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PROBLEMFORMULERING

• Der er i vores del af verden gennem de seneste godt 50 
år sket dramatisk ændringer
– i hestens rolle
– i synet på heste

• Det betyder dog langt fra, at hold og brug af heste ikke 
giver anledning til konflikter og kontroverser

• I dette indlæg vil jeg se på disse konflikter og 
kontroverser ud fra en dyreetisk synsvinkel

• Dermed kan jeg måske åbne for en etisk dialog og 
tilhørende større respekt mellem de involverede



PLAN
• Udviklingen i hestens rolle

• Udviklingen i synet på heste

• Kontroverser
– Må man spise heste?
– Må man sætte sin vilje igennem over for sin hest?
– Holdninger er gratis, men lovgivning koster penge

• En hest er ikke bare en hest 



UDVIKLINGEN I HESTENS ROLLE



UDVIKLINGEN I HESTENS ROLLE
• I Danmark og i andre dele af den rige verden blev hesten 

i midten af det 20. århundrede udfaset fra landbruget

• I andre dele af verden fortsætter heste og andre 
medlemmer af hestefamilien med at fungere som 
arbejds- og trækdyr
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• I Danmark og i andre dele af den rige verden blev hesten 

i midten af det 20. århundrede udfaset fra landbruget

• I andre dele af verden fortsætter heste og andre 
medlemmer af hestefamilien med at fungere som 
arbejds- og trækdyr

• Hos os holdes heste fortrinsvis til rekreative og 
sportslige formål

• Hesten indgår altså hos os i den såkaldte 
oplevelsesøkonomi – og den fungerer efter samme 
lovmæssigheder som andre økonomier





HESTENS DOBBELTROLLE
• På den ene side rangerer hesten på linje med hunde og 

katte ved at være et familie- eller hobbydyr

• Men heste bliver i højere grad end fx hunde behandlet 
som produktionsdyr:
– Det er almindeligt at sælge voksne heste
– Det er almindeligt at aflive heste, når de ikke længere 

kan ”bruges”
– Heste og hestesport er big business



UDVIKLINGEN I SYNET PÅ HESTE
• Heste har altid rangeret højt på den sociozoologiske

skala



HESTEN NR. 1 I VERDENS FØRSTE 
DYREVÆRNSLOV (1822)

”… hvis en person eller personer, som er ansvarlig for 
eller i deres varetægt har en hest, en ko, en okse, en 
kvie, en tyrekalv, et får eller andet slags kvæg, hvor 
dyret er en anden mands ejendom, uden grund slår, 
misbruger eller mishandler et sådant dyr, så skal 
vedkommende stilles for en fredsdommer eller en anden 
øvrighedsperson.” 



UDVIKLINGEN I SYNET PÅ HESTE
• Heste har altid rangeret højt på den sociozoologiske skala

• Meget tidligt dyreværnsarbejde rettede sig mod de heste, 
som borgerne mødte i bybilledet

• Og i dag er der store velgørende organisationer, som 
arbejder med velfærd for heste og æsler i fattige dele af 
verden
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• Heste har altid rangeret højt på den sociozoologiske skala

• Meget tidligt dyreværnsarbejde rettede sig mod de heste, 
som borgerne mødte i bybilledet

• Og i dag er der store velgørende organisationer, som 
arbejder med velfærd for heste og æsler i fattige dele af 
verden

• I den vestlige verden har det i lang tid været almindeligt 
antaget, at heste hos os lever en luksustilværelse

• Efterhånden er der dog kommet øget opmærksomhed på 
dyreværnsproblemer hos heste i den rige del af verden

• Og der har været offentlige kontroverser

















MÅ MAN SPISE HESTE?
• Traditionelt har det flere steder været tabu-belagt at spise 

heste

• Kompleks diskussion, som også hænger sammen med 
diskussionen om muligheden for at give heste medicin

• Imod slagtning:
– Bidrager til at ændre synet på hesten

– Fjerner incitamentet til at transportere heste

• For slagtning:
– Udnyttelse af ressource
– Gør det muligt for folk at komme af med heste, som ellers ville gå 

for lud og koldt vand
– Ellers bliver hestene bare transporteret ud af landet















MÅ MAN SÆTTE SIN VILJE IGENNEM 
OVER FOR EN HEST?

• Der er en vigtig og nødvendig diskussion om 
træningsmetoder, som kan give anledning til unødig 
frygt og anden lidelse hos heste

• Men neden under ligger der en mere principiel 
diskussion om vores rolle i forhold til hesten (og resten 
af naturen) – jf. diskussionen om rodeo
– Hersker?
– Leder?
– Partner?
– Tjener?

• Og en diskussion om naturens status





HOLDNINGER ER GRATIS, MEN 
LOVGIVNING KOSTER PENGE

• Forud for arbejdet med hesteloven var der i hestekredse 
stor enighed om behovet for lovgivning, som sikrer, at alle 
heste får opfyldt deres behov

• Undervejs blev det dog klart, at en sådan lovgivning 
koster rigtig mange penge for hesteejerne

• Derfor blev der uenighed i udvalgsarbejdet

• Derfor var der nogle gode intentioner, som aldrig blev 
realiseret

• Og derfor er behov for en prioriteringsdiskussion 



EN HEST ER IKKE BARE EN HEST
• Min ven og tidligere kollega H.B. Simonsen skrev engang 

en bog med titlen En hest er en hest

• I nærværende sammenhæng er jeg dog nødt til at være 
uenig med udsagnet

• Etisk set skal hesten forstås i sammenhæng med os og 
vores syn på det gode liv

• Disse holdninger bør diskuteres som sådan

• Dette kan bidrage til en bedre hesteverden

• Og dermed måske også en bedre verden for de berørte 
heste



TAK
for nyttige kommentarer til en tidligere version af
præsentationen til

– Pia Haubro Andersen

– Stine B. Christiansen

– Jørgen Kold

– Sara Kondrup
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