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Hilsen fra bestyrelsen 
Folingssæsonen er i gang, billeder og enkelte videoer kommer op på DTH Facebook 
side, til glæde og gavn for alle os medlemmer. Det betyder også, at 
bedækningssæsonen er i fuld gang og flere har allerede været afsted med deres 
hoppe til hingst.  

I DTH-regi er der 4 hingste til rådighed for kårede hopper: liz.334/T Naseweis - 
liz.490/DK Stallone af Elghuset - liz. 499/T Mozart og liz. 410/T Sevruga.  

Ved interesse kan et besøg hos hingsteholder anbefales, for mere information 
henvises til DTH´s hjemmeside: http://haflinger-dth.dk/foreningen/hingsteliste/  

Medlemsantallet stiger og ønsket om kontakt mellem jer medlemmer, har 
bestyrelsen forsøgt at efterkomme. Dette betyder dog, at der er udarbejdet et 
samtykke Jf. Persondataloven og sendt ud til alle medlemmer. Vi håber meget på, at 
I vil underskrive det fremsendte samtykke og returnere det tilbage igen, så I alle på 
den måde kan åbne op for muligheden for at skabe kontakt hinanden imellem uden 
om bestyrelsen.  

Vi kan også i den anledning orientere jer om, at alle nye medlemmer efter d. 1. april 
vil få aktiv- og familiemedlemsskab til ½ pris!   

Kåringen 2022 afholdes d. 6. og 7. august, på ROOR, Revsø og Omegns Rideklub. 
Tilmeldingen hertil vil blive udsendt pr. mail til alle medlemmer. Bestyrelsen har 
arbejdet på at finde et passende sted på Fyn, men dette lykkedes desværre ikke 
grundet det store antal af bokse, til de forventede heste. I seneste nyhedsbrev blev 
der lagt op til input og ønsker fra jer medlemmer, der er ingen tilbagemeldinger 
kommet, hvorfor en enig bestyrelse har truffet beslutningen om afholdelse på ROOR 
hvor det er økonomisk bedre. Bestyrelsen har i stedet for drøftet med HPT, om 
muligheden for at afholde og tilbyde besigtigelse af føl på udvalgte steder i hhv. 
Jylland og på Sjælland. Dette er nu lykkes efter klarer aftaler med HPT, Robert Mair. 
Dette vil være en mulighed fremadrettede, således ikke kun gældende i år! Der er 
sendt tilmelding skemaer ud til alle følejere.  

Aktivitetsudvalget kan fortsat godt bruge en frivillig eller 2 – Der er ingen fra 
Sjælland og øerne, så I kan nå det endnu! Kom frisk. 

Tak til de af jer der deltog d. 3. marts 2022 i Zoom undervisningen Del 1: 
Grundlæggende om kropsbygning og anatomi med Robert Mir, HPT. I alt deltog 32 
medlemmer. Der er kommet konstruktivkritik og tilkendegivelse, alle set i 
bestyrelsen. Vi afventer dato for Del. 2 fra HPT.   

http://haflinger-dth.dk/foreningen/hingsteliste/
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Sidst men ikke mindst kan vi med glæde oplyse, at nye medlemmer er kommet til og 
vi ønsker dem alle velkommen i DTH.  

Med venlig hilsen DTH´s bestyrelse 

Tyroler Haflingeravls kalender:  
Kalenderen 2021- 2022   
Afventer dato 2022 Zoom møde med HPT v. Robert Mair. 

Del 2: Grundlæggende vurdering af en hests eksteriør 
Maj 2022  Medicinhåndteringskursus  
27. – 29. maj 2022 Roskilde Dyrskue  
3. -4. juni 2022 Åbenrå Dyrskue  
10. - 12. juni 2022 Tyroler Haflinger Landsudstilling, Ebbs 
17.- 19. juni 2022 Det Fynske Dyrskue – 140 års jubilæum  
18. – 19. juni 2022 Horsens Dyrskue & Madmarked 
30. juni – 2. juli 2022 Landskuet i Herning  
29. juli 2022 Ribe dyreskue  
30. -31. Juli 2022  Nordisk Mesterskab  aflyst  
6. -7. august 2022 Kåring DTH 
27. -28. august 2022 Kåring HADK  
2. -4.  september 2022 DM haflingersport  
7.-9. oktober 2022 Championat   

 

Hvis I som medlemmer er obs på 
flere arrangementer, så sig gerne til. 
Husk særligt - at informere og gerne 
lave et lille skriv med billeder til 
nyhedsbrevet hvis du/I er 
deltagende i et Haflinger 
arrangement eller dyrskue.  

  

Farina til Plageskue og Hingsteparade på 
Dorthealyst 2022, 

Hanne Wilstrup og Lina Chritstensen   
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Kåring 2022 d. 6. – 7. august Revsø -  føl flyttes til søndag ! 
Arrangementerne omkring kåringen til august er ved at være på plads.  
 
Vi er så heldige at vores forening vokser. Der kommer flere medlemmer til og derved også 
flere avlere. Ved optællingen kan vi konstatere, at vi kan blive 30 kåringsdyr og dertil 20 
føl. Derfor har vi besluttet at vi fordeler det sådan, at der bliver Kåring og besigtigelse om 
lørdagen – og så flytter vi føllene til at bliver registreret og oprangeret til om søndagen 
sammen med egenthedstesten.  
Vi ser dette som en mulighed for, at vi kan planlægge en start lørdag kl, 13 og samtidig 
have god tid til de enkelte dyr. Ved at flytte føllene til om søndagen, gives der mulighed 
for, at søndagen får lidt mere indhold, hvor der bliver god tid til besigtigelse af føl og 
derefter den planlagte egnethedstest.  
 
Lørdag start kl. 13.00 

- 1 års hopper 7 stk  
- 1 års hingste 4 stk  
- 2 års hopper 4 stk  
- 2 års hingste 4 stik  
- Kåringsdyr (3 års hopper) 8 stk  
- 4 års og ældre: 4  

o 31 dyr  
 
Søndag start kl. 9.00 

- Føl besigtigelse: 20 stk.  
- Egnethedstest  

Nationaldommer til egnethedstest er fundet. Da kåringen ligger samtidig med, hvor VM sta 
i Herning starter, så har det været lidt af en udfordring. Men vi har lavet aftale med Hanne 
Brebøl Thorsen fra 8762 Flemming.  

 
Fremmedrytter bliver igen i år Sofie Kristensen fra Revsø, Vi spurgte Sofie allerede sidste 
år, og heldigvis passede kalenderen med, at Sofie gerne ville hjælpe igen i år.  
 
Til sammenligning havde vi sidste år 34 dyr, hvor af de 15 var føl.  
Tilmeldinger til kåring vil blive sendt ud den 1.7. 2022, så tilmelding foregår mellem 1.7 og 
14.7.2022  
 
Husk at det stadig er muligt, at tilmelde jer til hjemmebesigtigelse af jerse føl, sidste 
tilmedling hertil er den 15.6.2022. 
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Indberetning af bedækninger 2022: 
Bedækningerne er i fuld gang her i 2022 - Husk indberetning og senest d. 1. 
september til Stambogskontoret.  

Udfærdigelse af bedæknings- /fødselsattest afregnes af hingsteejer i DTH, de 
opkræver hos hoppeejer. Prisen herfor er 100 kr. Det samme er gældende ved brug 
af hingste fra anden forbund og ved inseminering, her indbetaler hoppeejeren selv 
direkte til DTHs konto i Danske bank: reg.nr. 1551 konto nr. 7442912. Tilføj 
bedækning 2022 og hoppens navn i tekstfeltet ved overførsel. 

Ved indberetning efter d. 1. september er prisen 200 kr.  

Inseminering: 
Ved inseminering henvises til udfyldelse af Insemineringsattest, som findes på DTH´s 
hjemmeside: http://haflinger-dth.dk/dokumenter/ 

Der forlanges DNA, når der er mere end en hingst på samme sted og ved 
insemination. Fuld afstamningskontrol er hvor DNA udtages på både føl, hoppen og 
hingste. Dette ikke et krav, dog forlanges det af hingst og føl. Altså ikke hoppen. DTH 
henstiller til, at få DNA afstamningskontrollen lavet i fødselsåret (senest 
31.12.20XX). Pas udleveres ikke før DNA svar er modtaget.  

Udfyldelse af DNA-attest: http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2022/01/DNA-
ATTEST_ved_PROEVEUDTAGNING.pdf  

Svar på DNA fra godkendt laboratorium sendes til Stambogskontoret: 
formand@haflinger-dth.dk 

Det er forår og følanmeldelserne er begyndt at indkomme. Vi lader informationen 
stå fra sidste nyhedsbrev, da det jo er nu, at mange af jer har brug for det. De avlere 
som bestyrelsen kender til, har fået besked og info pr. mail.  
 
I vil alle modtage en mail med oplysning og vedhæftet dokumenter til 
følfremstillingen og registrering i databasen og ajourføring hos SEGES. Der vil være 
medsendt nedenstående beskrivelse og alle dokumenter vil være tilgængelig på 
DTH´s hjemmeside: 
Vedhæftede er følgende dokumenter: 
1) Datablad til registrering af føl i fødselsåret. 
2) Ajourføring af registrering (Seges) 
3) DNA-attest ved prøveudtagning. 
Blanketten Datablad til registrering af føl, skal udfyldes og underskrives af ejer og 
dyrlæge ifm. med chipmærkning. 

http://haflinger-dth.dk/dokumenter/
http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2022/01/DNA-ATTEST_ved_PROEVEUDTAGNING.pdf
http://haflinger-dth.dk/wp-content/uploads/2022/01/DNA-ATTEST_ved_PROEVEUDTAGNING.pdf
mailto:formand@haflinger-dth.dk
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 Overskydende stregkoder vedhæftes blanketten med hæfteklamme, så de 
ikke bortkommer. I kan enten indsende blanketten til stambogskontoret eller 
medtage den på kåringsdagen og aflevere den ved dommerbordet. 

 Scan venligst blanketten til formanden så snart føllet har fået isat chip, da vi 
skal bruge chipnummer ifm. udfærdigelse af kataloget til kåringen. 
Blanketten Ajourføring af registrering (Seges) udfyldes med hestens navn. 

 Der skal sættes kryds i feltet ”Hesten er danskfødt og har fået pas udstedt i 
andet EU-land” 

Udfyld det nederste felt med navn, adresse m.m. og husk underskrift nederst på 
siden. 
Hestens registrerings nr. (UELN-nr.) påføres af DTH, når hestepas modtages fra HPT. 
Blanketten afleveres ved dommerbordet (det skal være den originale blanket) eller 
indsendes til stambogskontoret. 
 

Salg og genbestille af rød/hvide polo  
Der åbnes igen op for muligheden for bestilling af de røde/hvide poloer med 
Edelweiss broderi på ryggen. Dette i forbindelse med kåringen og efterspørgsel på 
genbestilling heraf. Vedhæftet bestillingsseddel i mailen.  
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Det at være 1. gangs avler og processen her 
”Og så kørte jeg 600 km med en sædcontainer” 

- Vores insemineringsrejse og vejen til første føl  

I 2019 købte jeg min første hoppe. Nosara fra 2013 og hentet hjem fra Østrig af 
Stutteri Fredensberg. Glad, sporty, fuld af personlighed, giver altid en god tur og 
indbegrebet af udtrykket ”Hoppe med stort H”.  

Nosara går i løsdrift med en gruppe avlshopper. Og jeg havde jo købt en ridehest, 
fordi vi skulle ride. Men hun var alligevel en god og tålmodig moster for føl . Allerede 
der begyndte æggestokkene at vibrere på hendes vegne. Så hvordan bliver man 
overhovedet avler? Og hvordan håndterer jeg alle mine fordomme om avl? For kan 
man overhovedet ride på en avlshoppe og er det ikke også vildt besværligt? 
Omvendt drømte jeg også om at klone den bedste og sjoveste hest, jeg nogensinde 
har haft, og lave en magen til.  

Så jeg kom frem til, at det ikke ville skade at 
melde sig ind i en avlsforening. Og når 
dyrlægen alligevel skulle vaccinere, kunne jeg 
jo bare lige høre, om det kan lade sig gøre. Jeg 
kunne også lige række ud til Stutteri 
Fredensberg og Camilla for bare lige at høre, 
hvem de ville vælge, hvis de skulle sætte 
hende i fol. I ved sikkert, hvordan det er – og I 
kan næsten gætte, hvordan det ender.  

Brunstkontrol og valg af hingst 

Efter grundige overvejelser og sparring om 
bygning, gang, hals, overlinje og alt muligt 
andet, gav Camilla mig et godt råd, der blev 
afgørende for valg af hingst. Nemlig: ”Avler du 
en hest til dig selv, skal du vælge en hingst, du gerne selv vil ride på”. Efter at have 
gransket mange gode og spændende bud igennem, faldt valget på Liz. Nordglanz fra 
Pony-Park. En flot, moderne hingst med en trav, jeg tror, de fleste dressurryttere 
gerne vil have med sig. 

Selvom traditionen i avlen jo længe har været at køre hoppen til hingst, blev det 
næsten den største barriere for mig. For vi kan da ikke undvære hinanden? Rationelt 
set kan Nosara formentlig bedre undvære mig, end jeg kan undvære hende. Men 
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det vil jeg nok ikke helt stå ved, så valget faldt på en hjemmeinseminering med 
transportsæd.  

Min egen dyrlæge var alligevel erfaren i reproduktion og inseminering. Nemmere 
blev det næsten ikke. Og med noten ”BRUNSTER” på min telefon fik vi over det 
tidlige forår kortlagt hendes cyklus på 22 dage og skannet de første æg. Alt var i 
skønneste orden – og hun var klar i flot forårsbrunst med 4,1 cm æg.  

Hestens første ægløsningsdag (og anden og tredje) 

Til daglig arbejder jeg på et meget corporate hovedkontor med strømpebukser, høje 
hæle og knap så mange kolleger, der 
helt forstod min nye fritidsinteresse. 
Om end de da prøvede (mere eller 
mindre frivilligt). Jeg tror også, at det er 
første gang, at nogen har forsøgt at 
indføre ”Hestens første ægløsningsdag” 
som et koncept, der kræver fri. Men 
med et smil sagde min chef: ”måske vi 
bare kalder det feriefridag”.  

Derfor var det også med håndsved og 
en lille smule ondt i maven i dagene op 
til hendes forventede brunst, for en 
ting var at få fri til sin hests ægløsning. 
Noget andet var at skulle forklare, at 
den fridag skulle flyttes. Og Nosara gik 
bare ikke i brunst. Jeg stod i høje hæle 
en tidlig morgen på dag 22 foran 
staldens hingste og vaklede mellem at 
køre videre på arbejde til mit livs mest 
absurde forklaring – eller tro på, at 
hesten ville begynde at tisse. Det 
gjorde hun kl. 7.45. Heldigvis.  

Dyrlægen kom og konstaterede en flot 
brunst. Og jeg ringede til Pony-Park for 
at bestille sæd til dagen efter. Lidt 
bekymret for jeg kan absolut ikke begå 
mig på tysk. Men den søde dyrlæge i 
Neümunster talte flot engelsk, og vi 
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aftalte, at jeg kunne komme dagen efter og afhente en portion kl. 11. Så var vi 
ligesom i gang. Husk hestepas og pengene i kontanter. Det var til at overskue.  

Turen gik til Pony-Park efter naturalier  

Hvor det måske var svært at forklare sine kolleger om projektet, var alle 
hesteveninder klar på en tur til Tyskland efter sæd. ”Det bliver jo vildt spændende! 
”. Med små tre timer til Neümunster var der altså dømt ægte roadtrip. Vi ankom til 
Pony-Park lidt i 11 en varm forårsdag i høj solskin. Hundredvis af haflingere og føl, 
glade børn og de fine, gamle faciliteter. Ponypigerne fra Danmark var i hvert fald 
klar til at tage på ridelejr med det samme.  

Den søde dyrlæge fra i går tog imod os, og da de endnu ikke havde tappet 
Nordglanz, fik vi lov at være med. Utrolig professionelt og virkelig effektivt fik de 
tappet den smarte hingst, der så ligeså godt ud i virkeligheden som på billederne og 
videoen. Dyrlægen gennemgik Nosaras pas og var heldigvis enig med Stutteri 
Fredensberg: Det her var et godt valg til min hest. Med lidt papirer til dyrlægen, 
avlsforeningen og en seddel, der skulle sendes retur med sædcontaineren, satte vi 
kurs tilbage mod Aarhus med helt frisk sæd på forsædet. ”Du skal sørge for, at den 
ikke vælter” lød de strenge instrukser fra den nervøse, kommende avler, der sad bag 
rattet. Men alt gik nemt.  

På vejen ringede jeg til dyrlægen og sagde, at vi var på vej, og at vi ville stå klar 
omkring kl. 15. Dyrlægen ville komme sidst på eftermiddagen, så det var ikke noget 
problem.  

Inseminering og tiden efter  

Da vi trillede op på parkeringspladsen tilbage i stalden, stod min brunstige hoppe 
heldigvis stadig og gjorde sig til for vallakkerne ved siden af, og med sæden trygt 
opbevaret i staldens køleskab var vi klar, da dyrlægen kom en time efter.  

Insemineringen gik strålende. Dyrlægen havde kun ros til overs for både mængderne 
og kvaliteten fra Pony-Park, og Nosara stod igen med et flot æg på over 4 cm, så alle 
forudsætninger var på plads. Hun blev insemineret, og ægget blev sprøjtet af. Og 
imens vi begge lige sundede os over dagens strabadser, faldt femøren: måske vi får 
et føl om 11 måneder! 
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Som ægte førstegangsavler holdt jeg i ugerne efter 
øje med alle de tegn, jeg bestemt mente kun kunne 
betyde, at hun var drægtig. Plejer hun at sove på den 
måde? Viftede hun med halen der? Er hun altid så 
bims, når vi skal ind fra græs? Nok mest indbildning, 
men jeg var SÅ spændt. Sædcontaineren og 
papirerne til Pony-Park sendte jeg retur med 
PostNord i dagene efter. Nu skulle vi bare vente.  

Og 20 dage senere stod vi med den velkendte sorte 
plet på skanningen – der var altså bid i første forsøg. 
Nu var det rigtig virkeligt med terminsdato 26. marts 
2023.  

Hele forløbet har været overraskende nemt. Det 
hele er kørt som perler på en snor, og helt uden 
besvær med hverken praktik eller papirarbejde. Jeg 
har ikke undværet Nosara et eneste sekund – og hun 
kunne blive i sin faste flok. Da det er Nosaras første 

føl og vi ikke vidste, hvordan 
fertiliteten var, spillede jeg sikkert og 
købte en drægtighedspakke hos 
dyrlægen, der havde dækket tre 
insemineringer over tre brunst´er inkl. 
alle skanninger før og efter, kørsel, 
aften/weekend-tillæg og en 
håndprøve senere hen. Den gav jeg 
8800kr. for. Dertil kom de 300 Euro til 
Pony-Park, diesel for at køre tur/retur 
og lidt ekstra til PostNord.  

 

Med venlig hilsen  

Emmelie Christensen   
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Medicin håndtering  
Medicinhåndteringskurset er afsluttet. Der var 10 
medlemmer der havde tilmeldt sig, og alle har 
gennemført og bestået både online delen og 
den praktiske del.  

Den praktiske del blev planlagt den 4.5.22. på 
Stutteri Fredensberg.   

Der var også tid til socialt samvær og vi 
startede med en sandwich og hygge i 
klubhuset. Hvorpå Dyrlægen, Anders Friis 
Pedersen demonstrerer diverse teknikker 
og information omkring medicin, vi 
trænede i appelsiner inden vi trak i 
stalden og vaccinerede de heste der 
venligst var lånt ud til formålet af Stutteri 
Fredensberg.  
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Følregistreringer kan nu foregå hjemme hos avler  
Informationen er sendt ud til medlemmerne pr. mail. Ved spørgsmål er I som avlere 
altid velkommen til at kontakte bestyrelsen.  

Bestyrelsen har arbejdet på en løsning for afholdelse af en følbesigtigelse hjemme. I 
samarbejde med Robert Mair fra HPT kan nedenstående mulighed tilbydes.  

Der gives tilsagn til, at en hjemme følbesigtigelse kan ske ved overholdelse af 
følgende aftale med HPT via Robert Mair. 

• Autorisation er givet personligt til Rikke Kargo Sørensen.  
• Rikke Kargo Sørensen må besigtige og klassificere føl. 
• Føl klassificeret i enten klasse IIa - IIa+ og I vil komme i grundbog I. 
• Føl der ikke opnår klassificering i mindst IIa kommer i grundbog. 
• Dette er gældende fremadrettet efter ovenstående aftale. 

Pris for hjemmebesigtigelse af føl er inkl. Pas, SEGES-registrering, hovedbillede, 
chipaflæsning samt udgifter til kørsel og broafgift: 

Prisen for et føl er 2000 kr.  

Ved flere føl på samme adresse koster det efterfølgende føl 1800 kr.  

Ved besigtigelsen skal følgende blanketter være udfyldt:  

• Datablad til registrering af føl i fødselsåret  
• Ajourføring af registrering (Seges). 
• DNA-attest ved prøveudtagning. 
• Bedæknings-/fødselsattesten fra DTH (den blå) 

Følgende datoer for følbesigtigelse vil være på Sjælland lørdag d. 25. juni og Jylland 
lørdag d. 2. juli. Tidspunkt fastsættes, når tilmeldingsfristen er udløbet. 

Hvis et afholdelsessted tillader andre føl at komme til besigtigelse der, sendes der et 
samlet tilmeldingsskema ind og det samlede beløb indbetales til DTH’s konto i 
danske bank. Tovholder/ansvarlig er ejer af afholdelsessted. ´ 
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Samtykkeerklæring  
Alle medlemmer har modtaget nedenstående samtykkeerklæring. Dette er jf. ønske 
ved sidste generalforsamling, om vi kunne lave kontaktliste på vores medlemmer, så 
disse kan få kontakt til hinanden.  
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KØBELOVEN PR. 1. JANUAR 2022 FOR HANDEL MED HESTE 
Oplæg på Seges af Jørgen Kold (side 15-18):  

Ændringer af købeloven – det har siden 2003 været et ønske, at få det ændret. Der 
har været et ufravigelig 2 års reklamationsret i forbrugerkøb. Haft en ufravigelig 6 
mdr. omvendt bevisbyrde i forbrugerkøb.  

Køb af levende heste anses ikke længere som forbrugerkøb. Et tv er forbrugerkøb – 
men ikke heste. Hunde, grise og kør er stadig forbrugerkøb. Der er altså ikke 
længere en ufravigelig reklamationsrets og omvendt bevisbyrde, når vi handler med 
heste.  

Jørgen Kold informerer hertil om at vi(hestebranchen) har fået aftalefrihed – vi kan 
aftale lige hvad vi vil. Så vi skal tænke os godt om. Hvis der ikke aftales noget, er der 
24 måneders reklamationsret.  

- Branchens organisationer bakker op om fælles standarter 
- Anbefaling af anvendelse af reklamationsfrist for 3 mdr. (men stadig ikke med 

omvendt bevisbyrde- det kommer ikke igen)  
o Kun i særlige situationer bør handles uden reklamationsfrist (fx ved 

auktioner)  
 Handler helt uden reklamationsfrist bør tilknyttes en særlig 

udførlig beskrivelse heraf.  
o Køber/sælger erklæringer eller handelsundersøgelse  

 Dvs. oplysningspligten er vigtig – hvis du bevidst skjuler noget, så 
står du med ansvaret, og skal betale alt tilbage.  

 Det er muligt at benytte Hestelex og finde kontrakten der – du 
kan strege i kontrakten, men så ved køber at vedkommende 
sætter sig dårligere. 

App’en Hestelex er udvidet her i 2022 med et nyt afsnit om Handel. Hestelex er en 
gratis app, der hjælper med at finde rundt i lovgivning på områder som transport, 
registrering, fodring og medicinering. Den kan downloades fra Appstore og Google 
Play 

Hvis du krydser af at handlen går i hestevoldgiften – så går konfliktmæglingen 
hurtigere – bestræbes at det afsluttes inden for et halvt år. Før kunne man springe 
fra en sådan aftale, det kan du ikke længere og der er ikke ankemulighed. Det blev 
etableret i 2012 –skal bruges –så undgår vi at det skal afgøres i retssager som 
trækker ud i årevis. Alle kan benytte denne hestevoldgift.  

Dyrlægen er købers mand – og det er køber der rekvirerer handelsundersøgelsen.  
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FODER-REGISTRERING under CHR registrering. 
Registrering af hestehold. Basal registrering af, at der er heste på adressen. 
Selvbetjening på www.landbrugsindberetning.dk    – der er god video på 
www.fvst.dk    

Ansvaret for registrering hos den ansvarlige for hesteholdet. Den ansvarlige er ikke 
nødvendigvis ejer, det kan være daglig leder eller staldmester.  

Der kommer gebyr – sandsynligvis på under 200 kr. fra 2023 (plus evt. 
sundhedskontrolgebyr)  

o Årsagen er smittebekæmpelse så fx bliver måske herpes virus 1 bliver 
anmeldepligtig  

Den ansvarlige fodervært. Foderværten kan være den ansvarlige for hesteholdet, 
men som beskrevet nedenfor, så kan rollen i en opstaldningskontrakt tilskrives ejer 
selv:  

- Vi skal registrere hos www.landbrugsindberetning.dk     
- Vi skal gemme dokumentation for anvendt foder  

o Kvitteringer – der er ingen formkrav  
o Optegnelser – da der ikke er formkrav, så kan vi også lave optegnelser, 

fx: ”vi fik hø fra Claus den dag” (Claus kommer ikke i fedtefadet)  
- Der er udmærket app til dette  

Jørgen Kold informerer ligeledes om, at man som opstalder i kontrakten, kan skrive 
sig ud af, at det er aftalt med den enkelte ejer, at de selv skal registrere og gemme 
deres fakturer, på det de fodre deres heste med. Se førnævnte Hestelex. Det skal stå 
i opstaldningskontrakten – at det er ejer der er foderværter, så registrere de selv. 
 
Registrering af heste med opstaldning over 30 dage.  

- Liste med chip… 
- Fødevarer styrelsen vil lancere en flytningsapp i efteråret 2022 (så swipe 

hestene ind og ud) 
- Flytninger håndteres af bedriftsansvarlig  

Vi skal CHR registrere sommergræsset – da det er en selvstændig adresse. 

Dyresundhedsloven – udelukkelse fra konsum  
Fremadrettet er det ikke muligt at udelukke heste på frivillig basis. Slutdato 28.1.21 
Hvis hesten er ude for konsum –er den ikke en del af fødevareregistreringen.  

- Fejl information i sidste nyhedsbrev hvor vi citerede fødevarestyrelsen  

http://www.landbrugsindberetning.dk/
http://www.fvst.dk/
http://www.landbrugsindberetning.dk/
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Transport af heste  
EU-transportforordning: Formål at styrke dyrevelfærd under transport  

Omfatter transport i forbindelse med økonomisk virksomhed  

- Det er ikke relevant for jer der transporterer uden økonomisk virksomhed����  

Præcisere bl.a. krav til  

- Udførelsen af dyretransporter  
- Udformning af dyretransporter 

Omfattende transporter ifølge justitsministeriet:  

- Økonomisk virksomhed er transport, hvor dyrenes handelsværdi forventes 
forøget eller hvor der forventes udbetalt pengepræmier.  

Seges har fra start opponeret med stram fortolkning 

Hvis vi kører privat, så har jo jo altid før kunnet kører med naboens og det må du 
også nu. Når vi låner traileren ved Shell – så bliver det heller ikke økonomisk 
virksomhed.  

Hvis hesten er privat, så må den kører i den trailer, hvor den er lånt ud til privat 
formål.  

Ved transport i økonomisk virksomhed:  

Transportørens ansvar:  

- Vi skal have en autorisation hvis du kører mere end 65 km  
o Autorisationen søges hos fødevarestyrelsen  
o Koster 6.922 kr. for 5 år v tilladelse til u/over timer transport  

- Sørge for personale, chauffører, ledsagere på køretøjer har kompetencebevis  
 

- Al transport under 65 km er undtaget autorisation og kursus  
o Stadig krav om strøelse, ruteplan mm 
o Overvej om behov for længere transport er til stede  

- HUSK før staldhjælpere transportere – de skal have kompetencebevis 
- Al transport efter aftale med dyrlæge er undtaget  
- Bødeforlæggene er ikke til at spøge med  

o 7000 kr. for overtrædelse 12. 000 kr. ved gentagelse indenfor 10 år  
- Myndighedernes tolkninger er ikke nødvendigvis korrekte  
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Der skal kun være 1 autorisation – der må gerne være flere hjælpere med 
kompetencebevis  

SEGES har valgt at engagere sig i mange af disse sager:  

- Resultatet – henviser til retslig behandling  
o Stort set alle papirsager – har resulteret i reduceret bødeforlæg  
o Vi har landsretsdomme, der spænder fra på 1000 kr. til 3000 kr. for 

samme forseelse, så ikke enighed – der er alle her uden ulempe for 
hesten, men alene hvor der er dokumentfejl.  

Transportforordningen åbnes i EU i 2022  

Fødevareministeriet har været lydhøre over for vores synspunkter  

Forslaget er: At der skal ændres i transportforordningens anvendelsesområde.  

o Ikke omfatte registrerede heste – undtagen ved slagtetransport.  
o Ændret definitionen af økonomisk virksomhed ændret til at der skal 

være overskud. 

Folketinget har godkendt en arbejdsgruppe vedrørende hestetransport – så vi 
forsøger at få ændret myndighedernes tolkning nationalt.  

HESTELEX  
Hestelex er udvidet med kontrakter  

- Staldens heste  
- Transportdokumenter 
- Foderregistreringer  
- Købekontrakter 
- Opstaldningskontrakter  
- Leje/låneaftaler  

De færdige kontrakter kan sendes som PDF mailes og printes  

Alt lagres lokalt på din telefon og ikke i en sky eller i Seges  

- Vi anbefaler, at i arkivere de underskrevne dokumenter  
- Fx ved opstaldningskontrakten, der er der tilføjet, at der kan krydses af i, at 

ejeren selv er foderansvarlig.  
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Dansk Tyroler Haflingeravl af 1986´s bestyrelse og kontaktoplysninger 

Formand og stambogskontor:   Næstformand og Webmaster:  
Rikke Kargo Sørensen     Henrik Hansen  
Andrupvej 51     Skjoldenæsvej 75 
6705 Esbjerg Ø     4174 Jystrup 
tlf. 25 14 00 89     tlf: 31 53 08 93 
e-mail: Formand@haflinger-dth.dk   e-mail: naestformand@haflinger-dth.dk  
e-mail: Stambogskontor@haflinger-dth.dk email: Webmaster@haflinger-dth.dk  
 
Kasserer:     Sekretær og redaktør:   
Heidi Wunsch      Helene Haargaard Kragh 
Togårdsvej 9, Køng    Hjerting Landevej 156, Toftnæs 
4750 Lundby     6800 Varde  
tlf. 41 12 00 21     tlf: 24 86 07 12 
e-mail: Kasserer@haflinger-dth.dk   e-mail: sekretaer@haflinger-dth.dk  
      e-mail: redaktion@haflinger-dth.dk  
 
Bestyrelsesmedlem:       
Jacob Nissen       
Ørslevvej 40, Ørslev     
6230 Rødekro      
tlf: 40 55 36 84      
e-mail: bestyrelsesmedlem@haflinger-dth.dk   
 
Aktivitetsudvalg:    Redaktør: 
1. suppleant Ditte Dal Ehmsen    2. suppleant Lina Christensen 
Mallevej 100      Italiensvej 21 
6800 Varde      4800 Nykøbing Falster 
Tlf: 29 28 12 65      tlf: 20 55 16 27 
suppleant1@haflinger-dth.dk    suppleant2@haflinger-dth.dk  

Mayuki, dejligt hoppeføl født 15.4.22  

Efter Minasuki x Stallone 
Ejer: Katja Rasmussen 
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