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Fødevareministeren kapitulerer - markedskontrol af hestepas opgives 
 
Den varslede skærpelse af kontrollen på de danske hestemarkeder er afblæst. Fødevareministeriet har 
meddelt, at Fødevareminister Henrik Høgh har taget hestemarkedernes indsigelser for gode varer og 
opgivet indførelsen af hestepaskontrol på de mange årlige markeder i Danmark. 
 
Siden årets begyndelse har hestepas og identificerbar mærkning været obligatorisk for alle heste, der tages 
med på marked med henblik på salg. For disse heste har overgangsreglerne ikke været gældende, og det 
har altså været lovkrav, at alle markedsheste samt heste til slagtning og eksport, skulle registreres med pas 
med det samme. Fødevarestyrelsens kontrol på hestemarkederne skulle være med til at sikre, at alle heste 
registreres som påkrævet. Der har dog lige fra begyndelsen været problemer med at omsætte loven i 
praksis. 
 
Allerede i sommeren 2010 skulle markedshestenes obligatoriske pas have været gennemgået under 
samtlige markeder. Dengang blev kontrollen i første omgang udskudt et år. Begrundelsen på daværende 
tidspunkt var, at hestemarkederne ikke havde modtaget tilstrækkelig information om kontrollens praktiske 
gennemførelse fra Fødevareministeriet. I forsommeren 2010, umiddelbart inden højsæsonen for 
hestemarkederne, udtalte Henrik Høgh i en pressemeddelelse, at ministeriet ville gå i dialog med 
hestemarkedernes repræsentanter for at klarlægge rammerne omkring kontrollens gennemførelse i 2011. 
Denne dialog har nu ført til, at Henrik Høgh har bøjet sig for markedernes anmodning om helt at droppe 
kontrollen.  
 
”En dæmper på markedsstemningen” 
Markedsrepræsentanter fra Hjallerup og Vorbasse marked deltog i de formelle møder med 
Fødevareministeren med mandat fra de øvrige af landets hestemarkeder, skriver Nordjyske Stiftstidende. 
Repræsentanternes argument for at lade kontrollen falde bort er, at hestemarkederne ikke vil kunne 
gennemføres med kontrol. Hestehandlerne vil simpelthen holde sig væk, og kontrollører mellem de 
opbundne heste ville ødelægge den gode markedsstemning og handlelyst blandt de besøgende. 
Bestemmelserne om obligatoriske hestepas er indført for at føre kontrol med bl.a. hestens medicinindtag, 
og det egentlige formål fra Fødevarestyrelsens side er at sikre, at medicinrester ikke ender i de fødevarer, vi 
indtager. Argumentet for at opgive markedskontrollen er således, at hestenes pas fremover kontrolleres 
ved eksport eller slagtning i Danmark, og kontrol på hestemarkederne er formålsløst i forhold til 
fødevaresikkerhed. 
”Det er en lille del af de danske heste som i sidste ende ender som konsum, så derfor havde 
hestemarkederne ret i kritikken af, at en 100 procent kontrol var for voldsom” siger Fødevareminister 
Henrik Høegh til Nordjyske Stiftstidende.  
 
Hvad med velfærden? 
På Hjallerup Marked er der ifølge markedsledelsen indgået samarbejde med Videnscentret for Heste, 
Hestens Værn og Dyrenes Beskyttelse for at undgå kontrollen. ”Med disse organisationer i ryggen, håber vi 
på en ordentlig omtale i forbindelse med dyrevelfærd og markedet som helhed”, udtaler Dennis Kvesel fra 
Hjallerup Marked til Nordjyske Stiftstidende. Han håber, de kontrolløse markeder kan fortsætte, når blot de 
nævnte organisationer siger god for dyrevelfærden.  
 
INGEN dyreværnsorganisation kan kigge sig selv i spejlet og sige god for disse markeder! 
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Hestene står bundet til en pæl gennem flere dage i silende regn, i bagende sol ofte uden vand. De 
transporteres over store afstande og er så trætte, at de ikke kan stå oprejst på benene. Hestene er angste 
og stressede. 
 
På hestemarkederne finder vi nogle af de ringeste heste i Danmark. Det er heste, der byttes rundt mellem 
hestehandlerne og flytter rundt fra marked til marked uden et fast sted at være, heste som ingen vil have. 
Det er ofte syge eller skadede heste, som ikke kan sælges.  
 
Dette kan nu fortsætte ufortrøden med Fødevareministeriets godkendelse, på de danske hestemarkeder.  
 
Vi håber Henrik Høgh vil kigge på dyrevelfærdet igen og genindføre den kontrol, der endnu ikke har fundet 
sin vej til hestemarkederne. 
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