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Formanden Hans Marius Jørgensen (HMJ) bød velkommen til mødet.

Ad 1. Godkendelse af referat af 13. december 2017
Der var ingen bemærkninger til referatet, som herefter blev godkendt.

Ad 2. Valg
Jørgen Kold (JK) foretog valghandlingen. Der var ingen der ønskede skriftlige valg. HMJ
blev foreslået som formand og valgt uden modkandidater. Som næstformand blev Jan
Pedersen foreslået og valgt uden modkandidater.
Fra Familielandbruget blev Jane Strate Buck valgt til forretningsudvalget. Fra gruppe C
blev Lene Lund Kristensen valgt og fra gruppe A blev Helle Dalsgård valgt til forretningsudvalget.

Ad 3. Regnskab 2017
JK gennemgik regnskabet, og var glad for, at bundlinjen gav et positivt resultat på 172
t.kr., hvilket skal ses i forhold til et forventet resultat på 112t.kr. Resultatet muliggør en
yderligere konsolidering af udviklingskontoen, hvilket også er nødvendigt, set i relation
til, at der de næste par år forventes nogle større investeringer i fremtidig IT- sikkerhed.
Tilskuddet fra L&F samt fonde er stort set som budgetteret. Indtægterne fra programmer
og materialer er faldet lidt de senere år, hvilket bl.a. skyldes, at dyrlægeforeningen nu
selv står for salget af formularer til handelsundersøgelser. Indtægterne fra konsulentydelser ligger lidt over det forventede.
På posten ”drifts- og serviceydelser” er der sket et fald, primært på grund af, at aktiviteten med registrering af uregistrerede heste er kommet på et ret lavt niveau. Fremgangen
i bedækningstallet for 2017 på 4% smitter endnu ikke af på serviceydelserne, men faldet
i mærkningsaktiviteterne er stoppet, hvilket er glædeligt, da Landsudvalgets mærkningsordning er afgørende for prisniveauet i markedet.
Udgiften til gager og pensioner er lidt mindre end budgetteret, og kontoret er meget opmærksom på løbende tilpasning og udnyttelse af stordriftsfordele.
Personale- og kontorudgifter er reduceret lidt, hvilket dog primært skyldes, at der er
sparret en del på efteruddannelse og nyanskaffelser.
Posten ”ekstern konsulentbistand” er faldet og skyldes primært, at der ikke har været besparelser på juridisk assistance.
Der er også sparet på posten for ”driftsomkostninger og tjenesteydelser”, hvilket skyldes,
at der er holdt igen på at udvikle det gamle IT-system, som står for at blive udfaset.

2/5

Der blev spurgt om der i et nyt indberetningssystem vil blive mulighed for at foretage online registreringer. JK svarede, at et nyt IT-system indebærer mange nye muligheder, og
det skal i en senere fase vurderes, hvad der vil være rentabelt at indarbejde.
HMJ var glad for regnskabet, som endte med et positivt resultat.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

Ad 4. Persondataforordningen
HMJ indledte dette punkt med at fortælle, at baggrunden for at punktet var kommet på
dagsordenen var forberedelse af avlsforbundene til den nye EU forordning.
Derefter redegjorde juridisk specialkonsulent Jesper Kjærulf Christensen fra SEGES om
emnet og gennemgik principperne i forordningen. Mange af reglerne i forordningen var
også gældende i den tidligere persondatalov, men nu er der tale om en forordning, som
har umiddelbar retskraft i alle EU- lande. Jesper Kjærulf Christensen nævnte, at Datatilsynet har udarbejdet flere brugervenlige vejledninger og skabeloner om emnet, som ligger på deres hjemmeside. Alle data, som kan bruges til at identificere en person, er omfattet den nye forordning.
Der var flere spørgsmål om, hvordan avlsforbundene bør forholde sig med hensyn til
medlemmernes data bl.a. i forhold til sponsoraftaler.
JKC opfordrede til at tage stilling til de aktuelle problemstillinger i foreningens vedtægter.
Det kan være svært at give helt konkrete anvisninger til, hvordan det enkelte avlsforbund
skal agere i.f.t persondataforordningen, da avlsforbundene er forskellige i denne sammenhæng.
Det blev besluttet, at SEGES udsender forslag til databehandleraftale, samt slides og
skabeloner fra JKCs indlæg.

Ad 5. Herpesvirus 1
JK gennemgik forløbet med Herpesudbruddet i maj, som var startet i enkelte besætninger på Fyn. SEGES havde med det samme kontaktet Fødevarestyrelsen, som meddelte,
at de ikke overvejede anmeldepligt på denne sygdom. Sammen med Dansk Ride Forbund og Dyrlægeforeningen blev SEGES enige om at etablere overvågning og formidle
et sæt anbefalinger til håndtering af herpesvirus. Der var blevet etableret et godt samarbejde mellem de tre organisationer tillige med kontakt til laboratorier, hvor prøvemateriale bliver analyseret.
Anbefalinger til håndtering af Herpes 1, pr. 2. maj blev herefter gennemgået.
JK fortalte endvidere, at det havde været ganske ressourcekrævende at håndtere denne
frivillige overvågning, og man havde derfor, foreløbig forgæves, prøvet at overbevise Fødevarestyrelsen om, at Herpes virus burde være anmeldepligtig her i landet, som tilfældet er i bl.a. Sverige.
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JK nævnte, at særligt håndtering af sociale netværk har været en udfordring i denne sag.
I løbet af ganske kort tid, blev opdateringerne om herpes læst af mange tusinde personer, og mange rygter og holdninger har skullet håndteres, så budskaberne ikke bliver
skævvredet.
HMJ afsluttede punktet med understrege vigtigheden af, at man havde meldt ud i fællesskab med DRF og Dyrlægeforeningen.

Ad 6. Paskrav til føl
Fødevarestyrelsen havde, på foranledning af spørgsmål om transport af føl med hoppen,
udmeldt en ændring i kravene til føl, der skal krydse landegrænsen sammen med moderhoppen. Fremadrettet kræves det, at et hestepas er udstedt og medbragt ved krydsning af landegrænser.
Fødevarestyrelsen har yderligere meddelt, at denne praksisændring ikke er i henhold til
pasforordningen, men i henhold til de generelle samhandelsbetingelser i EU. SEGES har
anmodet om en redegørelse for, hvordan Fødevarestyrelsen tolker samhandelsbetingelserne i denne forbindelse, men har endnu ikke modtaget denne.
JK nævnte, at det virkede ulogisk, at man netop i henhold til samhandels betingelserne
gør det meget vanskeligt at krydse EU-grænser med føl, og understregede at man nu
politisk vil forsøge at få ændret denne nye praksisændring.

Ad 7. Rådet for hovpleje og hestebeslag
HMJ orienterede om, at det tidligere hovråd var blevet nedlagt, og at beslagsmedene nu
ønskede at reorganisere og etablere et nyt hovråd. Avlen var inviteret til at tage sæde i
hovrådet og forretningsudvalget anbefalede at avlen skulle repræsenteres af SEGES.
Dette bakkede landsudvalgets medlemmer op om.
HMJ understregede, at der i dag er et godt samarbejde med beslagsmedene, og imødeså et positivt samarbejde i det nye råd for hovpleje og hestebeslag.

Ad 8. EU dyrevelfærdsplatform- Heste
JK orienterede om, at det danske Miljø- og Fødevareministerium har sat sig i spidsen for
arbejdet med etablering af hestedelen af en dyrevelfærdsplatform i EU- regi.
JK understregede, at udmeldingen fra Fødevarestyrelsen har været, at der er tale om et
arbejde med at lave anbefalinger og guidelines for hestevelfærd og at lovgivning ikke er
hensigten. JK vurderede heller ikke, at dette arbejde ville betyde nye stramninger mht.
lovgivningskrav til hestevelfærd her i landet. JK præciserede at Danmark er noget foran
mht. velfærdslovgivning i forhold til det resterende EU.
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Ad 9. App til hestehold
JK orienterede om, at SEGES gennem længere tid har arbejdet med at udvikle en APP
til hestehold, som gerne skulle kunne hjælpe i forbindelse med overholdelse af lovgivning og administrative opgaver i et hestehold. APP’ens område er blevet udvidet, og er
på nuværende tidspunkt ikke helt færdigudviklet, men forventes færdig i løbet af sommeren.

Ad10. Meddelelser
Der havde været afholdt møde i forretningsudvalget d. 8. maj, og referatet udsendes
med LU-referatet.

Ad 11. Eventuelt
Der blev spurgt til EQUUS hesteaktivitetshus. JK svarede, at det endnu ikke var besluttet
om projektet kan realiseres i forbindelse med Jydsk Væddeløbsbane i Århus. Beslutningen ligger i realiteten hos det århusianske byråd, der skal træffe beslutning om at sikre
projektets beliggenhed i minimum 20 år.
Flere nævnte, at udenlandske deltagere, ved internationale hestearrangementer i Danmark, var meget undrende over den danske fortolkning af transportbekendtgørelsen. JK
svarede, at problematikken var bragt videre i det politiske system, for at prøve at påvirke
Fødevarestyrelsens fortolkning i en knap så restriktiv retning. Næsten alle de sager med
hestetransporter, der ender i retten, resulterer i at bødesatserne bliver reduceret.
BRC spurgte til evt. fremrykning af tidspunktet for indberetning til hingstelister og dermed
også tidligere fakturering, så eventuelle manglende betalinger fra hingsteholdere afdækkes inden bedækningssæsonens start. Sådanne hingste kan dermed fjernes fra avlsforbundenes hjemmeside/reklamemateriale tidligere. JK henviste til at drøfte emnet med
kontorets stambogsfører, hvorefter det eventuelt kan sættes på dagsorden til næste
møde i stambogsudvalget.
Frederiksborg Hesteavlsforening fortalte, at de skulle medvirke med heste ved indvielse
af den nye nationalpark ”Kongernes Nordsjælland”, hvor interesserede var velkomne.

Eric Clausen, den 18. juni 2018
SEGES Heste
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