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Godkendelse af referat af 24. november 2017
Regnskab 2017
Persondataforordningen
EU Velfærdsplatform
Dyrlægers vagtdækning i yderområder
Skatteligning af hestebedrifter
Rådet for hovpleje
Handelsundersøgelser
Hesteherpes
Danish Quarter Horse Association
Landsudvalgsmøde d. 30. maj 2018
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger. Referatet af den 24. november blev godkendt.

Ad 2. Regnskab 2017
Regnskabet var udleveret som bilag og blev gennemgået af JK. Der blev lagt særlig
vægt på poster, der afveg fra det budgetterede. Overordnet var et årsresultat på 172 t.kr.
ganske tilfredsstillende. JK forklarede at det positive resultat har baggrund i en glædelig
stigning i bedækningstallet på 4%. Særligt glædeligt, da forrige års stigning på 9% gjorde
det vanskeligt at fortsætte en markant stigningstakt, idet følhoppemateriale jo ikke kommer fra dag til dag. Efter mange år med smalle årgange er omsætningen på drift- og serviceydelser reduceret. Ressourcerne er dog tilpasset løbende, og der er opnået besparelse som følge af tilpasning og effektiviseringer, hvorfor et godt årsresultat er opnået. JK
bemærkede at opgaven med pasudstedelse til heste uden afstamning er næsten udfaset. Medlemmerne af forretningsudvalget anerkendte regnskabet.

Ad 3. Persondataforordningen
HMJ forklarede at en ny persondataforordning skulle træde i kraft 25. maj, og at det
havde betydning for såvel sekretariatet på SEGES som for de enkelte avlsforbund. JK
fremlagde en dataanalyse fra den juridiske afdeling, hvoraf det fremgik hvordan person-

dataforordningen skal imødegås fra SEGES side. Udvalgsmedlemmerne drøftede forordningen fra avlsforbundenes perspektiv. Udvalgsmedlemmerne udtrykte forundring
over omfang og bureaukrati i forbindelse med at leve op til persondataforordningen. Udvalget bad derfor JK om at foranstalte at juridisk afdeling præsenterer forordningen for
avlsforbundene på det kommende landsudvalgsmøde. Herunder ønskede udvalget at
avlsforbundene skulle hjælpes mest muligt med skabeloner til de påkrævede privatlivspolitikker og databehandlerkontrakter.

Ad 4. EU Velfærdsplatform
HMJ kunne berette at EU havde påbegyndt et arbejde med at udforme anbefalinger for
godt hestehold. JK havde taget kontakt med Fødevarestyrelsen, som har taget formandskabet i en arbejdsgruppe til formålet. Arbejdsgrupper er også nedsat på øvrige
husdyrgrupper. Fødevarestyrelsen havde forklaret JK at arbejdet med velfærdsanbefalinger imødeses i EU, men at det på ingen måde er hensigten at disse anbefalinger løftes til egentlige lovrammer. Udvalgsmedlemmerne glædede sig over at hensigten ikke
er konkrete lovrammer og bad JK holde orienteringen omkring det videre forløb og resultater.

Ad 5. Dyrlægers vagtordning i yderområder
HMJ kunne berette om en henvendelse fra Den Danske Dyrlægeforening, der oplever
udfordringer med at kunne vagtdække visse områder af Danmark. Udfordringen er ærgerlig både for hesteejere, organisationer og dyrlæger. JSB har oplevet det på nærmeste
hold, da udfordringerne er erkendt på Lolland og Falster. HD kunne med sin baggrund
berette om de praktiske udfordringer. Udvalgsmedlemmerne ærgrede sig bl.a. over at
disse udfordringer kan afstedkomme et andet syn på dyrlægerne. JSB fortalte, at man
allerede havde lokale drøftelser og nogle trak i retning af at klare sig selv via etablering
af en LVK pendant. Udvalgsmedlemmerne ønskede at der skulle arbejdes yderligere
med udfordringerne og bad JK og HD om at se nærmere på hvordan et indspil til dyrlægeforeningen kunne udformes.

Ad 6. Skatteligning af hestebedrifter
SKATs færd mod deltidslandbrug har konsekvenser for en del hestehold. På området for
trav- og galopheste har SKAT for en del år siden udfærdiget et styresignal, der indrømmer en for hård fremfærd mod stutterier og væddeløbsstalde. På trods af dette styresignal synes embedsværket dog ikke at ændre praksis i vurderingen. JK har engageret SEGES i en indsats for at få dette styresignal taget til efterretning i SKAT. Indsatsen omfatter involvering af såvel politiske beslutningstagere som SKATs embedsværk. Der var opbakning fra udvalgsmedlemmerne til at bruge ressourcer på dette arbejde.

Ad 7. Rådet for Hovpleje
HMJ fortalte at et nyt råd for hovpleje er etableret og SEGES eller Landsudvalget for Heste er indbudt til at tage sæde i rådet. Udvalgsmedlemmerne drøftede perspektiverne for
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et nyt råd for hovpleje med udgangspunkt i kommissoriet. Der var enighed blandt udvalgsmedlemmerne om at deltage i rådet. Udvalget ønskede et spørge Landsudvalget
og indstille at SEGES deltager i rådet.

Ad 8. Handelsundersøgelser
SEGES har gennem mange år forestået salg af formularer til brug ved handelsundersøgelser. Dette er foregået efter aftalte med Den Danske Dyrlægeforening. Dyrlægeforeningen omsætter imidlertid nu en anden formular til samme formål. Der er forskel i formularernes faglige indhold såvel som den juridiske tilgang til reklamationer i forbindelse
med hestehandler og handelsundersøgelser. Forretningsudvalgsmedlemmerne drøftede
de to formularer. Resultatet var at JK blev bedt om at fortsætte med at sælge SEGES
handelsundersøgelsen så længe den efterspørges af avlsforbund.

Ad 9. Hesteherpes.
JK gennemgik kronologisk forløbet omkring herpesvirus1. JK roste samarbejdet med
Dansk Ride Forbund og Den Danske Dyrlægeforening. JK kunne berette om et ret væsentligt ressourceforbrug på opgaven og en hidtil ukendt tilgang i forhold til at alting formidles så hurtigt via facebook. Udvalgsmedlemmerne drøftede forløbet og de fremadrettede perspektiver. Udvalget ønsker at SEGES arbejder for en anmeldepligt på herpesvirus1. Udvalget udtrykte i øvrigt tilfredshed med håndteringen og samarbejdet med
DRF og DDD og ønskede en redegørelse på dagsordenen til det kommende landsudvalgsmøde.

Ad 10. Dansih Quarter Horse Association
Danish Quarter Horse Association havde indsendt ansøgning om tilknytning til Landsudvalget for Heste. Udvalget bemærkede at ansøgningen ikke kunne behandles, idet forbundet endnu ikke officielt havde vedtaget en avlspolitik. Udvalgsmedlemmer udtrykte
dog positiv indstilling til modtagelse af en ansøgning når avlspolitikken er modtaget, og
bakkede op om at der dispenseres for tilknytningskravet i forbindelse med deltagelse i
sommerens dyrskuer.

Ad 11. Landsudvalgsmøde d. 30. maj 2018
Ingen bemærkninger
Ad 12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Jørgen Kold, den 29. maj 2018
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