Landsudvalget for Heste’s forretningsudvalg
Referat af møde den 15. november 2016

Til stede:

Hans Marius Jørgensen, Jan Pedersen, Helle Dalsgaard, Jane
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Godkendelse af referat af 26. maj 2016
Budget 2017
Lov om Hold af Heste
Transport
Forum for Hestevelfærd
Hestekongres 2017
Landsudvalgsmøde d. 7. december 2016
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af referat
Ingen bemærkninger. Referatet af den 26. maj blev godkendt.

Ad 2. Budget 2017
JK fortalte at den traditionelle aktivitetsplan ikke længere var en del af husets styringsredskaber.
JK fandt det dog hensigtsmæssigt at anvende en aktivitetsplan i forbindelse med budgetpræsentationen for landsudvalget, og ville derfor fortsat lave en sådan. De planlagte hovedaktiviteter for
2017 blev derefter gennemgået med vægt på projekterne ”Udvikling af app for hesteholdere”,
”Formidling af Lov om Hold af Heste” og ”Visuel rådgivning”.
JK gennemgik herefter budgetposterne med vægt på særligt væsentlige poster eller markante
ændringer. Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om en lille vækst i aktiviteterne på 12% samt en prisregulering på ca. 1-2 % på ydelserne til den organiserede avl. JK forklarede at
SEGES imødeser et positivt resultat i 2016. Hesteafdelingen har endnu engang måttet reducere i
ressourcerne, og det forventes at balance i såvel ressourcer som økonomi i 2017.
JK orienterede endvidere om den nye organisering af SEGES, og at SEGES fra 2017 formelt
overdrages til Landbrug og Fødevarer.
Budgettet blev drøftet og forretningsudvalget kunne tilslutte sig det forelagte budget.

Ad 3. Lov om Hold af Heste
HMJ redegjorde for samarbejdet i forbindelse med sektorens fælles høringssvar på forslaget til
ændring af lovgivningen. HMJ kunne berette at der havde været mange og lange drøftelser, men
at organisationerne igen havde fundet sammen om fælles udmeldinger. JK supplerede med, at
det så selvfølgelig forpligter, og at man så arbejder i den fælles retning, også selvom det måske
ikke er den enkelte organisations kerneholdninger det handler om.
Lovforslaget havde været til 1. behandling i Folketinget. I forbindelse med 1. behandlingen havde
der umiddelbart tegnet sig et flertal for lovændringen. Flere partier havde dog ønsket krav om
flere heste på et hestehold og et enkelt parti havde ønsket krav om uddannelse til beslagsmede.
JP anførte vigtigheden af at sådanne spørgsmål ikke kommer til at forsinke processen nævneværdigt. Der var opbakning fra udvalgsmedlemmerne til håndteringen via Forum for Hestevelfærd. HMJ konkluderede at der fortsat skal arbejdes på en hurtig afslutning, og forhåbentligt med
det resultat, som Forum er blevet enige om.

Ad 4. Transport
Landsudvalget og flere andre organisationer i hestesektoren har gennem en længere periode
anmodet Fødevarestyrelsen om at genoverveje definitionen af ”økonomisk virksomhed” i forbindelse med transportforordningen. Dette fordi definitionen afgør hvem, der er omfattet af regelsættet. JK kunne berette at Fødevarestyrelsen nu havde nu havde ageret på sagen, men at det
desværre ikke umiddelbart havde været i den positive retning, man havde håbet på. Fødevarestyrelsen havde sendt en ny definition i høring, der vil omfattes mange flere samt være ganske
meget vanskeligere at tolke på. Udvalgsmedlemmerne var enige om at området er væsentligt,
og at der skal sættes meget ind på at få ændret tolkningen til det bedre. JP henledte opmærksomheden på at man i realiteten bør ændre forordningen i EU. JSB mente også at det var ganske vigtigt at få perspektiveret om kontrolmyndighedernes ageren overhovedet er til gavn for
dyrevelfærden. JP udtrykte enighed omkring at dyrevelfærden skulle i fokus – også hobbymæssigt – og så i øvrigt med den praktiske fornuft i behold. HMJ fortalte også at det nok var muligt at
organisationerne i Forum for Hestevelfærd kunne blive enige om at anbefale en bedre løsning
for dyrevelfærden, hvor der ikke lægges op til forskal på økonomisk- og hobbyvirksomhed. HMJ
konkluderede at udvalget ønsker at der engageres for at kæmpe for en bedre løsning.

Ad 5. Forum for Hestevelfærd
HMJ orienterede om samarbejdet i Forum for Hestevelfærd. Kredsen er nu udvidet, så Forum
også har deltagelse af en repræsentant for beslagsmedene. Smedene er dog ikke med i det
fælles arbejde omkring en ændring af Lov om Hold af Heste. De væsentligste områder udover
”Lov om Hold af Heste” har været ”Doping”, ”Politiets prioritering af arbejdet med hestevelfærd”,
”Transport af heste” samt ”Rytterens vægt”. Travsporten har taget meget fat i antidopingarbej-
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det, hvilket følges nøje af resten af organisationerne. Der har været bred enighed i forum om at
politiets nuværende arbejde ikke fører til bedre hestevelfærd. Der opleves mange nytteløse kontroller og så er det til gengæld svært at få politiet til at interessere sig for de reelle dyreværnssager. Organisationerne regner med at rytterens vægt bliver en del af sektorens dagsorden. JSB
supplerede herunder at det kan være væsentligt, at landsudvalget finder en fælles indstilling til
emnet. Udvalgsmedlemmerne udtrykte generel tilfredshed med de muligheder dette forum giver
for drøftelser og løsninger på tværs af sektorens interesser.

Ad 6. Hestekongres 2016
Forslag til indhold på hestekongressen 2017 blev drøftet, og der var enighed om at videreføre
disse drøftelser på Landsudvalgsmødet d. 7. december.

Ad 7. Landsudvalgsmøde d. 7. december 2016
Ingen bemærkninger.

Ad 8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Jørgen Kold, den 19. december 2016
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