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Ledelsesberetning
Fondens formål
Hesteafgiftsfondens formål er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder. Fonden er reguleret i henhold
til bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 6. februar 2020 (landbrugsstøtteloven).
Fonden ledes af en bestyrelse med 6 medlemmer, som består af fire repræsentanter for landbruget og
fødevareindustrien og to repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af
fødevareministeren.
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedformål:
Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse,
sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øv-

I 2019 har fonden ekstraordinært modtaget tilskud fra staten som følge af den politisk vedtagne ’Tørkepakke’, hvorfor der ikke er opkrævet produktionsafgifter. Derudover modtager fonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. De
overførte midler fra Promilleafgiftsfonden betegnes som promillemidler.
Fondens budget for 2019
Fondens ansøgningsrunde for 2019 blev gennemført i september 2018. Bestyrelsen bevilgede tilskud til
gennemførelse af syv projekter for i alt 1.543 t.kr. De samlede udgifter, inklusive administrationsomkostninger, udgjorde 1.603 t.kr.
Som led i statens hjælp til landbruget i form af ’Tørkepakken’ modtog fonden 1,3 mio. kr., som sammen
med tilskud fra Promilleafgiftsfonden og en negativ overførsel fra 2018 medførte, at den budgetterede overførsel til 2020 udgjorde 66 t.kr. svarende til 4 pct. af udgifterne.
Årsregnskabet for 2019
Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration
og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Årsregnskabet 2019 viser en negativ overførsel fra 2018 på 70 t.kr. som resultat af årsregnskabet for 2018.
Fonden har, som budgetteret, modtaget 1,3 mio. kr. som følge af ’Tørkepakken’, og tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 387 t.kr., ligeledes som budgetteret, da projekterne er gennemført som
ansøgt og budgetteret. Endelig indeholder regnskabet renteudgifter på 8 t.kr. som følge af fondens indestående i banken. De samlede indtægter blev således 1.609 t.kr. mod budgetteret 1.669 t.kr.
Fonden har for 2019 bevilget tilskud til 7 projekter fordelt på 3 tilskudsmodtagere – Århus Universitet, Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer, SEGES, der i det væsentlige har anvendt det bevilgede
tilskud fuldt ud.
Udgifterne til den del af fondsadministrationen, der kan finansieres af fonden, udgjorde i alt 38 t.kr., heraf
revisionsudgifterne er opgjort til 50 t.kr. Dertil udgør 38 t.kr. tilbagebetaling af tidligere fratrukket moms som
følge af ændring af fondens momsmæssige status. Fonden har haft et mindre tab på debitorer, men har
indtægtsført 63 t.kr. af hensættelsen til tab på debitorer, som ikke længere er relevant. Fondens samlede
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rigt foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender.

udgifter udgjorde 1.580 t.kr, hvilket giver en overførsel til 2020 på 28 t.kr., svarende til 2 pct. af fondens
samlede udgifter.
Omkostningerne vedrørende Fondens sekretariat og generelle administration er i 2019 opgjort til 255.t.kr.,
der er finansieret af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Fondens anvendelse af midlerne i 2019
Hesteafgiftsfonden har i 2019 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Forskning og forsøg, samt
Rådgivning.
Landbrug & Fødevarer, SEGES’ samlede tilskud udgjorde 766 t.kr. fordelt på tre projekter om rådgivning til
hesteejere, hvilket svarer til det bevilgede.
Københavns Universitets tilskud udgjorde 545 t.kr. fordelt på tre forskningsprojekter, hvilket svarer til det
bevilgede.

De støttede projekter er omtalt i noterne til regnskabet.
Begivenheder efter balancedagen
Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på fondens drift i 2020 hverken på indtægts- eller udgiftssiden.
Der ses ikke ændringer i den danske hesteproduktion og dermed fondens indtægter, som følge af COVID-19. Fonden sendte i marts 2020 en mail fondens til tilskudsmodtagere med en vejledning ift. COVID19, og der er efterfølgende indkommet enkelte ændringsansøgninger.
Herudover er der ikke efter balancedagen indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.
Effektvurdering af aktiviteter i 2019
Hesteafgiftsfondens formål er at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Fonden støtter både
projekter, der giver værdi her og nu, og projekter der skaber fremtidige værdier. Fonden fokuserer på tre
forskellige indsatsområder for at skabe mest mulig værdi for sektoren: Forskning og innovation, forebyggelse, diagnosticering og behandling af hestesygdomme, samt rådgivning af hesteejere om hestehold.
Med henvisning til § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2018 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet, er projekterne blevet effektvurderet
med udgangspunkt i en forandringsteoretisk ramme. Projekterne har således skriftligt skullet redegøre for,
om projekterne har afstedkommet de resultater, der forventedes i forbindelse med ansøgningen til Hesteafgiftsfonden. Herudover har projekterne skullet beskrive de effekter, det enkelte projekt har haft.
Fonden har for perioden 2018-2021 desuden i relation til fondens indsatsområder opstillet to effektmål, der
fungerer som tværgående målepunkter, vedrørende 1) størrelsen på den danske hestebestand, og 2) uddannelsen af ph.d.-kandidater. Bestyrelsen har i forbindelse med årsregnskabet 2019 gjort foreløbig status
på de to effektmål:
1. Den danske hestebestand er i perioden 2017 til 2020 forøget fra ca. 170.000 til ca. 185.000, baseret
på antallet af hesteregistreringer, kendskabet til hestenes gennemsnitlige levealder samt antallet af
registreringer af hhv. tilgang og afgang fra hestebestanden.
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Aarhus Universitets tilskud udgjorde 231 t.kr. til ét forskningsprojekt, som blev gennemført som bevilget.

2. Der var i 2019 tilknyttet én ph.d. og én post.doc. til projekter finansieret af fonden. Der er i 2020
tilknyttet én ph.d.
Det er bestyrelsens vurdering, at denne effektvurdering viser, at projekterne overvejende når deres mål, og
at fonden derigennem har levet op til sit formål. Bestyrelsen inddrager erfaringerne i den løbende udvikling
af fondens strategi.
Fondens egenkontrol
Fonden skal i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 sørge for at der udføres
egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæssige regler
og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.
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Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. Resultatet af den udførte egenkontrol er opsummeret i en rapport for kalenderåret 2019. Den revisorattesterede rapport skal i henhold til § 25, stk. 5,
indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. I ledelsesberetningen til årsregnskabet skal
der redegøres for resultatet af den udførte egenkontrol. Det er i fondens egenkontrolrapport 2019 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2019 i al væsentlighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og
principper som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og øvrig lovgivning.
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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2019 for Hesteafgiftsfonden.
Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018
om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2019.
Det er vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Penneo dokumentnøgle: HC6BA-4MMIL-GLQKK-FS874-X1VFX-G66AW

Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen vedrører.
Årsregnskabet godkendes hermed.
Skejby, den 6. maj 2020

Administrator
Mikkel Kay Petersen
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Bestyrelse

Nick Elsass

Egon Fræhr

Formand

Næstformand

Jens Evald

Julie Fjeldborg

Jane Strate Buck

Eva Søndergaard
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Hesteafgiftsfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hesteafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter til regnskabet, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2019 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Vores ansvar ifølge disse standarder og
krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.

Uafhængighed
Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Fonden har som sammenligningstal for indtægter og udgifter medtaget godkendte budgetter. Budgetterne
har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Grundlag for konklusion

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici
samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion.
Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det
revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

•

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til bekendtgørelse 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdets regler.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler
og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder,
der er omfattet af årsregnskabet.
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.
København, den 6. maj 2020
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

John Hauschildt Ladekarl
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne9937
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Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1663 af 14. december
2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med god
regnskabsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december
2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet.
Regnskabet er opstillet i Landbrugsstyrelsens skabelon herfor.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter fra produktionsafgifter indregnes i resultatopgørelsen på retserhvervelsestidspunktet i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberetninger.

Modtagne tilskud fra Promilleafgiftsfonden o.lign. indregnes i takt med at omkostningerne til de tilhørende
tilskudsberettigede aktiviteter afholdes.
Udgifter
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til tilskudsberettigede omkostninger i indkomne tilskudsregnskaber for regnskabsåret. Tilskudsregnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1663 af 14. december 2018 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugsområdet.
Fondsadministrationsomkostninger omfatter omkostninger ved administrationen af fonden, og indregnes i
det regnskabsår de vedrører.
Balancen
Likvider
Likvide beholdninger omfatter almindelige bankindeståender.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Skyldige tilskud
Skyldige tilskud vedrører den andel af tilskudsmodtagers anvendte tilskud, som endnu ikke er udbetalt.
Periodeafgrænsningsposter (passiv)
Periodeafgrænsningsposter under passiver vedrører tilskud o. lign. modtaget i indeværende år, som vedrører efterfølgende budgetår.
Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser, herunder diverse kreditorer o.lign., måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Overført overskud fra tidligere år indregnes som indtægter i indeværende år, da det overførte overskud
skal dække indeværende års aktiviteter.

Hesteafgiftsfonden - Regnskab 2019
Ændring
A => B
100*(B-A)/A

Budget
2019

Regnskab
2019

Relativ
fordeling
af B i %

Note

A

B

C

INDTÆGTER:
10 Overført fra forrige år
1 Produktionsafgifter
2 Promillemidler
3 Særbevilling og anden indtægt
4 Renter

-18
0
387
1.300

-70
0
387
1.300
-8

288,89
0,00
0,00
-

1.669

1.609

-3,62

777

776

766

766

Beløb i 1000 kr.

I. Indtægter i alt

D

Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
5 Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
II. Udgifter til formål i alt

1.543

1.542

0,00
50,32
0,00
49,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-0,13
0,00
-

0,00

-

100,00

-0,06
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UDGIFTER:

6 Fondsadministration
7 Fondsadministration - Særpuljer
12 Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
8 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse
9 Tab på debitorer
III. Administration i alt

IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

30

88

10

0

20

-50

194,57
-100,00
-349,67

60

38

-35,94

1.603

1.580

-1,41

66

28

4

2

766
546
231

766
545
231

49,68
35,34
14,98

0,00
-0,18
0,00

1.543

1.542

100,00

-0,06

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES
København Universitet
Aarhus Universitet
V. I alt
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2. Promillemidler

2019: Tilskud fra Promilleafgiftsfonden er fordelt således:
Forskning og forsøg: 195 t.kr. og Rådgivning: 192 t.kr.

3. Særbevilling og anden indtægt

Tilført beløb på Finansloven som led i tørkepakken til
landbruget

4. Renter

Grundet forholdene på pengemarkedet har fondens haft
renteudgifter af sit indestående i banken.
Ingen
Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle
omkostninger varetages af Landbrug & Fødevarer.
Omkostningerne udgør 255.000 t.kr., som er finansieret af
Landbrug & Fødevarer. Udgifter til generel
fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler.
Ingen
Ingen
Fonden har realiseret et tab på 13 t.kr. som følge af afgifter,
der ikke er blevet betalt, men har indtægtsført den del af
hensættelsen til tab på debitorer, som ikke længere er
relevant.
Her indgår overførslen som resultat af fondens regnskab i
2018.
Bestyrelsen og sekretariatet har varetaget effektvurderingen
uden brug af ekstern bistand.
Som følge af ændring af fondens momsmæssige status, har
fonden tilbagebetalt tidligere fratrukket købsmoms 3 år
tilbage i tiden svarende til 38 t.kr., og indregner momsen som
en ikkefradragsberettiget udgift. Dertil er udgifterne til
løbende revision 2019 højere end budgetteret som følge af
denne ændring af fondens momsmæssige status.

5. Særlige foranstaltninger
6. Fondsadministration

7. Fondsadministration - Særpuljer
8. Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse
9. Tab på debitorer

10. Overført fra forrige år
11. Effektvurdering
12. Revision
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1. Produktionsafgifter

Noter til regnskab 2019
Der er som følge af statens 'tørkepakke' ikke opkrævet
produktionsafgifter i 2019.

Note

Beløb i 1.000 kr.

Aktiver i alt
Likvide midler:
Indestående i bank
Debitorer:
Tilgodehavende afgiftsdebitorer
Tilgodehavende destruktion

Passiver i alt
Kreditorer:
Landbrug & Fødevarer, SEGES
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Forudbetaling - Staten
Landbrug & Fødevarer
Hestepigerne
Skyldig revision
Skyldig moms

Disponible midler:
Overført fra forrige år
Årets resultat
Overførsel til næste år

Regnskab
2019

Regnskab
2018

1.659

3.027

1.572

2.622

86

153
253

1.659

3.027

766
545
231

970
532
270
1.191
14

18
20
50

-70
98
28
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Balance pr. 31 december 2019

40
80

-42
-28
-70
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Beløb i 1000 kr.
Basisbudget 2019

Regnskab 2019

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES

766

766

1 Offentlig adgang til HesteData
2 Naturpleje med heste
3 Afgangsårsager hos heste
Rådgivning i alt

296
254
216
766

296
254
216
766

København Universitet

546

545

Forskning og forsøg
4 Slidgigt hos heste
5 Forbedret diagnostik af alvorlig kolik s.f.a hestens blodorm
6 Abort hos hopper
Forskning og forsøg i alt

248
208
90
546

247
208
90
545

Aarhus Universitet

231

231

Forskning og forsøg
7 Insektbelastning hos heste
Forskning og forsøg i alt

231
231

231
231

Rådgivning
§2
§2
§2
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§4
§4
§4

§4
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Hesteafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Produktionsafgifter
Promillemidler
Særbevilling og anden indtægt
Renter
I. Indtægter i alt

Regnskab
2015

Regnskab
2016

561
1.479

2.040

415
1.351

152
1.273

-11

-5

1.755

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
669
751
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
825
780
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
II. Udgifter til formål i alt
Fondsadministration
Fondsadministration - Særpuljer
Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
Bestyrelseshonorar/befordrings
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets ud

Regnskab
2017

Regnskab
2018

Regnskab
2019

-42
1.316
501

-70
0
387
1.300
-8

1.420

1.775

1.609

690

802

776

711

970

766

1.494

1.531

1.401

1.772

1.542

35
6
13

38

30

40

88

16

11

14

0

0
78

0
18

0
20

0
19

0
-50

131

72

61

73

38

1.625

1.603

1.462

1.845

1.580

415

152

-42

-70

28

25,52

9,48

-2,87

-3,79

1,78

780
666
85

711
492
198

970
532

766
545

270

231

1.772

1.542
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Beløb i 1000 kr.

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer, SEGES
800
Københavns Universitet
594
Bergers Smedie
Vejle Heste praksis
75
Aarhus Universitet
Danske Slagtermestres Landsf
25
V. I alt

1.494

1.531

1.401
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Projekt 1: Offentlig adgang til HesteData
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Projektet har haft til formål at etablere gratis offentlig adgang til dele af HesteData, såsom muligheden for at
fremsøge en hest via dens chip- eller registreringsnummer og få adgang til hestens stamdata.
Der har overvejende været tale om et IT-udviklingsprojekt, hvor stamdata på heste er adskilt fra resten af
Hestedatabasen og gjort tilgængelige via et online interface uden krav om login.
En stor del af projektet har været IT-sikkerhedsmæssige forhold til sikring af, at den åbne adgang ikke kan
misbruges til at opnå uberettiget adgang til andre data, eksempelvis persondata, i Hestedatabasen.

Projekt 2: Naturpleje med heste
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Det overordnede formål med projektet har været at indsamle viden og erfaringer med brug af heste til
naturpleje. Der blev fokuseret på hesten som græsningsdyr i forbindelse med naturpleje, herunder hvilke
muligheder og begrænsninger der er forbundet med, at anvende heste til naturpleje.
Der er indsamlet viden og erfaring med brug af heste til naturpleje. Dette er sket dels via litteratursøgning og
dels ved kontakt til institutioner, styrelser, kommuner og lign. samt ved kontakt og eller besøg ved konkrete
naturplejeprojekter med heste.
Yderligere er der udarbejdet rådgivningsmateriale og givet konkret rådgivning indenfor emnet.
Projekt 3: Afgangsårsager hos heste
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
På baggrund af data indsamlet gennem flere år i forbindelse med lovpligtig afmelding af afgåede heste samt
online dataindsamling, der efterfølgende er matchet med registreringerne i Hestedatabasen, er foretaget en
analyse af afgangsårsager og -alder hos heste.
Ved projektopstart er defineret et hierarki af afgangsårsager, således at det har været muligt at analysere
data på flere detaljeringsniveauer. Til eksempel kan nævnes, at man på overordnet plan har kunnet vælge,
at hesten er afgået grundet benlidelser. På andet niveau har man så kunnet vælge, om der var tale om
ledlidelser, senelidelser, hovlidelser eller andet. Et valg af ledlidelser har ført til en serie af muligheder for
detaljering, fx slidgigt eller OCD, hvor der for de relevante lidelser har været mulighed for at detaljere
yderligere efterfølgende. Valget af denne undersøgelsesstruktur har givet mulighed for at kunne udføre
dataanalysen på flere niveauer, så man selv med relativt få besvarelser ville være i stand til at lave en
meningsgivende analyse.
Der er ligeledes spurgt til hestens anvendelse og opstaldningsform.
I perioden marts – maj 2019 blev der indsamlet data online. Sammen med de allerede indsamlede data gav
dette detaljeret afgangsinformation på 2.664 afgåede heste. Efterfølgende er data analyseret på alle tre
detaljeringsniveauer, hvorefter vi har valgt at arbejde med data på 1. og 2. niveau, da datamængden
indikerede, at dette var det mest sigende.
Der er efterfølgende udarbejdet en rapport over hestes afgangsårsager på topniveau, samt for de områder,
der har indeholdt bedst data, for de mere detaljerede niveauer. Endvidere er hestes gennemsnitlige
levealder udregnet. Analysen er præsenteret ved hestekongressen 2020 og offentliggørelse finder yderligere
sted på SEGES Hestes facebook, hjemmeside samt i hestesektorens fagpresse.
Spørgeskemaets opbygning er designet, så dataindsamling og analyse senere kan replikeres, hvorfor vi over
en årrække kan opbygge en hidtil uset viden om såvel hestens afgangsårsager som eventuelle
sammenhænge med typer af anvendelse, opstaldningsformer, racer og sågar bestemte afstamninger.
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Projektets opstartedes med udarbejdelse af en udviklingsmanual til brug for udviklerne. Sideløbende er user
cases designet og der er skitseret brugerinterfaces, hvorefter projektet er overgivet til udviklerne. Endelig er
en den åbne adgang gjort tilgængelig for offentligheden på www.hestedata.dk
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Projekt 4: Slidgigt hos hopper
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Formålet med dette projekt er gennem såkaldt –omics at foretage en omfattende karakterisering af de
patologiske processer, der fører til nedbrydning af ledbrusken hos heste med slidgigt, og de processer, der
regulerer denne nedbrydning.
Et allerede eksisterende sæt prøver har været tilgængeligt for nærværende projekt. Prøvesættet omfattede
sekventielle ledvæskeprøver fra 9 heste, der havde fået induceret slidgigt via en lille chipfraktur i
forknæleddet. Ledvæskeprøverne blev analyseret med 3 forskellige teknikker:
Degradomics: Ledvæskeprøverne er blevet analyseret vha. massespektromeri, denne del af projektet blev
udført på DTU af post doc Louise Bundgaard under ledelse af professor Ulrich auf dem Keller. Prøverne er
analyseret, der pågår for nuværende dataanlyse (bioinformatik) af resultaterne

MiRNA: Ledvæskeprøverne er blevet analyseret ved hjælp af deep sequencing (udført på University of
Liverpool) efterfulgt af kvantitativ polymerase chain reaction (qPCR) gennem Dynamic Array Integrated
Fluidic Circuits udført på DTU. Disse analyser er udført af ph.d. studerende Marie Walters, og selve
laboratoriearbejdet er overstået. dataanalyse pågår.
Overstående 3 typer af laboratorieanalyser giver et enormt detaljeret indblik i de patologiske processer, der
foregår i et led med slidgigt. Laboratorieresultaterne vil slutteligt blive sat i relation til de klinisk data opsamlet
under dyreforsøget.
Projekt 5: Forbedret diagnostik af alvorlig kolik
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Formålet er at forbedre muligheden for at diagnosticere tromboembolisk kolik, associeret til
blodormens vandring i krøspulsårerne, med henblik på, at kunne iværksætte rettidig behandling og
øge chancerne for hestens overlevelse
Indsamling af prøvemateriale i 2019:
- Der er indsamlet blodprøver fra 224 heste heraf 2 cases med blodorm ved Universitetshospitalet
for Store Husdyr i Tåstrup.
- Der er indsamlet blodprøver fra 12 heste heraf 5 cases med blodorm ved Universitetshospitalet for
Store Husdyr i Sverige.
- Der er igangsat indsamling af blodprøver fra 3 yderligere private hestehospitaler i Sverige som vil
pågå vinteren over i 2019-2020.
- Blodprøveindsamlingen fra flokken der er kronisk inficerede med blodorm i USA er efter planen
afsluttet og prøverne er modtaget her i Danmark.
Analysering af prøverne:
- 2 forskellige D-dimer (konventionel hæmostasemarkør) tests udviklet til mennesker er blevet
valideret og testet på heste. Denne markør bliver allerede brugt og skal fremadrettet bruges i
udredningen af heste med blodorm. Dette kan nu gøres på et mere oplyst grundlag.
- Måling af nye hæmostasemarkører (Trombin Generations Tid og plasma-Tromboelastografi) på
blodprøver fra heste der er kronisk inficerede med blodorm over 1 år.
- Måling af nye hæmostasemarkører (Trombin Generations Tid og plasma-Tromboelastografi) på
blodprøver fra heste med tromboembolisk kolik forårsaget af blodorm sammenlignet med raske
heste, heste med mild kolik, heste med svær kolik og heste der er kronisk inficerede med blodorm.
- Oprensning af miRNA fra plasma, medie og blodorms larver fra føl der er inficerede med blodorm.
- Statistiske analyser og fortolkning af resultater
Formidling:
- 2 specialer er færdiggjort og forsvaret
18

Penneo dokumentnøgle: HC6BA-4MMIL-GLQKK-FS874-X1VFX-G66AW

Metabolomics: Ledvæskeprøverne blev analyseret vha. såkaldt 1H NMR spectroskopi, disse analyser er
udført af postdoc Louise Bundgaard under et ophold hos professor Mandy Peffers, Institute of Ageing &
Chronic Disease, Faculty of Health & Life Sciences, University of Liverpool, UK. Laboratorieanalyserne er
afsluttet, resultaterne er ved at blive evalueret.
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- 2 artikler er indsendt til internationale tidsskrifter
- 1 mundtlig fremlæggelse af resultater på international klinisk patologi konference i Spanien
- 1 poster fremlæggelse på international parasit konference i USA
- 2 abstracts forberedt til indsendelse ved 2 internationale konferencer i 2020 (Skotland og Frankrig)

Projekt 6: Abort hos hopper
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
I avlssæsonen 2018/2019 er foretaget en bredere undersøgelse af aborterede føl, således at der
opnås et repræsentativt antal, der er geografisk og racemæssigt spredt. Formålet er at opnå
kendskab til hvorfor hopper aborterer under danske forhold og specifikt hvor stor betydning
herpesvirus spiller, således at forebyggelse kan målrettes

Projekt 7: Insektbelastning hos heste
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Projektets overordnede formål er at bidrage til at identificere løsninger til skygge og reduktion af
insektbelastning til heste under danske forhold. Der indsamles vigtige grunddata om sammenhængen
mellem brug af læskure/bygninger, insektforekomst og vejrforhold (2019/20). Effekten måles ved
hestenes fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner. Projektet vil bidrage til at løse en aktuel
problemstilling vedrørende varmepåvirkning og insektbelastning og er relevant for alle hestehold med
heste på græs.
Hesteafgiftsfonden har medfinansieret en omfattende dataindsamling i 2019. Fem studerende og
udenlandske praktikanter leverede en frivillig arbejdsindsats svarede til mere end et årsværk. Ti
hestegrupper (ca. 40 heste), hvoraf halvdelen havde adgang til indendørs områder, blev observeret
gennem hele sommerperioden. Hestenes brug af indendørsarealer, insektforekomst (vha. opsatte
fælder), vejrforhold, direkte insektrelateret adfærd hos hestene samt en række fysiologiske mål, herunder
respirationsrate og cortisolniveau i gødning blev registreret.

19

Penneo dokumentnøgle: HC6BA-4MMIL-GLQKK-FS874-X1VFX-G66AW

Projektet har omfattet obduktion af 63 aborterede fostre med tilhørende mikroskopi af vævsprøver
og undersøgelse for herpesvirus type 1 & 4, equint arteritis virus og bakterier tilhørende gruppen
af leptospirer samt i relevante tilfælde dyrkning for svampe og bakterier.
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