
1-3 

 

 

 

Videncentret for Heste 

 
Sted: Videncentret for Heste, Agro Food Park 15, 8200 Århus 

Dato: 25.05 2012 Tid. 12:30 Slut :  15.15 

Deltagere: Fra DFF; Anders, Linda, Pernille, Rebecca, Line –  

Fra Videncentret for Heste; Jørgen Finnerup, Jørgen Kold, Majken Holm 

Fraværende Else, Helle 
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Videncentret for heste 

Generelt – skelner mellem interne anliggender og lovlighed. Videncentret går ind i sagerne hvis der ikke 

overholdes gældende lovgivning.  Indenfor de seneste 3 år har Videncentret for heste fået et stigende antal 

henvendelser vedr. DFF om forskellige spørgsmål.  

DFF medlemskab af LU = landsudvalget, Kontingent er 2500 + 18 kr. pr. føl. – 30 avlsforbund. Mødes 2 

gange om året – forår / efterår. Forskellige input, eks. næste gang i Juni  ”Lov om hold af heste” – Input til 

hvad hele sektoren ønsker skal ændres i den nuværende lovgivning. Videncentret for Heste, de er 

driftsorganet for LU – dvs. arbejder for at få implementeret og forbedret det som LU ønsker.  

Tilnærmelsesvis alle avlsforbund er medlem, yderst få er ikke medlem. Tilknytning til Videncentret og 

Landsudvalget for heste, giver mulighed for at deltage på dyrskuer.  

Det eneste som Videncentret for heste går ind og blander sig i interne anliggender er, hvis der er nogle 

forbund der går ind og breder sig over andre avlsmål.  
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Organisation 

 

Sekretariat; DFF kontingent –giver bestyrelsen ret til rådgivning ; Lovgivnings forhold såvel før som efter 

en generalforsamling. Her er sekretariatet tilgængelig, men DFF´s bestyrelse skal komme så tidligt som 

muligt, således beslutningerne træffes nemmere, således at beslutninger er lovlige.   

Rådgivnings-afd; DFF kontingent giver alle DFF medlemmerne ret til rådgivning – Alt med hestehold, 

Eks. fodring, reproduktion, transport, veterinær, jura, økonomi, handel med heste, tvister mv. Hvis 

ekstraordinær indsats da vil Videncentret på forhånd gøre klart hvis det ikke er en del af medlemskabet.  

Registrering & Stambogsføring; DFF er IKKE med.  Herunder registrering af stamtavle. Videncentret for 

heste har deres eget system, med forbundslogo på forsiden. Det er ikke som KFPS´s papirer og pas i dag.  

Men alle lovgivningsmæssige krav skal være opfyldt, og overholde gældende EU lovgivning. Men 

naturligvis kultur og følelser.  

Priser hos Videncentret 

Hingste Godkendelse / Oprettelse 200 DKK 

Indberetning af føl 0 Dkk 

Mærkning af føl, chipning – ved opmærkningssted – 

et forbund kan ved kåring med min. 20 føl. (3000 

DKK) 

150 DKK 

Mærkning af føl, chipning – ved ejeren – Start gebyr 

– efterfølgende heste 250 DKK  

500 Dkk 

250 DKK 

Oprettelse af hest med fuld afstemning pr. hest 200 Dkk 

Pas 260 Dkk 

Kåringsregistrering – ind så eks. med i pas – pr. stk.  120 Dkk 

LU -Lands Udvalget 

Videncentret For Heste 

Registrering & 
Stambogsføring 

Sekretariat          
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Rådgivning 
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Registrerings pligt 

Et forbund kan ikke kræve medlemskab for at udstede pas eller registrering af heste, og der må ikke 

diskrimineres. Et avlsforbund har ikke kun RET, men også PLIGT til at registrere hesten, og der kan ikke 

påtvinges medlemskab, dog iflg. Jørgen Kold er det lovligt at tage betaling for registreringen, som man gør 

hos medlemmerne, men ikke for tvunget medlemskab. 

Registrering i National Database 

Der er lovgivningsmæssigt ”Europæisk forordning” som fra Fødevare Styrelsen FVST besluttet at alle 

danskfødte heste og føl skal registreres i en national database, på lige fod med eks. Køer og øremærkning. 

Videncentret for heste er valgt af FVST til at udføre dette arbejde, en online mulighed er netop færdiggjort, 

og det forventes at alle avlsforbund skal sende oplysninger ind. Rebecca tager kontakt til KFPS vedr. en navn 

omkring en IT kyndig således en automatisk udlevering af data bliver mulig.  

Medicinsider 

FVST – Fødevare Styrelsen er myndigheden på området, ikke Videncentret, Heste, Ikke embedsdyrlægerne, 

men jurister hos FVST. Foreslår direkte kontakt til  lill@fvst.dk – for gældende svar fra Fødevarestyrelsen. 

Det er et problem at Holland PVE =Videncentret for heste i Holland og FVST´s er uenige i fortolkningen af 

lovgivningen.  

DFF vedtægter  

Da Videncentret for heste primære formål er at sikre og rådgive avlsforbundene, således at lovgivningen 

overholdes, vil Jørgen Kold kort kikke DFF´s vedtægter igennem for at sikre, at der ikke er områder der 

strider mod den gældende lov.  

mailto:lill@fvst.dk

