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Hilsen fra bestyrelsen 
Vi skriver nu år 2022 og vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år. 
2022 er året hvor ønsket om flere arrangementer i DTH gerne skulle lykkes. 
Planlagt er kåringen og Egnethedstest med datoerne d. 6. – 7. august. 
DTH-bestyrelse arbejder på at finde et sted på Fyn, hvor der er mulighed for 
afholdelse heraf. Det var et ønske fra de fremmødte medlemmer på 
generalforsamlingen, at det skulle være en fælles kåring – og helst et sted på Fyn.  
Det er ikke en let opgave. Ud fra en optælling forventer vi, at heste og føl lander på 
omkring 50 heste +/-.   
Ved du allerede nu, at du/I ikke kommer med en af de optalte heste, så må det 
meget gerne meldes ind til stambogskontorets 
mail: stambogskontor@haflinger-dth.dk  
Forslag til afholdelses steder er også velkomne. 
Som bekendt, er der i seneste nyhedsbrev efterlyst frivillige medarrangører til 
sociale aktiviteter i DTH. 
Der mangler fortsat frivillige der kunne have lyst og interesse i, at være med hertil. 
Der ønskes gerne en repræsentant fra nord – syd – øst og vest! 
Championat gruppen er i gang med planlægning af Haflinger Championatet 2022.  
Datoen for afholdelse er d. 7. – 9. oktober. 
 
Som tilbudt og ønsker fra de fremmødte medlemmer til DTH´s generalforsamlingen 
d. 6. november 2021, så er der planlagt grundlæggende undervisning, drøftelse af 
kropsbygning og anatomi hos heste. Derudover en grundlæggende vurdering af en 
hests eksteriør. 
Det vil blive afholdt over 2 gange; via zoom med HPT v. Robert Mair. 
Del 1: Grundlæggende om kropsbygning afholdes torsdag d. 3. marts 2022 kl. 19.30  
Del 2: Grundlæggende vurdering af en hests eksteriør. Der arbejdes på en dato 
Der er sendt invitation ud til alle medlemmer pr. mail for tilmelding til Del 1. 
Alt imens vi arbejder bag kulisserne og ser frem til de forhåbentlige kommende 
arrangementer, så lurer næste store begivenhed lige om hjørnet, nemlig 
folingssæsonen 2022!! 
 
Del gerne billeder af alle de dejlige føl på DTH’s Facebook gruppe. I skal også være 
velkommen til at indsende billeder og historier til næstkommende nyhedsbrev til 
redaktionen på mail: redaktion@haflinger-dth.dk   
Vi glæder os til flere gode timer og arrangementer i DTH og håber på jeres 
opbakning hertil, så vi sammen kan lykkes. 
Med ønsket om et godt nytår til jer alle! 
DTH´s bestyrelse 

mailto:stambogskontor@haflinger-dth.dk
mailto:redaktion@haflinger-dth.dk
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Tyroler Haflingeravls kalender:  
Kalenderen 2021- 2022   

6. februar 2022 Hingstekåring i Ebbs  

3. marts 2022 kl. 19.30 Zoom møde med HPT v. Robert Mair. 
+ fysisk mødes hos Ditte Ehmsen  
Del 1: Grundlæggende om kropsbygning 

Senere i marts 2022 Zoom møde med HPT v. Robert Mair. 
Del 2: Grundlæggende vurdering af en hests eksteriør 

Marts/april  Medicinhåndteringskursus  

27. – 29. maj 2022 Roskilde Dyrskue  

3. -4. juni 2022 Åbenrå Dyrskue  

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  

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.  

DTH-bestyrelse ønsker hjælp fra medlemmer til aktivitetsudvalg 2022 
Det blev på generalforsamlingen i november 2021 drøftet hvordan vi kunne få flere 
aktiviteter for vores medlemmer.  

DTH-bestyrelsen ønsker at nedsætte et aktivitetsudvalg.  

Ditte Ehmsen har meldt sig til aktivitetsudvalget. Bestyrelsen håber, at De der kunne 
have en interesse i dette vil melde sig, send en mail til  
Ditte på mail: suppleant1@haflinger-dth.dk  
Tankerne er at få flere medlemsarrangementer på tværs af landsdelene, men også 
at der kunne være arrangementer i landsdelene. Det kunne være fx fælles til 
dyrskue eller noget helt andet.  

mailto:suppleant1@haflinger-dth.dk
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Jeg har fået føl – hvad gør jeg nu? 
Som noget af det første melder i jeres føl der er født. Dette føres ved at udfylde 
Bedæknings-/fødselsattesten - og gerne sammen med blanketten Datablad til 
registrering af føl i fødselsåret. 
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. 

 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. 
Seges skal have blanketten senest 30 dage efter pasudstedelse. Stambogsfører og 
kasserer sørger for indbetaling og fremsendelse af blanket samt pas til Seges. 
Stambogskontoret modtager alle pas retur fra Seges og fremsender derefter 
passene til jer. 
 
Blanketten DNA-attest ved prøveudtagning indsendes til stambogskontoret. 
Der skal laves DNA afstamningskontrol på de føl, som er et produkt af 
inseminering/bedækning ved udenlandsk hingst. 
DTH henstiller til at få DNA afstamningskontrollen lavet i fødselsåret (senest 
31.12.2020). Pas udleveres ikke før DNA svar modtaget. 
 
Bedæknings-/fødselsattesten bedes ligeledes udfyldes og indsendes/afleveres så 
snart det er udfyldt - gerne sammen med blanketten Datablad til registrering af føl i 
fødselsåret. 
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Ved kastration  

Medicin håndtering  
”Et kursus i medicinhåndtering skal give dig en teoretisk og praktisk viden om forsvarlig 
og korrekt brug af medicin til dyr, samt sikre kendskab til gældende lovgivning.  Du skal 
ifølge loven gennemgå mindst 4 timers teori og 4 timers praktisk undervisning.  
Det nye e-learningskursus er godkendt af Fødevarestyrelsen til at dække den teoretiske 
del af et medicinhåndteringskursus og udbydes i samarbejde med din dyrlæge. Når du 
har bestået dette teoretiske kursus, vil din dyrlæge gennemføre den praktiske del. 
Kurset består af 14 lektioner med tilhørende quiz-spørgsmål.  
Du lærer om korrekt opbevaring og håndtering af medicin, korrekt behandling af alle 
dyrearter, lovgivning omkring brug og håndtering af medicin, bivirkningsrapportering 
og meget andet. 
Du kan få adgang til dette kursus hos din dyrlæge.”Landbrugsavisen.dk   

Helene Kragh undersøger muligheden for afholdelse her af og tænkt som et tilbud 
via DTH til medlemmerne.  
Helene Kragh arbejder videre med det sammen med egen dyrlæge; Anders Friis, det 
er et koncept med 8 timer, ca. 4 timer teori – online + den praktiske del.  
  
Forespørgsel på mulighed for afholdelse på Sjælland ved kontakt til en dyrlæge evt. 
egen dyrlæge. Dette ikke muligt ud fra tilbagemeldingerne fra Sjælland i 
bestyrelsen.  
 

 
Vedr. Kastration. 

 
Der skal gøres opmærksom på, at når hingste kastreres bedes dette oplyses til DTH’s 
Stambogskontor. Dette gøres ved at kastrationsattesten/dyrelæge-regningen, hvorpå hesten 
navn samt indgrebet er oplyst, sendes til Rikke Kargo Sørensen, Andrupvej 51, 6705 Esbjerg Ø 
sammen med passet. Der vil i passet blive indsat en label, hvoraf det fremgår, at hesten er 
kastreret, hvornår og af hvem. Ligeledes tilføjes det i DTH’s database for Dansk Tyroler 
Haflinger og oplysningerne videresendes til HPT. 

 
Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan I kontakte  

Rikke Kargo Sørensen, DTH Stambog. 
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Kåring 6.-7. august 2022  
Planlægningen af kåringen er i gang.  
Bestyrelsen har på baggrund af ønsker fra generalforsamlingen forsøgt at finde 
lokation på Fyn. Dalumgård har ikke mulighed for at afholde en kåring, Broholm har 
fået nye ejere og nyt koncept, så de har ikke mulighed for arrangementer som vores 
kåring. 
Vi har fået flere afslag, men har stadig et par forespørgsler er ude, men det ser ikke 
let ud.  
Vi har derfor spurgt i Revsø igen. Generalforsamlingens ønske var, at vi fortsat 
holder kåringen samlet. Revsø har plads til os, så medmindre et velegnet sted på Fyn 
dukker op – vurdere vi, at gentage succesen på Revsø. Alternativt, som bestyrelsen 
foreslog på generalforsamlingen, skal vi kikke efter at dele kåringen op, da det ikke 
lykkes for bestyrelsen at finde egnet sted på Fyn.  
Bestyrelsen vil gerne høre medlemmerne, specielt medlemmer der i år skal have 
jeres haflinger med til fremstilling eller kåring.  
Er der nogen der kender et sted på Fyn? 
Hvis Fyn ikke bliver en mulighed, er det så stadig som på generalforsamlingen 
vigtigst, at vi holder en samlet kåring?  
Bestyrelsen trækker af på endelig beslutning ved udgangen af februar.  
  
Forventede heste 2022 
De andre år har vi udsendt en liste over mulige heste til fremstilling/kåring.  
I stedet vil vi i år sende en personlig mail til de af jer der har heste, i alderen fra føl til 
kåringsdyr plus efterkåring – hvor mange I hver især påregner at deltage med til 
årets kåring og fremstilling. 
Meld gerne ind såfremt og med hvilke dyr I påregner at tage med, eller hvis i 
allerede nu ved, at der er 
heste I ikke får mulighed 
for at tage med til årets 
kåring.  
Dette for at få et forventet 
hint til hvor mange bokse vi 
skal forvente. Som det ser 
ud nu, er det 50 plus – som 
også er grunden til de 
mange afslag.  
 

 

  
Brayony - 3 år efter liz. Walzertraum – termin 4.2.22 ifolet  med liz Nordglanz  
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Når kåringen afholdes senere end bedækningsåret starter – Hvad så? 
Efter aftale med HPT kan dispensation tildeles en 3 års hoppe til bedækning, når en 
kåring ligger senere end bedækningstidspunktet i det indeværende år. Hopperne 
kan tildeles dispensation til bedækning såfremt hoppen har været fremvist som 1 
eller 2 års og er registreret i grundbog 1, har pas fra HPT og tilmeldt kåringen det 
samme år, som bedækningen finder sted.  
Opnår hoppen ikke avlsgodkendelse, vil føllet komme i grundbog. Føllet vil først 
kunne komme i hovedstambog ved opnåelse af avlsgodkendelse som tidligst 3 års. 
(hoppeføl minimum 7,0 point - hingsteføl minimum 7,6 point). 
Skulle der opstå en skade eller sygdom der gør, at hoppen ikke kan stille til den 
tilmeldte kåring, kræves dyrelægeerklæring herpå på ejers regning. Hoppe får så 
muligheden for at stille til kåring som 4 års. Opnår hoppen der avlsgodkendelse vil 
føllet komme i hovedstambogen.  
Hopper der ikke tidligere har været fremstillet i DTH og med et pas fra andet 
forbund, kan der ikke modtages dispensation for bedækning. 
 
Det er altid en god ide at kontakte stambogskontoret ved spørgsmål og tvivl 
herom, således misforståelser undgås.  
  

Mulige dispensationer kan i år ansøges til følgende hopper: 
 Hennika 
 Farina Formula 
 Selli 
 Malika af Fredensberg 
 Tarka 
 Alice 
 Hadiya 

  

Hellia venter hendes føl nr 3 med hingsten 
Nordglanz – termin 19.4.22 
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ÆNDRING I KØBELOVEN PR. 1. JANUAR 2022 INDFØRER NYE REGLER FOR 
HANDEL MED HESTE 
Den 3. juni 2021 er der ændringer i købeloven, så herefter skal de særlige regler om 
forbrugerkøb ikke længere omfatte handel med heste.  
Derfor er det pr. 1.1.2022 de almindelige køberetlige regler for civil- og handelskøb, 
der gælder i hestehandler.  
Købelovens sondring mellem civil – og forbrugerkøb:  
” Hidtil – frem til 1. januar 2022 - har det været forskellige regler, der galt i 
hestehandler mellem private(civilkøb) og i hestehandler mellem private og 
erhvervsdrivende(forbrugerkøb). Det afgørende for, hvilket regler købet blev 
omfattet af, har dog ikke været, hvem den egentlige sælger var, men hvordan man 
som køber ”opfattede” købet. Havde sælger således bruget en erhvervsdrivende 
(f.eks. en berider eller salgsstald) som formidler af købet, blev salget omfattet af 
forbrugerkøbsreglerne, uanset om sælgeren solgte hesten som privatperson. Særligt 
dette har for mange hesteejere været uklart og givet anledning til diskussion i 
praksis.”  
 

Ændring i købeloven pr. 1. januar 2022 indfører nye regler for handel med heste — Bremer Advokater 

 
Fra 1. januar 2022 er handel med heste ikke længere omfattet af købelovens 
forbrugerkøbsregler. Bevisbyrden for, at heste lider af en mangel, og at denne kan 
tilbagedateres til købstidspunktet, vil fremadrettet ligge hos køber – i alle køb 
– uanset om sælger er erhvervsdrivende eller privat.  
Der vil derfor også være større muligheder for hvad fx erhvervsdrivende kan aftale i 
en købskontrakt, ikke kun i forhold til reklamation men også i forhold til købers 
undersøgelsespligt, hvor køber ikke længere kan pålægges at undersøge hesten -
forud for et køb. 
Det anbefales dog stadig, at man som køber lader hesten gennemgå en 
dyrelægeundersøgelse i forbindelse med handlen, og at der er udformet en 
købekontrakt.  
  
DTH har valgt at tage linket til vores købekontrakt på hjemmesiden på stand by, da 
vi har brug for at undersøge om den lever op til gældende regler.  
 

  

https://bremeradvokater.dk/arkiver/artikler/ny-aendring-i-koebeloven-pr-1-januar-2022-for-handel-med-hest
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Undervisning og drøftelser på Zoom med Robert Mair 
 

Husk at sende tilmelding til formand@haflinger-dth.dk  

Så får du/I linket tilsendt og kan være med!  

mailto:formand@haflinger-dth.dk
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Liz.490/DK Stallone af Elghuset 
 

Igen i år tilbyder Stallone af 
Elghuset bedækning af kårede 

hopper. 

Stallone er født 2011, han er 
efter Liz.350/T Stainz og 

18871/DK Hollyday af Elghuset.  

Ved kåringen som treårs blev 
han målt til 1,54, men er nu et 

stykke større. 
 

 

Stallone er testet fri for PSSM1. 
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Stallone har aflagt 
30 dages 
stationsafprøvning 
i Warendorf i 
2015, som den 4. 
bedste haflinger.  

 

 

Han er kørt, redet 
og sprunget.  

 

Han har et 
fantastisk 
temperament og er 
nem at arbejde 
med. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyhedsbrev Februar 2022 nr. 1-  Side 13 af 24 
 

Hans føl er store, velgående 
og egnet i sporten. 

 

Gucci af Elghuset 

 

For yderligere oplysninger se 
vores hjemmeside: 

www.elghuset.dk,   

Kontakt: 

elghuset@hotmail.com  

Tlf:  50745218 
 

 

 

 

 

  

http://www.elghuset.dk/
mailto:elghuset@hotmail.com
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Liz. 410 Servruga 

 



Nyhedsbrev Februar 2022 nr. 1-  Side 15 af 24 
 

 



Nyhedsbrev Februar 2022 nr. 1-  Side 16 af 24 
 

 
  



Nyhedsbrev Februar 2022 nr. 1-  Side 17 af 24 
 

Liz. 499/T Mozart  
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Liz. 334/T Naseweis  
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Hestehold er nu registreret med CHR 
Som skrevet i sidste nyhedsbrev, skulle vi alle melde vores besætninger til i CHR.  
Hermed information om CHR.  
Helene Kragh har talt med Fødevarestyrelsen og fået bekræftet, at det er alle heste, 
der skal registreres. Alle steder, hvor der er hestehold, skal registrere sig i det 
Centrale Husdyrbrugsregister (CHR). Dette er besluttet af Fødevarestyrelsen, som en 
del af indførelsen af EU’s dyresundhedslov. Loven gælder i hele EU og har fokus på 
opsporing og inddæmning af sygdomme. 
Vejledning:  Vejledning om registrering i CHR af steder med heste AHL.pdf (foedevarestyrelsen.dk)   

Vi skal derfor lave en liste/ fx en besætningsliste over hestene på matriklen. Dvs. at 
nu skal hesteholder/opstalder lave en liste over de heste, der opholder sig på stedet. 
Listen skal ikke indsendes, men kunne fremvises ved en evt. kontrol. 
Følgende skal noteres: 

 Hestens chipnummer og UELN 
 Dato for ankomst til stedet og besætningsnummer på det sted, hesten er 
kommet fra. 

 Dato for flytning fra stedet og besætningsnummer på det sted, hesten flyttes 
hen til. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/Netcompany.FVS0001/Pages/Dow
nloadFile.aspx?File=/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Foregnelser%252
0for%2520hestehold.xlsx 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Vejledning%20om%20registrering%20i%20CHR%20af%20steder%20med%20heste%20AHL.pdf?fbclid=IwAR0x36LqGnJ9o1I1wT_x6lbqb96RqwhuuSQt7uHiX1mKQolrWRRWNUNDqQE
https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/Netcompany.FVS0001/Pages/DownloadFile.aspx?File=/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Foregnelser%2520for%2520hestehold.xlsx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/Netcompany.FVS0001/Pages/DownloadFile.aspx?File=/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Foregnelser%2520for%2520hestehold.xlsx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/Netcompany.FVS0001/Pages/DownloadFile.aspx?File=/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/CHR/Foregnelser%2520for%2520hestehold.xlsx
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Bestæninger med heste der ikke er taget ud af konsum – er nu registeret 
som fødevareproducerende dyr 
Der er i realiteten ingen nye regler for de heste, der ikke er taget ud af konsum. De 
heste med status som bestemt til konsum kan slagtes, og derfor skal 
besætningen overholde reglerne for foder og fødevarehygiejne og 
for medicinhåndtering. Men det har vi reelt skullet hele tiden. Reglerne for foder 
og fødevarehygiegne sikre ordenligehyiegneforhold og sporbarehed for det foder, 
der gives til dyrene. Dette i tilfælde af, at et parti kraftfoder skal tilbagekaldes.  
 
Vi skal føre fortegnelser over:  

- Hvilket foder der er købt (navn og mængde)  
- Hvornår foderet er købt  

Foderfortegnelser kan derfor blot være, at du gemmer kvitteringerne på det foder 
du køber, eller et dokument på computeren.  
Fortegnelsen over foder skal ikke indberettes til Fødevarestyrelsen, men opbevares 
derhjemme.  
Fodring af dyr til fødevare- produktion - herunder heste (foedevarestyrelsen.dk) 

Hvis hestene er udelukket fra konsum, må de ikke slagtes og man skal derfor ikke 
overholde disse regler om foder og fødevarehygiegne. Derudover må man selv 
efterbehandle hesten med medicin efter aftale med dyrlægen.  
Linket: Foder og sporbarhed på landbrug 

Som besætning har vi, som andre dele af landbruget, ansvar for foderets sporbarhed 
og skal hurtigt kunne spore det foder vi giver vores dyr, hvis det skal trækkes væk, 
og hvis det konstateres, at foderet udgør en fare.  
 
Foderet skal spores ét led tilbage med hensyn til:  

 Hvad der er købt 
 Hvornår det er købt 
 Hvem det er købt af 
 

Landbrug, der sælger foder, skal ét led frem kunne spore:  
 Hvad der er solgt  
 hvornår det er solgt 
 hvem det er solgt til 

 
  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Heste/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Foder/Heste/Sider/default.aspx
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Hvilket ansvar har vi ? Hvad skal vi notere? 
Vi skal føre en journal over alt køb og salg af foder. Fodertype, mængde, 
leveringsdato og leverandør skal noteres. Ved salg af foder (fx korn, wrap eller halm) 
skal fodertype, mængde, leveringsdato og modtager noteres.  
De nødvendige oplysninger fremgår af den månedlige faktura fra en 
foderleverandør.  
Det er nok at gemme fakturaen uden at føre yderligere journal.  
Mærkningssedlerne (indlæg sedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, 
indtil fakturaen er modtaget. 

Opringning fra Karina Jensen, fødevarestyrelsen, svar på spørgsmålene.  
Overordnet var der en opfordring fra Karina, at hvis noget ikke giver mening, eller I 
synes det virker underligt, så skulle I være velkommen til at skrive og 
spørge. Spørgsmål og svar (foedevarestyrelsen.dk)  

Spørgsmål til besætningsliste:  

Skal heste, der er taget ud af konsum skrives i besætningslisten 
• Ja, det er alle heste, der skal stå på besætningslisten. Som det også er 

beskrevet i afsnittet ovenfor.  
 Laves der status 1.1.22 for de dyr der står på besætningen. Jeg kan jo notere 
hvor de kommer fra, og hvor de sidste er flyttet hen, men det vil jo blive uden 
besætningsnumre? 
• Det er fremadrettet mht. at lave besætningslisten, med start i januar 

2022.  
• Noter adresse de er kommet fra hvis der er nogen, der lige er flyttet ind. 

Og hvis nogen er flyttet for nyligt, så noter det på din liste.  
 Jeg har personligt valgt at opdatere min besætningsliste som foreskrevet med 
navn, chipnumre, UENL nr. Dertil har jeg for alle, både opstalder og egne 
heste noteret, hvor de er købt og hvornår. Dertil har jeg noteret i listen hvilke 
heste der er taget ud af konsum, og hvornår. Dette er jo ikke efterspurgt i 
besætningslisten, men det giver jo mening, at du som opstalder, har 
overblikket over dette.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/sund_mad/Sider/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar.aspx
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Fødevare/foder:  

Jeg noterer selvfølgelig hvem og hvornår jeg har købt wrap og foder og gemmer 
kvitteringer/faktura som beskrevet ovenfor.  
Men hvad menes med, at jeg skal notere, når jeg har taget hul på en sæk foder. Jeg 
køber en palle ad gangen og hælder det op, så det står tørt, er det så dato for køb?  
Jeg læser, der står jeg skal notere det foder, der står på min foderplan. Der står i 
fødevareforordningen, at ”Foder er det der er næringsmæssigt til dyre” Jf. 4.2 Hvad 
er foder og foderstoffer: Begreberne ”foder” og foderstoffer” dækker over det 
samme og omfatter alle typer af foder. Det er uforarbejdede eller helt eller delvist 
forarbejdede stoffer eller produkter, som er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 
Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også omfattet af begrebet ”foder” og 
Foderstoffer”. Det dækker alt lige fra fodermidler, som byg og sojaskrå til forskellige 
typer foderblandinger, der skal opfylde specifikke behov for nærringstoffer, energi og 
struktur til forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr.  
Derved ser jeg ikke, at jeg skal notere godbidder og fx gulerødder, da de ikke står på 
foderplanen og derved ikke er næringsmæssigt for dyret? Altså spørgsmål kan jeg 
undgå - at notere de ekstra gulerødder og godbidder?    

• Når købt foder fx en hel palle. Så er opstart =købt dato, keep it simple. 
• Det er ikke meningen, at det er godbidder/gulerødder – det er primærfoder, 

tilskudsfoder og wraphø. 
• Fødevare-forordningen er lavet for at sikre, at vores heste ikke får noget 

skadeligt, er der styr på hygiejnen, hvor du køber dit foder.  
• Det er den del af det at passe på vores heste og sikre os, at de ikke spiser noget 

de ikke bør. Lidt ligesom når vi køber havregryn i netto, at de kan kalde en 
sending tilbage – hvis der fx har været rotter i, det er jo sundhedsskadeligt, og 
det samme skal vi kunne med vores foder til vores heste, da man 
på fakturaen skal kunne se, hvilket varenummer vi har købt, og derved kan 
tjekke, om vi har købt en fordærvet vare, der skal trækkes ud.  

• Også derfor gælder dette for alle heste – også de heste der er taget ud af 
konsum.  

Hvornår er mit foder tilskudsfoder og færdigforarbejdet?  

• Der er forskel, hvis du skal forarbejdet foderet, så er der skærpede krav.  
• Det er ikke de færdigblandinger vi køber der tænkes på her.   

ALLE SKAL LAVE FODER-REGISTRERING. 
Men en opstalder kan i kontrakten 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.  

 Det gælder for alle – ligegyldigt om ude eller inde i konsum.  
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 Regler for udelukkelse af hest fra konsum 
  
Efter 28. januar 2022 er det ikke længere muligt på eget initiativ at udelukke sin hest 
fra konsum. Herefter kan den kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge som led i 
medicinsk behandling. Læs herunder hvad det betyder, at en hest har status som 
bestemt til konsum. 
  
At en hest har status som bestemt til konsum betyder ikke, at den skal slagtes, men 
at den kan slagtes. Hesteejeren bestemmer stadig selv, hvad der skal ske ved 
hestens død. Eksempelvis om hesten skal slagtes, aflives og begraves, kremeres eller 
afhentes af DAKA. 
  
Indtil nu har hesteejere på eget initiativ kunnet udelukke deres hest fra konsum, 
men med den nye EU-dyresundhedslov, der trådte i kraft 21. april 2021, er 
muligheden for, hvordan heste udelukkes fra konsum ændret. Efter 28. januar 2022 
kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk 
behandling. Den nye lov skal ensrette reglerne for alle landdyr og være med til at 
forebygge store sygdomsudbrud og spredning af sygdomme. 
  
Det har tidligere været uklart, hvornår ændringen i reglen om frivillig udelukkelse fra 
konsum gælder fra. Fødevarestyrelsen rettede derfor henvendelse til EU-
Kommissionen, der meddelte, at hesteejere på eget initiativ kan udelukke sin hest 
fra konsum frem til 28. januar 2022.  
 Regler for frivillig udelukkelse af hest fra konsum (foedevarestyrelsen.dk)  
 
Fødevare styrelsen henviser til, at du kan tilmelde dig nyheder om heste 
Du kan få nyheder om dyresundhedsloven og heste ved at tilmelde dig 
nyhedsbrevet "Faglige nyheder om dyresundhedsloven" på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside. Via nyhedsbrevet vil du løbende modtage information om de nye EU-
regler for heste og de andre dyrearter, der er omfattet af dyresundhedsloven. 
Abonnér (foedevarestyrelsen.dk)  

 

  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/Regler_for_heste_i_konsum.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Abonnement/Sider/Forside.aspx
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Stutteri Fredensberg - sommergræs afbilledet i  

Haflinger aktuelt kalender 2022  
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