Nyhedsbrev Maj/2015
Hermed det første nyhedsbrev fra Landsudvalget for Heste. Nyhedsbrevet vil fremover blive udsendt på mail
til alle hestefolk, der måtte ønske det. Nyhedsbrevet vil dække relevante emner indenfor hestehold og
hesteavl, og vil udkomme 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:
Det er med glæde vi udsender vores første nyhedsbrev, som jeg håber vil blive til gavn for os alle sammen.
I forbindelse med nyhedsbrevene vil jeg fremover benytte mig af muligheden for at give min mening til kende
om hvad der rører sig i hestesektoren. I denne omgang vil jeg give et par kommentarer til uddannelseskrav
til beslagsmede samt destruktion af heste.
Uddannelseskrav til personer, der beskærer eller anlægger beslag på heste, har længe været debatteret
både hos myndighederne og i hestesektoren. Vi er rigtig glade for vores veluddannede beslagsmede, men vi
har fra Landsudvalgets side hele tiden været bekymrede for et lovkrav om uddannelse og autorisation for at
kunne beskære og anlægge beslag. Vi har været bekymrede for at et lovkrav vil betyde færre beslagsmede,
hvilket ikke harmonerer med områder af Danmark med ganske få etablerede smedepraksis. Derudover har
det også været vores bekymring at færre beslagsmede vil give højere priser, hvilket, i en økonomisk presset
tid, kunne resultere i at hestene går længere mellem beskæring og beslag. Det er derfor af hensyn til
hestevelfærden at vi har været bekymrede for et krav om autorisation og uddannelse. Vi har i stedet peget
på, at man bør gøre som i Sverige, og begrænse arbejdet med sygebeslag til autoriserede uddannede
smede.

Fødevareminister Dan Jørgensen har nu meddelt ministeriets beslutning om, at den svenske model også
skal anvendes i Danmark, og at han forventer en bekendtgørelse klar i foråret 2016. Det er en beslutning,
der efter min mening skal have stor ros. I denne tid, hvor mange hestefolk har fået nok af nye lovkrav og
begrænsninger i handlefriheden, er jeg også overbevist om at der blandt de aktive vil være ros til ministeren.
Rigtig mange heste er i de senere år blevet udelukket fra fødekæden, og kan dermed ikke slagtes. Det
betyder at de mange heste destrueres i stedet. Det er derfor med stor ærgrelse, at vi hestefolk oplever en
prisstigning til omtrent det dobbelte for destruktion af heste hos DAKA. Særligt skærpende er det jo, at vi
ikke har andre steder at gå hen for at få heste destrueret. DAKA har forklaret prisstigningerne med flere
faktorer, nemlig; faldende råvarepriser, geografisk placering i forhold til DAKA’s anlæg i Randers,
afhentningsforholdene på hestehold samt det gennemsnitlige antal dyr pr. afhentning.
Jeg ærgrer mig og finder det også uforståeligt at disse dyreartsforskelle skal give så stor en prisforskel på
eksempelvis et dødt kreatur (593 kr. ekskl. moms) og en død hest på (1287 kr. ekskl. moms).
Om det er en hest eller et kreatur, der skal hentes på ruten, så må transportomkostningerne nu være de
samme, og det var måske også mere rimeligt at pålægge omkostningerne, netop hvor afhentningsforholdene
ikke er i orden, fremfor at pålægge alle hestefolk et højere gebyr. Vi opfordrer DAKA til at genoverveje
gebyrpolitikken og håber på større forståelse og solidaritet mellem dyrearterne.
Med venlig hilsen
Hans Marius Jørgensen, Formand for Landsudvalget for Heste

SEGES, Heste på Facebook
Hesteafdelingen i SEGES går nu på Facebook, hvor meget nyttig viden løbende vil blive udsendt. Du finder
os ved at søge på ”SEGES Heste”. Lanceringen af Facebooksiden sker sideløbende med at
hesteafdelingens hjemmeside moderniseres bl.a. med øget brug af videovejledninger, som naturligvis også
vil blive gjort tilgængelige via Facebook.
Formålet med Facebooksiden er en generel orientering og rådgivning, mens den konkrete kunderådgivning
stadig foregår via mail, telefon eller besøg.
Med venlig hilsen
Jørgen Kold, SEGES Heste

Transport - Domstole er ikke enige i bødestørrelser
Transportforordningen, der gælder transport i økonomisk virksomhed, har i årevis voldt besvær for
hestesektoren. Besværet består i fortolkningen af hvilke transporter, der er økonomisk virksomhed, og
dermed er omfattet af forordningen. Rigtig mange hestefolk har i årenes løb været i tvivl om hvorvidt de er
omfattet, og regelsættet er så tilpas kompliceret at mange desværre også er kommet i konflikt med loven og
har modtaget bøder fra politiet. Bødestørrelsen er betragtelig, og er ved førstegansovertrædelse 7000,- kr.
pr. overtrædelse. Med denne bødestørrelse kan en uheldig transportør, der ikke regnede med at være
omfattet, let komme til at modtage en bøde på f.eks. 21-28.000,- kr. for tre-fire overtrædelser.
SEGES har altid opfattet denne bødestørrelse som urimelig, når det kommer til administrative overtrædelser,
og nu støttes dette synspunkt af en række sager indbragt for domstolene, hvor bødestørrelsen har været til
vurdering. Domstolene har i de fleste tilfælde nedsat bødestørrelsen, når der er tale om overtrædelser af
ordensmæssig og administrativ karakter og ingen heste har lidt ulempe. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor
der ikke er lavet ruteplan eller hvor en trailers godkendelse til dyretransport er udløbet. Domstolene
nedsætter typisk bødestørrelsen begrundet i proportionalitet mellem lovovertrædelse og sanktion.
SEGES vil gennem dialog med Fødevarestyrelsen og Rigspolitiet søge at få domstolenes opfattelse til at slå
igennem i de fastsatte bødetakster, således at det ikke er en nødvendighed at bruge egen og rettens tid på
at få nedsat administrative bøder.

Gratis købekontrakt og vejledning
I rådgivningen på SEGES kan foråret og det gode vejrs komme mærkes på aktiviteterne i
handelsrådgivningen. Der er netop nu væsentligt flere forspørgsler 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.

Eksport af sæd til EU-lande
Reguleringen af eksport af sæd til EU-lande er nu ændret (Gennemførelsesforordning, EU nr. 846/2014).
Ændringerne er kommet i stand på initiativ fra World Breeding Federation for Sport Horses efter input fra
danske hingsteholdere.
Tidligere har der været krav om løbende tilsyn af hingstestationens dyrlæge, men det er nu besluttet, at tilsyn af stationsdyrlægen, kun er et krav i perioder, hvor der foregår aktiviteter på sædopsamlingsstationen.
Desuden er reglerne lempet for hingste, der permanent opholder sig på en ”EU-godkendt hingstestation”. De
obligatoriske prøver (infektiøs anæmi, EAV og CEM) skal nu kun tages én gang årligt, også selv om hingsten
senere i sæsonen tappes med henblik på fremstilling af frostsæd.
For hingste, der lejlighedsvis forlader hingstestationen, f.eks. for at starte i konkurrence, er regelsættet ikke
lempet. For hingste, der kommer udefra, og på en ”EU-godkendt station” skal tappes til frostsæd, er der heller ikke ændret på det hidtidige regelsæt.
Området vil igen til efteråret komme på dagsordenen på møde i EU, hvor branchens indspil naturligvis stadig
vil være enklere regler og procedurer

Autoriserede Hingstestationer - Klik HER
Uddannede inseminører – Klik HER
Når man vælger hingst
Som hoppeejer er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold, så der ikke opstår problemer med
registrering af føl til næste år.






Inseminering skal foretages af godkendte inseminører eller dyrlæger.
Sædtapning og forsendelse kun må ske på stationer, som er autoriseret af SEGES, Heste.
Hingsten skal være avlsgodkendt i et dansk avlsforbund eller godkendt i et EU-anerkendt avlsforbund. Endvidere skal hingsten være optaget på hingstelisten i bedækningsåret eller der skal ansøges om brug af hingsten. Hvor afkommet fødes ind i et dansk forbunds hovedafsnit, vil der kunne
udstedes dokumentation for afstamning, jf. nærmere regler herfor.
Såfremt der ønskes anvendt en hingst, der udelukkende er godkendt i et udenlandsk EU-anerkendt
avlsforbund, skal hingsten tilmeldes EU-hingstelisten, samt der skal fremskaffes dokumentation for
hingstens identitet, DNA-bestemmelse/afstamnings-kontrol, kåring og afprøvning.

Registrering af føl
Følsæsonen er ved at være godt i gang. I den forbindelse er det vigtigt at huske at indberette føllet til SEGES, Heste senest 40 dage efter fødsel, hvilket er gratis. Senere anmeldelse medfører gebyr på kr. 505,inkl. moms. Hvis indberetningen sker udover fødselsåret, er gebyret kr. 1.910,- inkl. moms, ligesom føllet vil
skulle afstamningskontrolleres via DNA, før der kan udstedes pas.
Når føllet er indberettet, vil opdrætter indenfor 14 dage modtage en kvittering for indberetningen med oplysning om føllets registreringsnummer samt information om mærkepladser.

Forudbetaling af ydelser i registreringen
En del ydelser på registreringsområdet betales via forudbetaling. Det gælder
- ejerskifter
- opdatering af hestepas med medicinsider
- pas til uregistrerede heste (uden afstamning)
- ombytning af stamtavle til pas
- genudstedelse af bortkommet pas/ejercertifikat
- oprettelse af udenlandske pas

Få dit føl mærket af SEGES, Heste
Vi er konkurrencedygtige på både pris og kvalitet
SEGES, Heste har et antal mærkere ansat til at forestå chipmærkning af heste og føl. Disse er geografisk
fordelt ud over landet - så der er også en mærker i det område hvor du bor. Mærkerne er erfarne hestefolk
der har gennemgået en specialuddannelse, og de har lang erfaring med signalementsbeskrivelse og chipmærkning af heste. En korrekt signalementsbeskrivelse er især vigtig ved en senere identifikation af hesten
(f.eks. forsikring, handel, stævnedeltagelse o.l.)
Du kan få føl mærket på følgende måder:
PÅ MÆRKEPLADSER
SEGES, Heste tilbyder hen over sommeren chipmærkning på et antal pladser, ofte i forbindelse
med forbundsarrangementer (følskuer og lign.)
En oversigt over pladser hvor du kan få dit føl mærket, findes HER.
Oversigten udsendes desuden sammen med kvitteringen for følindberetningen
Føl kan, uden forudgående tilmelding, møde til mærkning på disse pladser, såfremt folingen er indberettet til SEGES, Heste og man har modtaget kvittering for følindberetningen. Denne kvittering og
moderhoppen, samt dennes originale papirer, skal medbringes ved mærkning.
Pris pr. mærkning og besigtigelse på pladserne er kr. 265,- inkl. moms.
Gebyr for mærkning og pas vil efterfølgende blive faktureret fra stambogskontoret.
VED HJEMMEMÆRKNING
Bliver føllet ikke mærket på en mærkeplads, bliver man automatisk tilbudt mærkning hjemme.
Hjemmemærkning forløber hen over efteråret, og en ugestid før besøget bliver man kontaktet af en
SEGES – identitetsmærker, der tilbyder mærkning på et nærmere fastsat tidspunkt.
Chipmærkning hjemme koster kr. 695,- inkl. moms for 1. føl og kr. 380,- inkl. moms for efterfølgende
føl på samme adresse.
Gebyr for mærkning og pas vil efterfølgende blive faktureret fra stambogskontoret
DYRLÆGEMÆRKNING
Vælger man dyrlæge til at mærke sit føl, husk da at rekvirere et særligt skema til brug herfor ved henvendelse til stambogskontoret på tlf.nr. 8740 5477, senest den 1. september. Pris kr. 157,50,- inkl. moms. Andre
formularer kan ikke benyttes.

Indgræsning af heste
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger.
Af Landskonsulent Eric Clausen
Når hestene lukkes på græs om foråret er det vigtigt, at de får en tilvænningsperiode på et par uger, hvor
græsningstiden langsomt udvides. Fortsæt med tildeling af hø og wrap i denne overgangsperiode.
Undlades denne tilvænningsperiode er der risiko for, at hesten får diarre, kolik, eller bliver forfangen.
Det første forårsgræs har et højt indhold af letfordøjelige sukkerater og indeholder samtidig kun meget lidt
struktur hvilket kræver tilvænning, hvis fordøjelsesproblemer skal undgås.
Bakterierne i hesten fordøjelsessystem har brug for langsomt at tilvænne sig til den nye foderrations sammensætning samtidig med at hestene langsom introduceres til græsmarken. I modsat fald kan der opstå
forstyrrelser i hestens mave/tarmkanal.
En langsom overgang fra staldfodring til afgræsning er helt afgørende. I denne overgangsperiode, hvor
hesten kun ganske gradvist får adgang til mere og mere græs, fortsætter man med vinterfoderrationen,
særligt stråfoderet, så bakteriefloraen i hestens fordøjelseskanal kan nå at tilpasse sig den nye foderration.
Denne overgangsfodring bør minimum strække sig over en periode på 14 dage. En ikke for kraftig, gerne
lidt grovstrået græsmark vil være det bedste ved udbinding.
Forfangenhed er et andet problem der hører foråret til.
Forår og efterår hvor vi har en kombination af lave nattetemperaturer og varme solskinsdage er problematiske. Om dagen hvor solen skinner og temperaturen er over 5 C, danner græsset ud fra fotosyntesen sukker, som bruges til græssets vækst. Er der frost om natten vil sukkerindholdet stadigt være højt i græsset
næste morgen. Det er særligt den sukkerform der hedder fruktan, som her er problematisk. Hesten æder
gerne det fruktanholdige græs, som har en ekstra sødlig smag på grund af det høje sukkerindhold. Da
fruktanen er vanskelig for hesten at nedbryde i mavetarmkanalen, kan der blive dannet nogle giftstoffer som
betyder, at der ophobes væske i hestens hove, især på forhovene, mere præcist mellem læderhuden og
hornet.
Denne tilstand kendes som forfangenhed. Trykket på læderhuden giver hesten så store smerter, at den
prøver, at aflaste forhovene ved at "gynge" bagud på benet- og sætte hovens dragter først i marken og siden falde ned på tåen. En forfangen hest står derfor meget karakteristisk med benene strakt fremad.

Pas derfor på med at sætte hesten på græs så længe der er nattefrost. Vent med at begynde indgræsningen til nattetemperaturen er nogenlunde stabil på min. 5 C.
Godt grovfoder er vigtigt i denne overgangsperiode
For at undgå problemer ved udbinding er det vigtigt, at hesten æder godt med strukturrigt foder samtidig
med at indgræsningen begynder. Godt hø eller wrap er det vigtigste foder til heste i denne overgangsperiode.
I det hele taget gælder det om at hestene er godt mætte i stråfoder inden de lukkes på græs, så overgangen til græsmarken bliver langsom og glidende for hesten.
Mange hestefolk praktiserer i dag stribeafgræsning, hvor hegnstråden hver dag flyttes lidt frem, hvorved
hestene får tildelt en ny stribe græs. I forbindelse med udbinding er denne metode særdeles velegnet.
Kig marken efter for giftige planter
Inden hestene lukkes på fold bør denne også gås grundigt igennem med hensyn til hegnets tilstand og
eventuelle giftige planter. Flere giftige planter er meget hurtige i vækst om foråret og samtidig mest giftige
på dette tidspunkt, det gælder f. eks for natskygge. Samtidig kan de giftige planter være svære at identificere på dette tidspunkt inden de er gået i blomst.
Yderligere tjekkes vandforsyningen på folden og der sættes en saltsten op.

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

