystemet til en branche, hvor em-

bryotransfers anvendes i stadigt stigende omfang og hvor køb og salg af embryoner er en hastigt voksende 

niche. 

Fristen for indberetning af føl er som vanligt 40 dage fra folingen. Overholdes denne frist, er følindberetnin-

gen gratis.  

Bemærk også, at fristen for pasudstedelse er den dato, hvor føllet fylder 1 år. Senere pasudstedelse vil med-

føre, at der udstedes duplikat-/erstatningspas og føllet automatisk udelukkes fra slagtning til konsum. Dead-

line for indsendelse af pasansøgning/besigtigelse med al relevant dokumentation er når føllet er 10 måneder 

gammelt. 
 

https://www.landbrugsinfo.dk/heste/stambogsfoering-og-registrering/sider/EmbryotransferCertificate.pdf


 

 

 

 

Dyrskuer er både eksamen og fest   
 

Husk at tilmelde din hest/pony til dyrskuerne i 2017. Tilmelding sker ved henvendelse til de lokale Landbo-

foreninger, hvor reglerne for fremstilling også fås. Oversigt over datoer og steder finder du HER. 

Årets dyrskuesæson starter midt i maj, der er planlagt 18 skuer i Danmark i 2017. 

Mange hesteoplevelser venter ved årets dyrskuer, hvor de traditionelle faglige aktiviteter kombineres med 

shows og andre festlige indslag. 

På dyrskuerne har avlere og avlsforbund en enestående chance for at møde et bredt publikum, og publikum 

har en chance for at få et bredt indblik i dansk hesteavl. På de store dyrskuer er helt op til 30 racer repræ-

senteret. Dyrskuerne giver også mulighed for vurdering af ungheste og avlsdyr i alle alderstrin. Konkurren-

cerne om "bedste hingst", "bedste følhoppe", "bedste goldhoppe", "bedste 3 års hoppe", "bedste 2 års hop-

pe", ”bedste føl” og "bedste samling" foregår på tværs af avlsretningerne blandt de bedste dyr fra hvert avls-

forbund. Det giver spænding over alle dyrskue dagene, og ikke mindst for de yngre heste er det en meget 

lærerig oplevelse. 

 
 
En hest som er bygget optimalt, i forhold til de konkrete arbejdsopgaver har 
let ved at udføre dem! 
Af konsulent Jørgen Finderup, SEGES Heste 
 
Heste skal være formet i forhold til det de skal bruges til, så kan de arbejde let og ubesværet med et mini-

mum af slid og med ørerne fremme. 

 

I avlsarbejdet udvælger vi heste efter et bestemt avlsmål, det er vigtigt at avlsmålet har udgangspunkt i den 

brug vi ønsker at gøre af hesten. Hvordan skal hesten se ud for, at udføre de påtænkte arbejdsopgaver så 

let og ubesværet som muligt. For hesteracer hvor der ønskes atletiske egenskaber og kræves højt tempo, er 

forholdsvis lange ben en fordel (f.eks. travere, fuldblod og Dansk Varmblod). Her stilles der store krav til 

fremdrift og støddæmpning. I den sammenhæng er kodernes længde og eftergivenhed vigtig, og evnen til at 

placere bagbenene langt inde under kroppen, så maksimal bæring opnås. Hvis man derimod ønsker, at op-

nå maksimal trækkraft og/eller hesten skal arbejde hvor der stilles store krav til balancen, er forholdsvis korte 

ben (lavt tyngdepunkt) en fordel (f.eks. Jyder, belgiere og shetlandsponyer). Hos de svære heste betyder det 

ikke så meget, at koderne er lidt kortere og stejlere, da tempoet i de fleste tilfælde er lavt og styrke er det 

vigtigste. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.landbrugsinfo.dk/heste/terminer/sider/startside.aspx


 

 

 

Vigtige eksteriørtræk for ubesværet funktion 

En hest har ca. 65 % af egenvægten placeret på forbenene og den fremdrivende kraft skal komme fra bag-

parten. Derfor er det vigtig for alle heste der skal bære rytter, at rytteren placeres forholdsvis langt tilbage på 

hesten. Vi taler i den sammenhæng om ”god tøjlelængde”. Hvilket vil sige man får forholdsvis meget foran 

sig. Hvis hesten har lange ben i forhold til kroppen, flyttes tyngdepunktet opad, og er den samtidig smal får 

den ofte problemer med balancen. En smal hest har ofte fransk forstilling, snæver forbensbevægelse og 

problemer med friheden omkring albuerne. Det omvendte er tilfældet for heste med indfodet forstilling. 

 

For heste til både ridning og kørsel/trækkraft, er det vigtigt at halsen er korrekt ansat. Halsen bør tage sit 

udgangspunkt oven for skulderleddet, så der er en klar lodret markering af bringen. Hvis halsen er for lavt 

ansat forstyrrer det i mange tilfælde balance og frihed i forparten. Hos køre – og trækheste hvor man benyt-

ter bringeseler er det også meget vigtigt, at halsen sidder korrekt af hensyn til ubesværet vejrtrækning. 

 

Heste som anvendes til ridning skal have både sadelleje og gjordleje. Det ideelle gjordleje bør ligge ca. en 

håndsbredde fra albuen. Gjordlejet er det slankeste sted under hestens bug, sadlen bliver altid presset frem 

hvor hesten er smallest. Brystbenets længde og retning har betydning for gjordlejet og dermed sadlens na-

turlige placering. Hvis det er kort og hælder fremad, ”glider” gjorden frem. Man risikere at sadlen følger med 

og det giver i mange tilfælde problemer med tilstrækkelig frihed i forbenene (ved albuerne). 

 

Ridehesten ønskes rektangulær med store rammer og middellang overlinje, det giver mulighed et smidigt og 

rummeligt bevægelsesforløb. Trækhestene ønskes i mange tilfælde ”sluttede”, med muskuløs, stærk ofte lidt 

kort overlinje. Det giver en stærk kropsbygning, som er bedst egnet til at arbejde i lavt tempo. Hos alle heste 

der skal bære rytter er det vigtigt, at en veltilpasset sadel af passende størrelse kan placeres så den ligger fri 

af skulderen og rytteren ikke kommer hen på lænden at sidde. 

 

Forskelle man ikke umiddelbart kan se 

Der er store forskelle på hestene, som man ikke umiddelbart kan se både hvad angår temperament, energi 

og samarbejdsvilje. En anden vigtig faktor er den måde muskelfibrene er sammensat på. Racer som i gene-

rationer er udvalgt efter et bestemt brugsmål, har en sammensætning af muskler som er tilpasset hertil. Der-

for er det vigtigt, at man gør sig klart hvad hestene skal bruges til og finder den/de racer der er bedst egnet. 

Det føre ikke til noget godt når en race ”tvinges” til at udføre opgaver som var tiltænkt andre mere egnede 

racer. 

 
 
Gratis købekontrakt og vejledning 
 

I rådgivningen på SEGES opleves ofte at en hestehandel kan blive genstand for uenigheder. Mange af 

uenighederne opstår efter handlen, når handelsparterne ikke har den samme oplevelse af den aftale, som 

de har indgået. Det vigtigste råd vi leverer dagligt er derfor, at alle handler bør være skriftlige. For at hjælpe 

lidt på vej har vi lagt vores købekontrakt med vejledning gratis på vores hjemmeside, og den kan hentes 

HER. 

 
 
Kalender/Arrangementer – Klik HER 
 
Kontakt til medarbejdere hos SEGES, Heste – Klik HER 
 
Avlsforbund tilknyttet Landsudvalget for Heste – Klik HER 
 
Tilmelding/afmelding af nyhedsbrev – Klik HER 

https://www.landbrugsinfo.dk/heste/handelsforhold/sider/Kobekontrakt.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/terminer/sider/startside.aspx
https://www.seges.dk/find-medarbejder/husdyrinnovation
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/avlsforbund/sider/Avlsforbund_tilknyttet_Landsudvalget_for.aspx
mailto:til@seges.dk

