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Fødevarestyrelsens høring om evaluering af lov om hold af heste 

 

Ved brev af 24. april 2012 har Fødevarestyrelsen anmodet om oplysninger om, hvordan 

hesteloven fungerer i praksis, og om der er behov for justeringer, med henblik på 

udarbejdelse af redegørelse herom til Folketinget. 

 

Dyreværnsrådet har behandlet sagen på møde den 21. maj 2012 og skal i den anledning 

udtale følgende:  

 

Det fremgår af hestelovens § 19, stk. 1, at: 

 

”Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden 

og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, 

hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til 

læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tør, strøet leje.” 

 

Det fremgår endvidere af hestelovens § 20, 2. pkt., at: 

 

”Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at § 19, stk. 1, kan 

fraviges for heste af bestemte racer.” 

 

Der er i medfør af hestelovens § 20, 2. pkt., udstedt bekendtgørelse nr. 1005 af 9. 

oktober 2008 om udegående heste. Det fremgår af § 1 i denne bekendtgørelse, at 

islandsheste og shetlandsponyer under nogle nærmere opregnede betingelser kan holdes 
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ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 timer uden 

adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.   

 

Det er Dyreværnsrådets opfattelse, at kravet om læskur kun helt undtagelsesvis bør 

fraviges. Det er endvidere rådets opfattelse, at en fravigelse af kravet bør basere sig på 

de konkrete forhold, hvorunder dyrene holdes, herunder i særdeleshed de naturlige 

forhold som tæthed og arten af bevoksning, jordbunden, niveauforskelle samt størrelsen 

af det pågældende areal, frem for på dyrenes race.  

 

Det er således Dyreværnsrådets opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at hestelovens § 

20, 2. pkt., er udformet sådan, at ministeren kan fastsætte regler om fravigelse af kravet 

om læskur alene på baggrund af hestens race og ikke de forhold, hvorunder hestene skal 

holdes.  

 

Dyreværnsrådet finder på baggrund heraf, at hestelovens § 20, 2. pkt., bør ophæves eller 

ændres således, at der skabes den fornødne hjemmel til en tilladelsesordning eller en 

tilsvarende ordning, der muliggør, at der først og fremmest lægges vægt på de konkrete 

forhold, som dyrene holdes under, frem for på dyrenes race. Det er rådets opfattelse, at 

det således bør være de pågældende arealer, hvorpå der skal holdes heste, som bør være 

genstand for en tilladelsesordning. 

 

Dyreværnsrådet skal bemærke, at der efter rådets opfattelse kun findes ganske få steder i 

Danmark, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, at heste i 

vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes på arealerne i 

mere end 12 timer uden adgang til læskur.  

 

Dyreværnsrådet skal for så vidt angår øvrige bestemmelser i hesteloven bemærke, at 

rådet ikke har modtaget henvendelser herom. Det er således ikke Dyreværnsrådet 

bekendt, at hesteloven i øvrigt har givet anledning til problemer. 

 

På rådets vegne 

 

Brit Gotthard Jensen 

Sekretær 


