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Kontrol af hestehold med heste, der går ude døgnet rundt i vinterperioden og i perio-

der med vinterlignende vejr 

Fødevarestyrelsen har tilpasset kontrollen med kreaturer, der går ude hele døgnet i vintervejr. Kre-

aturer kan således under gunstige (ikke vinterlignende) vejrforhold holdes ude uden adgang til læ-

skur eller særligt beskyttende naturlige forhold, forudsat de omgående flyttes, når vejret bliver dår-

ligere. For kreaturer, der går ude hele døgnet om vinteren, gælder alene den generelle bestemmelse 

i  dyreværnslovens1 § 3, stk. 1, hvorefter dyr skal beskyttes mod vejr og vind i overensstemmelse 

med deres behov.  

Med Fødevarestyrelsens skrivelse j.nr. 2019-15-29- 00530 af 5. november 2019 blev det meldt ud, 

at kontrollen med udegående heste skulle tilpasses, så den fulgte de samme principper som for kre-

aturer.  Dette har nu været genovervejet, og overvejelserne har resulteret i, at dette ikke skal være 

tilfældet i fremtiden. Baggrunden er, at der for heste, modsat kreaturer, er fastsat specifikke be-

stemmelser om heste, der går ude i vinterperioden og perioder med vinterlignende vejr. 

For heste, der går ude i mere end 12 timer i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr,  

gælder bestemmelserne i hestelovens2 § 19. Dette indebærer, at hestene skal have adgang til læskur 

eller bygning, med et tørt, strøet leje. Gulvarealet i læskuret eller bygningen skal opfylde kravene til 

gruppeopstaldning3 og læskuret eller bygningen skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvan-

ding. Hestene skal derudover have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld. At he-

stene skal være ved godt huld betyder, at de om nødvendigt for at opretholde det gode huld skal til-

deles supplerende foder. 

Månederne december, januar og februar betragtes som vinterperioden, mens vinterlignende vejr 

kan forekomme både før og efter.  

Kravet om læskur eller bygning kan fraviges for islandske heste, konik-heste, przewalski-heste, ex-

moor ponyer og shetlandsponyer (alle mindst 7/8 racerene dyr), når betingelserne i bekendtgørelse 

om udegående heste er opfyldt4.  

For så vidt angår de naturlige forhold, der er omtalt i § 1, nr. 1, i bekendtgørelse om udegående he-

ste skal der erindres om, at de naturlige forhold ikke alene skal yde disse heste en høj grad af læ 

men også en høj grad af beskyttelse mod nedbør. Opfylder de naturlige forhold ikke dette, er det 

Fødevarestyrelsens vurdering, at betingelserne for at fravige kravet om læskur eller bygning ikke er 

tilstede.  

Såfremt det ved kontrol i et hestehold konstateres, at heste i vinterperioden eller i perioder med 

vinterlignende vejr går ude mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning eller for 

ovennævnte fem racer uden adgang til naturlige læforhold, påbydes den ansvarlige for hesteholdet 

at rette op på forholdene inden for en passende frist. Ved fastsættelse af tidsfristen foretages en 

konkret vurdering af forholdene.   

Fødevarestyrelsens skrivelse j.nr. 2019-15-29-00530 af 5. november 2019 tilbagekaldes hermed. 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 20 af 11. januar 2018 af dyreværnslove.  

2 Bekendtgørelse nr. 304 af 30. marts 2017 af lov om hold af heste 

3 § 8 i bekendtgørelse nr. 304 af 30. marts 2017 af lov om hold af heste 

4 Bekendtgørelse nr. 979 af 16. august 2017 om udegående heste 


