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

Ad 1. Godkendelse af referat af 9.juni 2016
Der var ingen bemærkninger til referatet, som herefter blev godkendt.

Ad 2. Budget 2017
Jørgen Kold (JK) gennemgik aktivitetsplan og regnskab under et. Forudsætningerne er, at
der forventes en vækst i aktivitetsniveauet på 2-4. Der forventes fortsat en vigende efterspørgsel i forbindelse med udstedelser af pas til de uregistrerede heste.
Fokusområder for 2017 blev gennemgået.
Lov om hold af heste.
Når den nye reviderede lov forhåbentlig kommer, er det en vigtig opgave, at få formidlet
reglerne bredt ud og der planlægges, at arrangere en række møder rundt i landet med
dette som tema.
App omkring rammer og lovgivning for hesteholdere.
Det er planen at udvikle en app vedrørende de lovgivningsmæssige rammer for hestehold.
Programmet skal være et hjælpemiddel til de administrative procedurer omkring hestehold
i forbindelse med transport, medicinering, registrering, foderhygiejne m.m.
Visuel rådgivning
Der efterspørges mere visuel rådgivning i form af overskuelige introduktionsvideoer og
efterfølgende mere dybdegående rådgivningsvideoer og også mere decideret E-learning,
hvor dette er hensigtsmæssigt.
JK gennemgik herefter budgettet og nævnte, at der budgetteres med et positivt resultat for
2017 på 112 t kr. Udviklingskontoen er konsolideret med 25 % af omsætningen.
Priserne justeres med 1-2 % i henhold til prislisten i bilaget.
Tilskuddet fra Landbrug & Fødevarer er faldet noget i forhold til tidligere år, hvilket skyldes, at tilskuddet er baseret på et fondsafkast, som i øjeblikket er ret lavt.
Tilskuddet fra innovationsfonde er også faldet noget i forhold til sidste år, da vi ikke for
2017 har opnået at få støtte til nogle promilleprojekter.
Med hensyn til salg af konsulentydelser forventes en forsigtig stigning.
Salget af drift- og serviceydelse forventes at ligge meget tæt på niveauet for 2016.
Salget af programmer og materialer budgetteres at falde lidt, hvilket bl.a. skyldes at handelskontrakter vedr. køb og salg af heste er lagt gratis ud på SEGES hjemmeside.
Mærkningen er blevet positiv påvirket af, at flere forbund nu kræver obligatorisk DNA kontrol.
Flere tilkendegav, at de oplevede lange svartider fra blodtypelaboratoriet og savnede mere konkurrence på dette område bl.a. for at holde priserne nede. Peter Stenaa nævnte, at
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DNA analyser foretaget i Sverige faktisk er dyrere end ved blodtypelaboratoriet her i landet.
JK lovede at tage problematikken op med blodtypelaboratoriet, herunder hvordan de prioriterer opgaverne, da det er vigtigt, at kunderne ikke oplever alt for lange ventetider.
JK nævnte herefter, at posten driftsomkostninger og tjenesteydelser var faldet lidt pga. af
en række besparelser i huset. Yderligere blev det nævnt, at det har været nødvendigt at
tilpasse medarbejderstaben på pas til uregistrerede heste, da der simpelthen bliver færre
og færre grønne pas at fremstille.
HMJ bemærkede, at han var glad for de positive resulter i såvel regnskab som budget.
Budget, prisliste og aktivitetsplan blev herefter taget til efterretning.

Ad 3. Revision af Lov om hold af heste
HMJ indledte punktet med at fortælle, at forslaget om revision af Lov om hold af heste nu har
været til 1. behandling i Folketinget, og vi afventer det videre forløb.
JK gennemgik herefter hvad der var sket, med hensyn til Lov om hold af heste, siden sidste LU
møde. Ministeriet har i stor udstrækning taget hensyn til de kommentarer og bemærkninger,
som er indsendt fra Forum for Hestevelfærd, og flere steder har man i lovforslaget faktisk lempet mere på reglerne end Forum for Hestevelfærd har foreslået.
JK gennemgik herefter lovforslaget. Med hensyn til de økonomisk tunge krav til boksstørrelser,
loftshøjder, rumfang og lys er der sket meget væsentlige lempelser. Dette er dog ikke tilfældet
for ønsket om, at et hestehold skal bestå af min 2 heste. Dette ønske er ikke efterkommet.
Yderligere indføres et nyt krav om at ungheste, indtil de er 1 år gammel, skal på fold med artsfælder min. 2 timer dagligt. Endelig er flere af uhensigtsmæssighederne i den nuværende lovgivning blevet ændret. Det gælder m.h.t begrænsningerne i antal heste på store folde, og kravet
om at følhopper skal opretholde sig i følboksen den første måned.
Anden behandling er planlagt til d. 15. december og en evt. 3. behandling til d 19. december.
Forum for Hestevelfærd har efterfølgende skrevet et brev til dyrevelfærdsordførerne, hvor man
tydeliggør organisationernes holdning til lovforslaget. HMJ afsluttede punktet med et ønske om
en hurtig vedtagelse.

Ad 4. Transport i økonomisk virksomhed
JK orienterede om, at Fødevarestyrelsen har udarbejdet et nyt forslag til fortolkning af begrebet
”økonomisk virksomhed” i forbindelse med transport af heste. JK mente dog ikke, at det med
det nye forslag blev gjort mere enkelt at afgrænse, hvilke hestefolk som er omfattet af begrebet
”økonomisk virksomhed”. Tyskerne har undtaget registrerede heste fra forordningen, med mindre der er tale om heste på vej til slagtning. Hesteorganisationerne har skrevet et samlet høringssvar, som har fået god opbakning af Dansk Landbrug.
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Ad 5. Forum for Hestevelfærd
HMJ bemærkede, at Forum for Hestevelfærd havde arbejdet intensivt i forbindelse med revision
af Lov om Hold af heste. Det er aftalt, at Transportforordningen skal tages op i forummet og
forhåbentlig resultere i en fælles udmelding, for at lægge størst muligt pres på i denne sag.
Emner som rytterens vægt og doping er også blevet behandlet i Forummet, og der er nedsat
arbejdsgrupper, som arbejder videre med disse emner. HMJ efterlyste andre områder som LU
fandt det hensigtsmæssigt blev taget op i Forum for Hestevelfærd.

Ad 6. Ny SEGES organisation
JK orienterede ændringerne i SEGES organisationen. Generelt har den nye struktur i SEGES
betydet store ændringer på afdelingerne. Ændringerne er blevet gennemført med baggrund i
uhensigtsmæssigheder i den 2 lagede rådgivningsstruktur, samt i ønsket om at strømline det
politiske arbejde mere.
SEGES heste har jo direkte rådgivning til brugerne og kun få deltids lokale hestekonsulenter
samt varetager allerede selv langt den overvejende del af det politiske arbejde, hvilket har betydet, at der ikke var behov for de store ændringer i SEGES heste.

Ad 7. Hestekongres 2017
HMJ orienterede om, at Hestekongressen bliver afholdt 28. januar i Kolding, hvor der er gode
forhold. JK fortalte om hvilke emner der foreløbigt var planlagt til den faglige eftermiddag, nemlig; Manegement omkring foling, Tegn på træningsskader, Lineær kåring og Genoptræning efter
skader. Som reserveemner blev nævnt kolik, korrektion af benstillinger, rytterens vægt og uddannelse af holdbare heste. Andre emner som blev foreslået var: Naturpleje med heste, Giftige
planter og et indlæg med Hasse Hofmann.

Ad 8. Meddelelser
Ingen meddelelser.

Ad 9. Eventuelt
Intet

Eric Clausen, den 12. december 2016
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