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Det skal være slut med at stå bundet
og ikke komme på fold. Slut med
gamle, lavloftede og mørke stalde med
dårlig luft, slut med udstyr hestene
kan komme til skade på. Og slut med
små trange bokse med våd strøelse.
Slut med at holde hest i baghaven og
slut med farlige pigtrådshegn.

Den nye lov om hestehold, der blev
vedtaget af Folketinget den 1. juni i år,
gør hvad den kan for at sikre, at alle
danske heste fremover kommer til at
vrinske af fryd.
Men hvad betyder den nye lov helt
konkret for alle de små, gamle ridesko-

ler rundt om i landet? Dyrevennen har
besøgt Odense Rideskole, der har boet
i de samme gamle bygninger i over 35
år. Staldene er løbende blevet renoveret, men den nye lov kommer alligevel
til at betyde ombygninger. Ridelærer
Pia Skøtt viser rundt:

S – Her i den ældste stald, hvor vores elevponyer
bor, får vi kun plads til halvt så mange heste,
når loven træder i kraft. Vi har lavet de ﬂeste
af de gamle spiltove om til små bokse til
ponyer, men de skal være dobbelt så store efter
de nye regler, forklarer Pia Skøtt. Så to bokse
bliver altså til én.
X
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S
– Hvis vi laver den ene stalddør om til en glasdør,
der lukker dagslys ind, lever vores stald her op
til kravet om, at arealet af vinduer skal svare til
mindst 7 procent af gulvets areal.
– Loftshøjden her i den gamle stald går lige nøjagtig
an. Men hvis der havde været bare 10 centimeter
mindre fra gulv til loft, havde vi måttet rive stalden
her ned, forklarer rideskoleejeren. Der skal være
mindst 2,6 meter til loftet efter de nye regler.
X

Ny lov
får heste
til at vrinske
af glæde

– Heldigvis har vi masser af store folde her.
Det er ellers det, mange andre rideskoler får
problemer med. For de nye regler stiller krav om,
at en fold til ﬁre heste skal være mindst 800 m²
og mindst 20 meter på den korte led. Og større
jo ﬂere heste der går på dem.
– Den nye lov stiller også krav om, at der ikke
må gå mere end 20 heste på hver fold.
X

Ny hestelov
De nye regler for hold af heste gælder allerede nu
for alle hestehold, der er etableret efter 1. juli.
For hestehold der eksisterede før 1. juli 2007,
træder loven trinvist i kraft. Hele loven kan læses på
www.dyrenes-beskyttelse.dk/lov_heste
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Trods skønhedspletter glæder Dyrenes Beskyttelse
sig over den nye lov
- Det er ﬂot og glædeligt, at Danmark nu bliver foregangsland omkring hestevelfærd. Det kan vi godt være stolte af,
siger agronom og hestespecialist Dorte Rebbe Schou, der har
været Dyrenes Beskyttelses repræsentant i arbejdsgruppen
bag lovforslaget.
- Men det er også på tide, tilføjer hun. For mens der i ﬂere år
har været lovgivning her i landet om, hvilke forhold både kvæg
og svin skulle have, har der hidtil ikke været nogen lov om,
hvordan man bør holde heste.
Skønhedspletter
- Vi er virkelig glade for, at der
nu bliver fastlagt en række regler – og kan godt leve med, at de
ikke alle sammen træder i kraft
i morgen. Der går selvfølgelig
lang tid, før hele loven kommer
til at fungere, og der er også
nogle punkter i den, der skal
forbedres og gøres tydeligere.
For eksempel er der et par uklare
formuleringer både omkring folingsbokse og foldenes størrelse
og antallet af heste per fold. Det
skal der rettes op på.
- Den nye lov har også nogle
skønhedspletter. Den alvorligste er, at der ikke er medtaget
noget som helst om, at heste
ikke må holdes alene. Heste
er ﬂokdyr, og de lider virkelig ved at leve uden artsfæller.
Det tillader man ikke for hverken køer eller grise.
- Jeg er også ked af, at paragraffen om heste på fold er så

vagt formuleret. I princippet kan man faktisk godt overholde
den nye lov, bare man rider sin hest fem gange om ugen eller
sætter den i en skridtmaskine. Men det kan jo aldrig erstatte
fri bevægelse sammen med artsfæller.
Positiv udfordring
- Jeg glæder mig meget over, at der står i den nye lov, at føl
og ungheste skal på fold med artsfæller. Der ﬁndes heste i
dag, der aldrig har lært at gå
på fold med andre heste. Hvis
de ikke kommer det, lærer de
aldrig at omgås andre heste og
får derfor problemer, hvis eller
når de senere i livet lukkes ud
sammen med dem.
- Jeg synes, at de mange ridesteder, der føler sig ramt af
den nye lov, skal se den som
en positiv udfordring. Loven
kan måske give inspiration til
at ændre de eksisterende forhold, så der bliver bedre vilkår
for hestene og de mennesker,
der omgås dem. For eksempel
vil det være både lettere og
billigere for mange rideskoler
at lade deres elevheste gå i en
løsdrift, der ikke nødvendigvis
optager mere plads. Det gør
også hestene mere rolige og
omgængelige, slutter Dorte Rebbe Schou.
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Fremover har heste ret til
at komme på fold
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