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Høringssvar vedr. j.nr. 2020-5425 udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, 
lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven i offentlig høring 
(Etablering af naturnationalparker m.v.) 

 

 

Alle hestebranchens hovedorganisationer, repræsenteret ved Forum for Hestevelfærd, har 
følgende høringssvar til lovudkastet vedr. Dyrevelfærdslovens §§ 3 og 9: 
 
Lovforslaget er i strid med Dyrevelfærdslovens formål og hensigt 
Forum for Hestevelfærd anser de foreslåede ændringer for at stride mod hele hensigten med 
Dyrevelfærdsloven, udformet via §1 i Dyrevelfærdsloven, som beskriver hele hensigten med loven. 
Formålet er, at fremme god dyrevelfærd herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som 
levende og sansende væsener. Loven har endvidere til formål at varetage dyreetiske hensyn. 
 
Dyrevelfærdslovens §3 er sammen med §1 og §2 krumtappen, der skal sikre Dyrevelfærden i 
Danmark for alle dyrehold nu og i fremtiden. Sætter man §3 ud af kraft for Naturnationalparker, så 
overtræder man §1 og dermed hele intentionen med dansk dyrevelfærdslovgivning, alene med 
dispensationen.  
 
Ved at dispensere for §3 åbner man for, at de udsatte dyr i Naturnationalparkerne ikke længere 
behøver at blive behandlet som dyrevelfærdsloven tilsiger – nemlig at enhver, der holder dyr, skal 
sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under 
hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i 
overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 
 
Vi finder ikke at en forenkling af gældende regler og lovgivning på dyrevelfærdsområdet er fagligt 
forsvarligt eller nødvendigt i forbindelse med oprettelse af Naturnationalparker.  
 
De foreslåede ændringer er i bemærkningerne til lovforslaget begrundet med økonomiske hensyn 
og mindre arbejde med tilsyn. Staten fritages således for fodring, sygdomsbekæmpelse og generel 
sikring af dyrenes velfærd i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige 
erfaringer, som §3 netop tilsikrer. 
 
I praksis betyder det at man vil acceptere ringere dyrevelfærd, hvilket vil være et reelt tilbageslag 
for dyrevelfærden i Danmark.   
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Ingen forskel mellem statsligt og privat dyrehold 
Vi kan i Forum for Hestevelfærd ikke acceptere, at der med udkastet kan differentieres i 
behandlingen og omsorgen for dyr på private og statslige arealer. Dyr har samme behov for 
pasning og tilsyn, og Dyrevelfærdsloven bør beskytte dem alle uanset, om staten eller private ejer 
dem og/eller de arealer, de går på.  
 
Vi er bekymrede for, at der vil ske et skred i synet på dyrevelfærd i samfundet, når ikke alle 
dyreholdere/ejere er underlagt de samme krav til beskyttelse og pasning af deres dyr. 
 
Forum for Hestevelfærds holdning er, at dyr bag hegn skal have lige ret til god dyrevelfærd – også i 
naturnationalparker. Dyr i naturnationalparker er ikke at betragte som vilde dyr – de er farmede 
dyr udsat på store hegnede områder, hvilket derfor indebærer ejeransvar og tilsynspligt samt en 
forpligtigelse til, at dyrene ikke må udsættes for unødig lidelse jf. Dyrevelfærdsloven - ligesom i 
alle andre ekstensivt eller intensivt drevne besætninger 
 
Daglige tilsyn er nødvendige for opretholdelse af god dyrevelfærd. 
Lovudkastet lægger også op til at give mulighed for suspendering af §9 stk. 1 og 2 i 
naturnationalparkerne. Det betyder at heste ikke længere skal tilses dagligt, men nu kun jævnligt. 
Det finder Forum for Hestevelfærd uforsvarligt og igen en væsentlig hindring for at leve op til 
Dyrevelfærdslovens § 1 og 2.  
 
 

Velfærdsudfordringer ved indhegning og samspil med publikum 
I Danmark har vi ca 185.000 heste. En stor del af dem står på rideskoler, hestepensioner og andre 
ridesteder. Såfremt man i forbindelse med oprettelsen af de mange hegninger vælger at lukke 
store græssere (heste og kvæg) ud i hegningerne, vil man indirekte forhindre ryttere i at bruge 
disse områder. De heste, der ellers dagligt er blevet redet ud i naturen vil nu være henvist til et liv i 
boks, på ridebane/ridehus og fold, hvilket vil udgøre en væsentlig reduktion i disse hestes velfærd. 
 
Som hestefagligt forum vil Forum for Hestevelfærd gerne komme med vores anbefaling om ikke at 
anvende heste, som afgræssere i hegninger, hvor der samtidig vil være betydelig færdsel (gående 
med eller uden hunde, cyklister, ryttere, familier med børn etc), idet mødet mellem heste og 
andre publikummer rummer en risiko for uheldige hændelser/utilsigtede uheld/ulykker.  
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