Nyhedsbrev Maj/2016
Hermed får du 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. God læselyst.

Formanden har ordet:
Avlssæsonen 2016 er nu påbegyndt, og vi bygger videre på et 2015, hvor vi for første gang i seks år så
fremgang i sektoren igen. Bedækningstallet for 2015 viste nemlig en stigning på 2%, og vi regner optimistisk
med, at udviklingen mod større aktivitet blot lige er igangsat.
Med årsskiftet så hestesektoren nye regler på hestepasområdet, der medfører, at hestens pas skal kunne
fremskaffes umiddelbart i forbindelse med kontrol og medicinering af hesten. Reglerne giver en hel række
praktiske, økonomiske og ikke mindst hestevelfærdsmæssige problematikker. Det sidste burde være ganske
åbenlyst, idet en hest, hvor passet ikke er til stede, ikke kan behandles med de typer medicin, der udelukker
hesten fra slagtning til konsum. Det er en ganske væsentlig etisk problemstilling, at f.eks. et føl, der endnu
ikke har fået pas eller en hest, hvor ejeren har indsendt passet til en lovpligtig opdatering, pludselig ikke kan
behandles optimalt i tilfælde af sygdom eller skade.
Landsudvalget for Heste har haft drøftelser med Fødevarestyrelsen, der desværre ikke har bibragt myndighederne tilstrækkelig forståelse for vores synspunkter.
Derfor har vi sammen med Dansk Rideforbund, De Danske Hestedyrlæger, Trav og Galopsporten, Hestens
Værn og Dyrenes Beskyttelse i regi af Forum for Hestevelfærd formelt rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen. Vi har gjort opmærksom på problemerne og skitseret en mulig løsning i form af en online indberetningsmulighed.

I den nye EU forordning på hestepasområdet præciseres også at passet skal ledsage hesten. Der er dog
undtagelser, hvor der ikke er krav om at passet følger hesten. Èn af disse undtagelser er ”Når hesten er
opstaldet eller på græs og passet kan fremvises umiddelbart”. Vi har opfordret Fødevarestyrelsen til også at
anvende denne undtagelse. Med Fødevarestyrelsens nuværende tolkning, så er der i praksis krav om at
hestepas skal kunne fremskaffes straks ved en kontrol på opstaldningsstedet. Så undrer vi os naturligvis
over hvorfor man i EU forordningen har anført en undtagelse for netop opstaldningen. Det hænger i vores
øjne ikke sammen, og sagen bør genovervejes.
Vi har endnu ikke fået afklaret alle punkter i vores drøftelser med Fødevarestyrelsen, men skulle udfaldet
ikke være mere imødekommende overfor sektorens muligheder for en rimelig hverdag, så er sagen af så
væsentlig karakter, at vi vil rejse den i det politiske system.
De bedste hilsner til alle hestefolk
Hans Marius Jørgensen, Formand for Landsudvalget for Heste

Mens vi venter – Revision af Lov om Hold af Heste
Umiddelbart inden Landsudvalgets Hestekongres i slutningen af januar måned modtog hestesektoren en af
de bedre nyheder i lang tid. Fødevareministeriet har nemlig besluttet sig for at påbegynde arbejdet med en
revision af Lov om Hold af Heste. Netop dette har hele den organiserede hestesektor ønsket sig meget længe. I meddelelsen om at revisionsarbejdet nu er prioriteret blev det også præciseret, at man er klar over at
mange af de krav loven stiller i 2020 er for rigide og bør ændres. Ministeriets pressemeddelelse om en revision af Lov om Hold af heste kan ses her.
Den organiserede hestesektor samlede sig i 2012 i et fælles høringssvar vedrørende den fremtidige hestelov. I den forbindelse har organisationerne præsenteret ændringsforslag, der berører krav til loftshøjde,
boksstørrelse, lysindfald, rumfang, udegående heste og foldtid til ungheste samt en anbefaling om at heste
holdes i flertal. Den organiserede hestesektor mener med ændringsforslagene at vi kan sikre hestevelfærd
uden at bruge unødvendige økonomiske og praktiske ressourcer, og dermed også sikre sektorens fremtidige
vækstmuligheder.
En ændring af lovgivningen er ganske presserende. Hestesektoren har desværre allerede oplevet at mange
bedrifter har neddroslet eller afviklet, da man ikke har set sig i stand til at opfylde den kommende lovgivning.
De kommende lovkrav er så omfattende, at det kræver betragtelig finansiering, hvilket der ganske enkelt ikke
er gode muligheder for i en sektor i lavkonjunktur, hvor en stor del af bedrifterne ligger i landdistrikterne. Vi
venter nu på ministeriets forslag til ændring af lovrammen – hestesektorens udviklingsmuligheder er afhængige af en succesfuld revision.
Med venlig hilsen
Jørgen Kold, SEGES Heste

Transport af heste til dyrskuer
Transportområdet har siden indførelsen af transportforordningen, der vedrører transport i økonomisk virksomhed, været en udfordring for hestesektoren. På det seneste har en konkret sag om transport til Roskilde
Dyrskue skabt røre og debat. En dommer i Roskilde Byret har nemlig lagt en deltagelse i Roskilde dyrskue til
grund for at transportøren opfattes som omfattet af transportforordningen. Baggrunden skulle være, at man
udstillede hestene med henblik på opnåelse af præmier, hvilket antages at forøge hestenes handelsværdi.
Dommen er ikke i overensstemmelse med den vejledning hestesektoren har modtaget fra Fødevarestyrelsen
lige fra indførelsen af transportforordningen, og begrundelsen for dommen må karakteriseres som en fejl.
Fødevarestyrelsen har da også på styrelsens hjemmeside adresseret emnet ganske klart med følgende
spørgsmål og svar til vejledning angående transport af heste for privatpersoner:
1. Må jeg som privatperson køre min egen eller en anden privatpersons hest til et dyrskue eller et avlsarrangement uden at opfylde kravene i Transportforordningen?
Ja, det vil som udgangspunkt falde uden for definitionen på en transport i forbindelse med økonomisk virksomhed. Det samme gør sig gældende, hvis du låner en rideskoles hest.
Du kan læse vejledningen på Fødevarestyrelsens hjemmeside ved at klikke her.
SEGES har også efter dommen drøftet ”transport til dyrskuer” med såvel Rigspolitiets Nationale Færdselscenter som Fødevarestyrelsen, og det er stadig opfattelsen hos myndighederne at deltagelse i dyrskue ikke i
sig selv leder til at man er omfattet af transportforordningen. Vejledningen går således stadig på at privatpersoners transport til dyrskuer som hovedregel ikke er omfattet af begrebet ”økonomisk virksomhed”.

Det er nu muligt at eksportere heste til Kina
Kina har tidligere været lukket land for danskere, der ønskede at eksportere heste. Hidtil har der været så
massive administrative udfordringer, at eksport til Kina i praksis har været umuliggjort. Det er nu ændret. Et
større lobbyarbejde fra erhvervet såvel som myndighederne resulterede i 2015 i at en protokol blev underskrevet på politisk plan. Hermed var intentionerne på plads for at de konkrete betingelser kunne fastlægges.
I marts måned lykkedes det at få en gensidig godkendelse af et sundhedscertifikat, og vejen til Kina er således åben for eksportører af danskopdrættede heste.

Stramning af reglerne omkring passets tilstedeværelse
I forbindelse med den nye EU forordning på hestepasområdet har Fødevarestyrelsen strammet reglerne for
passets tilstedeværelse hos hesten. Fødevarestyrelsen tolker den nye forordning sådan, at passet under
opstaldning skal kunne fremskaffes med det samme. Det levner dermed hestefolk meget lidt plads til at gøre
andet end at opbevare passet i stalden hos hesten eller i opstaldningsstedets varetægt.
Det finder vi hos SEGES problematisk. Opbevaring af passet giver i mange tilfælde en helt uoverkommelig
administration for opstaldningsstederne, der skal udlevere og have genindleveret pas hver eneste gang hesten skal transporteres for eksempel til stævne. Samtidig øges risikoen for at passet bortkommer; det være
sig i forbindelse med konflikter på opstaldningsstedet, tyveri eller slet og ret simpel bortkomst. Det er ikke
nødvendigvis en enkel sag at få genudstedt sit hestepas, slet ikke hvis der er tale om udenlandske pas, og
hesten udelukkes automatisk fra slagtning til konsum, når der udstedes et duplikatpas.
Såfremt passet ikke kan fremvises umiddelbart i forbindelse med dyrlægebesøg, har dyrlægen ikke lov at
behandle hesten med medicin, der udelukker den fra konsum.
Ansvaret for den umiddelbare fremskaffelse af passet ligger hos hestens bruger. Brugeren er i lovgivningen
defineret således:
"Bruger er enhver fysisk eller juridisk person, der er i besiddelse af dyr af hestefamilien eller har til opgave at
passe dyret mod eller uden vederlag, også midlertidigt, herunder under transport, på markeder eller i forbindelse med konkurrencer, væddeløb eller kulturelle arrangementer"
Det betyder, at f.eks. en rideklub eller et opstaldningssted kan blive anset for at være hestens bruger.

Hvad gør man så?
Hos SEGES kan vi se to løsningsforslag:
a) Man vælger at opbevare passet i stalden hos hesten. Man skal dog ikke være blind for, at denne løsning
kræver en betragtelig mængde administration, idet passene så skal udleveres og genindsamles, når heste
f.eks. skal til stævne.
b) Hvis hesteejer ikke ønsker at opbevare passet i stalden kan man lave en skriftlig aftale med staldejer om,
at hesteejer selv er ansvarlig for den umiddelbare fremskaffelse af passet. Har man gjort det, vil staldejer
ikke blive holdt ansvarlig for fremskaffelsen og har derfor ikke nogen grund til at kræve, at passet opbevares
i stalden. Hesteejeren skal selvfølgelig så kunne fremskaffe passet umiddelbart i forbindelse med kontrolbesøg fra myndighederne eller ved veterinær behandling af hesten.
Hvad er konsekvenserne?
Hvis passet ikke kan fremvises umiddelbart i forbindelse med et kontrolbesøg fra myndighederne er sanktioneringen typisk en indskærpelse eller i grove tilfælde politianmeldelse. Indskærpelser medfører et gebyrpålagt opfølgende kontrolbesøg. Gebyrets størrelse vil være ca. 2000 kr.
Har hesten slet ikke fået udstedt et pas, vil der kunne udskrives en såkaldt administrativ bøde i stedet for en
politianmeldelse. Bødeniveauet vil typisk ligge på kr. 2.000 for den første hest og kr. 1.000 for hver af de
følgende heste.

Avlshoppen stiller store krav til foderet
Af Landskonsulent Eric Clausen
Det er vigtigt at hopperne er i god kondition ved foling. Mange hopper skal ifoles på ny samtidig med, at de
er diegivende. Foderplanen skal derfor ikke bare sikre tilstrækkelig med næring til dannelse af mælk men
også sikre at hoppen ikke er i energiunderskud på dette tidspunkt.
Mælkeproduktion er energikrævende og i løbet af diegivningsperioden producerer hoppen dagligt i gennemsnit en mælkemængde der svarer til 2- 3,5 %, af hendes kropsvægt. Ponyhopper, særligt af de små racer,
giver endnu mere mælk, svarende til 5-10 % af hoppens kropsvægt. Mælkeproduktionen øges i løbet af den
første måned, for derefter at være ret konstant, for herefter at falde efter ca. 10 ugers laktation. Der er store
individuelle forskelle på hvor meget mælke hopper indenfor samme race giver.
Det anbefales at give den diegivende hoppe et tillæg på 100% af vedligeholdelsesbehovet, under de første
3 måneder af laktationen. Ponyer af de små racer behøver yderligere 20% på grund af deres høje mælkeproduktion.
Proteinbehovet til mælkeproduktion er også stort. En hoppe som producerer 15 kg mælk pr døgn- skal danne ca. 300 g mælkeprotein.
Hoppen vil normalt komme i sin første brunst ca. 9 dage efter foling og i sin anden brunst ca. 30 dage efter
foling. For hopper som skal ifoles igen er det vigtigt, at de er i næringsmæssig balance efter foling. Det er
specielt vigtigt, at de ikke går ned i vægt i denne periode, da det vil have negativ indvirkning på frugtbarheden.
Kvalitets kontrol
Normalt vil rationen til avlshoppen bestå af mere end 2/3 grovfoder. Dette betyder at det er meget vigtigt at
kende næringsindholdet af grovfoderet. Anvendelse af grovfoder som er analyseret for minimum energi
(FEh), fordøjelig råprotein, calcium og fosfor, må betragtes som en del af kvalitets kontrollen af dit hesteopdræt. Specielt når det gælder indhold af protein og calcium kan grovfoderet variere betydeligt, og indholdet
af disse næringsstoffer kan ikke vurderes ud fra en visuel bedømmelse (ved at se på foderet). Det er derfor
nødvendigt med en foderanalyse og at værdierne fra foderanalysen bliver brugt når du udregner foderplaner
til avlshoppen
.
Hvis du har en grovfoderanalyse kan Foderprogrammet PC-Horse være til stor hjælp, da analysesvar fra
Eurofins leveres med en datalæsbar fil (xml-fil) som kan læses automatisk ind direkte i programmets foderliste. På denne måde kan du sammensætte foderplaner hvor dine foderanalyser er inddraget i beregningerne
og hvor du ikke selv skal lave omregninger for at få analyseresultaterne lagt ind.

Proteinkvalitet.
Mælkens indhold af protein har en høj biologisk værdi, det betyder bl.a. et højt indhold af aminosyren lysin.
Mælkens indeholder 1,7 g lysin/kg. Der er ingen anbefalinger for lysin til diegivende hopper, men en produktion på 15 kg mælk indebærer dog et lysinbehov på 25 g dagligt.
Korn indeholder ikke ret meget lysin, så særligt i rationer med meget korn, vil der være behov for at supplere
med gode proteinkilder som sojaskrå, fiskemel m.m. Tilstrækkeligt med protein af god kvalitet er også afgørende for, at hoppen danner den livsvigtige råmælk i tilstrækkelige mængder.
Mineral og vitaminbehov.
En daglig mælkemængde på 15 kg svarer til, at der bortføres 20 g calcium, og 10 g fosfor med mælken. En
tilsvarende mængde Ca og P skal tilføres med foderet. Hoppen bør derfor have et dagligt tilskud af mineralfoder- også når de går på græs.

Den diegivende hoppe tilbringer ofte en stor del af tiden på græs og får da en naturlig tilførsel af vitaminer.
For hopper på stald som foler tidligt på året, kan det være nødvendigt med tilskud af A- D og E vitamin. Undersøgelser har vist at for hopper på stald A vitamin eller betacaroten have en positiv virkning på frugtbarheden.
Artikler i nyhedsbrevet må ikke kopieres til publicering, men må meget gerne deles med henvisning/link til de
originale artikler på vores hjemmeside eller Facebook.

Gratis købekontrakt og vejledning
I rådgivningen på SEGES kan det mærkes, at vi er midt i sæsonen, og der er netop nu mange forespørgsler
omkring handelsemner. Det vigtigste råd vi leverer dagligt er at alle handler bør være skriftlige. Vi har derfor
lagt vores købekontrakt med vejledning gratis på vores hjemmeside, og det 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

