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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-

Til finansiering af foranstaltningerne opkræver fonden produktionsafgifter af slagtede, eksporterede og destruerede heste. 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 2021
Fondens ansøgningsrunde for 2021 blev gennemført i september 2020. Bestyrelsen bevilgede tilskud til
gennemførelse af seks projekter for i alt 1.586 t.kr. De samlede udgifter, inklusive administrationsomkostninger, udgjorde 1.661 t.kr.
Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden var på 409 t.kr., og der blev budgetteret med produktionsafgifter for
1.275 t.kr. på baggrund af en afgift på 125 kr. pr. dyr. Endelig blev der budgetteret med en overførsel fra
2020 på 35 t.kr. Dermed var der budgetteret med en positiv margin på 58 t.kr.
Årsregnskabet for 2021
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 2021 viser en overførsel fra 2020 på 188 t.kr. som resultat af årsregnskabet for 2020. Fonden har modtaget 1.055 t.kr. i produktionsafgifter mod budgetteret 1.275 t.kr., hvilket vurderes at være
resultat af ændret adfærd i hesteholdet som følge af situationen vedr. covid-19, som har reduceret omsætningen af heste. Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 370 t.kr., hvilket er 39 t.kr. mindre
end budgetteret som følge af et underforbrug i projekterne. Endelig indeholder regnskabet renteudgifter
inkl. gebyrer på 13 t.kr. som følge af fondens indestående i banken. De samlede indtægter blev således
1.600 t.kr. mod budgetteret 1.719 t.kr.
Fonden har for 2021 bevilget tilskud til 8 projekter fordelt på 3 tilskudsmodtagere – Århus Universitet, Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer, SEGES. Heraf omhandler to af projekterne omhandler
aktiviteter, som er forlænget fra 2020 og som derfor ikke indgik i budgettet for 2021, hvoraf det ene har fået
yderligere en forlængelse af aktiviteter for 42 t.kr. ind i 2022. 5 af de øvrige projekter har i det væsentlige
anvendt det bevilgede tilskud fuldt ud, mens et projekt hos Københavns Universitet har fået bevilget forlængelse af aktiviteter for sammenlagt 310 t.kr. ind i 2022.
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rigt foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender.

Udgifterne til den del af fondsadministrationen, der kan finansieres af fonden, udgjorde i alt 55 t.kr., heraf
er revisionsudgifterne opgjort til 53 t.kr., og der er bogført et tab på debitorer på 2 t.kr. Fondens samlede
udgifter udgjorde 1.483 t.kr, hvilket giver en overførsel til 2022 på 117 t.kr. Aktiviteter for 352 t.kr. er overført
til 2022 og overstiger således overførslen til 2022. Omkostningerne vedrørende Fondens sekretariat og
generelle administration er i 2021 opgjort til 255 t.kr., der er finansieret af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Fondens anvendelse af midlerne i 2021
Hesteafgiftsfonden har i 2021 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Forskning og forsøg, samt
Rådgivning.
Landbrug & Fødevarer, SEGES’ samlede tilskud udgjorde 707 t.kr. fordelt på fire projekter om rådgivning
til hesteejere, hvilket bortset fra enkelte besparelser svarer til det bevilgede.
Københavns Universitets tilskud udgjorde 541 t.kr. til fire projekter, hvoraf to er delvis forlænget ind i 2022.

De støttede projekter er omtalt i noterne til regnskabet.
Begivenheder efter balancedagen
Der er ikke efter balancedagen indtrådt begivenheder, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Effektvurdering af aktiviteter i 2021
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 2021 gjort status på de to
effektmål:
1. Den danske hestebestand er i perioden 2017 til 2021 forøget fra ca. 170.000 til ca. 189.000, baseret
på antallet af hesteregistreringer, kendskabet til hestenes gennemsnitlige levealder samt antallet af
registreringer af hhv. tilgang og afgang fra hestebestanden.
2. I 2021 blev effektmålet opfyldt med understøttelse af uddannelse af Ph.d.-studerende i to projekter
hos KU.
Det er bestyrelsens vurdering, at denne effektvurdering sammenholdt med den faglige afrapportering af de
støttede projekter 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.
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Aarhus Universitets tilskud udgjorde 180 t.kr. til ét forskningsprojekt, som blev gennemført som bevilget.

Fondens egenkontrol
Fonden skal i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 1663 af 14/12/2018 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugsområdet 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 2021. 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 2021 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2021 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 2021 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2021.
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.

Årsregnskabet godkendes hermed.
Skejby, den 16. maj 2022

Administrator
Mikkel Kay Petersen

Bestyrelse

Nick Elsass

Egon Fræhr

Formand

Næstformand

Jens Evald

Julie Fjeldborg

Jane Strate Buck

Eva Søndergaard
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Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen vedrører.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Hesteafgiftsfonden
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Hesteafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, 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 2021 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2021 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”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav,
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.

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 16. maj 2022
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Peter Kyhauv-Vejgaard
statsautoriseret revisor
MNE-nr.: mne42833
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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 2021 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 2021
Beløb i 1000 kr.

Budget 2021
(ej revideret)

Regnskab 2021

Relativ
fordeling
af B i %

B

C

A

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

I. Indtægter i alt

35
1.275
409
1.719

188
1055
370
0
-13
1.600

0
789
0
797
0
0
0
0
0
0
0

0
721
0
707
0
0
0
0
0
0
0

1.586

1428

Ændring
A => B
100*(B-A)/A
D

437%
-17%
-10%

-7%

UDGIFTER:

II. Udgifter til formål i alt
6 Fondsadministration
7 Fondsadministration - Særpulje
12 Revision

Advokatbistand
11 Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
8 Bestyrelseshonorar/befordrings
9 Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
13 Heraf udisponerede midler
Overførsel til næste år i pct. af årets
udgift

-

50,5
0
49,5
0
0
0
0
0
0
0

-9%
-11%

-10%

0
53
0
0
0
0
-14

-170%

75

39

-49%

1.661

1.467

-12%

58
58

133
0

130%
-100%

0

0

-100%

55
20

Penneo dokumentnøgle: BBOH7-EBHNB-04HW2-VVZTE-58F2X-Y0I28

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 un

-5%

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
L&F, SEGES Innovation
797
Københavns Universitet
609
Aarhus Universitet
180

V. I alt

1.586

707
541
180

1.428

50%
38%
13%

-11%
-11%
0%

-10%
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1. Produktionsafgifter

2. Promillemidler

Noter til regnskab 2021
Afgiftsstørrelse og antal enheder: 125 kr. * 8.442 dyr =
1.055.000 kr. Fordelt på 402 heste til slagtning, 1.046 til
eksport og 6.994 til destruktion.
2021: Tilskud fra Promilleafgiftsfonden er fordelt således:
Forskning og forsøg: 187 t.kr. og Rådgivning: 183 t.kr.
Fonden har indtægtsført et tilskud fra PAF på 34 t.kr. til et
projekt, som er forlænget fra 2020 til 2021.

3. Særbevilling og anden indtægt Ikke relevant.
4. Renter
Grundet forholdene på pengemarkedet har fondens haft
renteudgifter af sit indestående i banken.

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

Ikke relevant.
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.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
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5. Særlige foranstaltninger
6. Fondsadministration

Fonden har realiseret et tab på 2 t.kr. som følge af afgifter,
der ikke er blevet betalt.

10. Overført fra forrige år

Her indgår overførslen som resultat af fondens regnskab i
2021.

11. Effektvurdering

Bestyrelsen og sekretariatet har varetaget effektvurderingen
uden brug af ekstern bistand.

12. Revision

Udgifter til revision: 42 t.kr. (heraf attestation af
egenkontrolprogram 10 t.kr.) + moms.

13. Udisponerede midler

Fonden har bevilget overførsel af aktivitetertil 2022 for 352
t.kr. fordelt på to projekter.
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Balance pr. 31 december 2021
Beløb i 1.000 kr.

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

Passiver i alt
Skyldige tilskud:
SEGES Innovation
Københavns Universitet
Aarhus Universitet

Regnskab
2021

1.685
1.004

40
222
420

1.685
707
541
180

Andre skyldige omkostninger
Skyldig revision

20
53

Periodeafgrænsningsposter:
Promillemidler overført til 2021

50

Penneo dokumentnøgle: BBOH7-EBHNB-04HW2-VVZTE-58F2X-Y0I28

Note

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

188
-54

134

14

Supplerende oplysninger - Regnskab 2021
Beløb i 1000 kr.

Budget 2021
(ej revideret)

Regnskab
2021

Specifikation
af anvendt
statsstøtteregel

VI. Aktiviteter fordelt på
Landbrug & Fødevarer, SEGES i alt
Rådgivning
1
Analyse af reproduktionsdata

1.586

1.428

797

707

290

277

§2

2

Klimabelastning i relation til
hestesektoren

287

224

§2

3

Valg af strøelse

220

206

§2

Rådgivning i alt

797

707

609

541

Københavns Universitet i alt
Forskning og forsøg
4

Nytænkning af diagnostiske
muligheder for at få problemheste
tilbage i ridesporten.

350

40

§4

5

Opfølgning på udbrud af smitsom
livmoderbetændelse

259

259

§4

PF1

Evaluering af et innovativt
behandlingsprincip til behandling af
ledlidelser hos hest

0

136

§4

PF2

Forbedret diagnostik og prognose af
alvorlig kolik forårsaget af hestens
blodorm – del 3

0

106

§4

609

541

180

180

180

180

180

180

Forskning og forsøg i alt
Aarhus Universitet i alt
Forskning og forsøg
Ridesikkerhed og forebyggelse af
6
arbejdsulykker i hesteholdet –
hvordan kan det gøres?
Forskning og forsøg i alt
I alt

1.586
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Hesteafgiftsfonden

§4

1.428
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Hesteafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

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

Regnskab
2017

152
1.273

Regnskab
2018

Regnskab
2019

-70
0
387
1.300
-8

28
1.108
331
0
-13

1.775

1.609

1.454

776

458

766

744

1.772

1.542

1.202

30

40

88

11

14

0

0
20

0
19

0
-50

51
0
0
0
0
12

53
0
0
0
0
-14

61

73

38

63

39

1.462

1.845

1.580

1.265

-42

-70

29

188

133

-2,87

-3,79

1,84

0

0

766
231
545

744
236
102
70
50

707
180
541
0
0

1.542

1.202

-5
1.420

1.401

Fondsadministration
Fondsadministration - Særpuljer
Revision
Advokatbistand
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
Bestyrelseshonorar/befordri
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Udisponeret overførsel til næste
år i pct. af årets udgift

Regnskab
2021

-42
1.316
501

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
690
802
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
711
970
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

Regnskab
2020

188
1055
370
0
-13
1.600

0
721
0
707
0
0
0
0
0
0
0
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Beløb i 1000 kr.

1.428

1.467

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
L&F, SEGES
711
970
Aarhus Universitet
270
Københavns Universitet
492
532
Højgård VetEmbryo Technologies ApS
OLR Rådgivning
Bergers Smedie
198
V. I alt

1.203

1.772

1.428
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Projekt 1: Analyse af reproduktionsdata
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Projektets formål har været at opnå mere viden om reproduktionseffekten i den danske hestesektor via en
analyse af de reproduktionsdata, der er indberettet til SEGES fra hingsteholdere og dyrlæger gennem det
seneste årti. Herigennem øges kendskabet til effekten af forskellige typer af inseminering/bedækning på
forskellige hoppetyper, af insemineringstidspunktets kalendermæssige beliggenhed og af de vejrmæssige
forhold på insemineringstidspunktet.

Projektets aktiviteter har primært været databearbejdning og -analyse. Basis for analysen har været 53.000
indberettede bedækninger og de deraf følgende folinger.

type af heste (varmblods-/ridehestetyper, koldblod, småheste og specialracer samt ponyer) og der er på
disse typer analyseret på drægtighedsprocenter og antallet af anvendte brunster før opnået drægtighed er
estimeret, ligesom betydningen af den anvendte insemineringsmetode er inddraget.
Herefter er der set på forskelle på tværs af reproduktionssæsonen med det formål at afklare, hvornår på året
hopperne lettest opnår drægtighed og om der er indikationer på, at vejrmæssige udsving fra år til år har
betydning. Hvornår på året bliver hopperne lettest drægtige, også i forhold til en eventuel foling i
bedækningsåret. Endvidere er regnet på geografiske forhold for at afdække en eventuel forskel på
landsdelene. Endelig er føllenes køn inddraget.

Projekt 2: Klimabelastning i relation til hestesektoren
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Det er projektets overordnede formål at skabe et overblik over den nuværende viden som er tilgængelig
vedr. klimabelastning fra hestehold. Der fokuseres på klimabelastningen fra de forskellige dele af
hestesektoren, herunder også de muligheder der kan være for at reducere hestens klimabelastning på såvel
kort som på længere sigt.

Projektets aktiviteter:
I projektet er der indsamlet viden om klimabelastningen relateret til hestehold. Dels ved litteratursøgning,
dels ved kontakter til forskningsinstitutioner og universiteter der arbejder med relevante projekter i relation til
emnet. I øjeblikket foregår meget klimaforskning i relation til husdyrproduktion, hvoraf en del kan tilpasses til
hestesektoren f.eks. energiforbruget til produktion af foder som hø, wrap, kraftfoder, strøelse m.m. Den
indsamlede viden har resulteret i en syntese på området.
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De omfattede hopper er grupperet på typer i fht. reproduktion (goldhopper, følhopper, maidenhopper) og

Udover at anskueliggøre den aktuelle viden på området, har en af aktiviteterne i projektet været at producere
et mindre ”idekatalog” med en række tiltag, som i mange tilfælde kan anvendes som udgangspunkt for en
reduktion i klimabelastningen fra det enkelte hestehold.

Yderligere er der udregnet enkle klimaregnskaber fra hestehold, som kan anvendes til at anskueliggøre de
enkelte delelementers betydning for hesteholdets klimabelastning. Dette har været foretaget på
bedriftsniveau og ikke på sektorniveau.

Projekt 3: Valg af strøelse
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, SEGES
Projektets formål er at stille en samlet oversigt over strøelsestyper til rådighed for den enkelte

strøelse. Projektets konklusioner skal understøtte beslutningsprocessen på et område, der udgør en ganske
væsentlig del for såvel hestens velfærd som hesteholderens økonomi og management.

Relevante informationer og erfaringer med tilgængelige strøelsestyper i Danmark er indsamlet og vurderet.
Alle væsentlige informationer registret og systematiseret for at give mulighed for udarbejdelse af
overskuelige oversigter. De tilgængelige produktinformationer er suppleret med danske og udenlandske
erfaringer og undersøgelser.

Der er iværksat en spørgeundersøgelse. I den sammenhæng er der belyst temaer som; sugeevne,
nødvendigt dagligt supplement af strøelse, støvgener, andre påvirkninger af staldmiljø, stabilitet som
underlag, påvirkning af hestenes sundhed, lagermuligheder, bortskaffelse, arbejdsbehov og gødningsværdi.

Projekt 4: Nytænkning af diagnostiske muligheder for at få problemheste tilbage i ridesporten.
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Formålet er at undersøge en gruppe heste med uspecifikke problemer, der formodes at være relateret til
muskler, hjerte eller luftveje med avancerede og tilbundsgående undersøgelser for at identificere det eller de
underliggende problem(er). Hestene vil undergå alle undersøgelser, da årsagen kan være multifaktoriel.
Grundet forsinkelser i projektafviklingen er der i 2021 alene indkøbt materialer og transportomkostninger til
udførelse af undersøgelserne
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hesteejer/heste-besætning, som omfatter alle relevante aspekter af betydning for valg af det mest egnede

Projekt 5: Opfølgning på udbrud af smitsom livmoderbetændelse
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Projektets formål var at få en status på forekomsten af Taylorella equigenitalis i islandske heste
samt udvikle screeningsværktøjer til at overvåge og mindske fremtidig forekomst af kontagiøs
equin metritis (CEM) i hele den danske hestebestand.

Projektets aktiviteter:
AP 1: Optimering af metoder til isolation og resistensbestemmelse af T. equigenitalis
Isolation af bakterien fra kliniske prøver: Efter en indledende litteraturscreening af tilgængelige
metoder og konsultering med internationale eksperter, blev projektgruppen enig om at prøve en
metode med såkaldt Eugon chokoladeagar tilsat 3 forskellige antibiotika for at hæmme vækst af
hurtigt voksende bakterier og svampe, der kan optræde som kontaminanter i blanding med T.
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equigenitalis. Agarpladerne blev succesfuldt testet med forskellige T. equigenitalis
referencestammer på SSI for at sikre at de virkede, og efterfølgende blev de løbende fremstillet af
projektgruppen og anvendt i resten af studiet.
Resistenstest: Efter en indledende litteraturscreening, blev forskellige eksisterende metoder til
resistenstest af T. equigenitalis afprøvet i laboratoriet. Bakterien var svær at få til at vokse stabilt i de
standardiserede testmedier, og desuden fandtes ikke fortolkningskriterier til at forudsige om
bakterien er klinisk følsom eller resistent overfor antibiotika. Af denne grund valgte vi, efter
godkendelse af HAF, at afbryde fænotypisk resistenstest og fokusere på at sekventere flere isolater
end oprindeligt planlagt.

AP 2, marts-september 2021: Screening af islandske heste
Den oprindelige plan med at screene 203 islandske heste (med og uden symptomer på CEM) for T.
equigenitalis ved dyrkning, blev vurderet til at være forbundet med risiko for at kun meget få heste
med bakterien blev identificeret. Efter godkendelse af HAF blev projektet derfor ændret, så vi i
stedet dyrkede målrettet fra heste, der kort forinden allerede var konstateret positiv ved PCR test på
SSI. Fremgangsmåden blev støttet af, at SSI ved projektstart lancerede en kampagne med en
favorabel pris for at screene så mange heste som muligt ved PCR.

I perioden fra 1. februar til 15. oktober 2021 modtog SSI prøver til PCR-screening for T. equigenitalis
fra 2703 islandske heste. I alt var 53 dyr (2%) PCR-positive for bakterien, langt de fleste avlsdyr.
Blandt de PCR-positive dyr var der også 4 vallakker, som aldrig tidligere var brugt til avl. Det tyder
derfor på at vallakker kan indgå i smittekæder og måske fremadrettet bør screenes på lige fod med
avlsdyr, hvis de er i kontakt med CEM-smittede hopper. Tre af 39 PCR-positive hopper var drægtige
da de blev screenet, og føl fra disse dyr var PCR-positive ved en test 2 måneder efter foling.
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Projekt PF1: Evaluering af et innovativt behandlingsprincip til behandling af ledlidelser hos hest
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Projektet formål:
At afsøge muligheden for at udvikle et unikt behandlingsprincip baseret på depotlægemiddelformulering af et
NSAID, som indgives intraartikulært og giver langvarige antiiflammatoriske og analgetiske effekter. Disse
effekter vil blive evalueret i cellekulturer og hos heste med eksperimentel, lipopolysaccharid (LPS)-induceret
ledinflammation.

Projektets aktiviteter:
Projektet blev udskudt fra 2020 til 2021 pga. COVID-19. Projektet havde to arbejdspakker: AP1 –

I AP1 var formålet at belyse depotlægemidlets farmakokinetik og toxicitet. Frigivelse af det aktive lægemiddel
(diclofenac, et potent NSAID) fra depotformuleringen efter injektion i forknæleddet blev undersøgt i 4 heste.
Desværre viste lægemiddelformuleringen sig at give anledning til inflammation og patologiske forandringer i
leddet, og selvom disse var milde, vurderedes de at udelukke videre brug af den udviklede depotformulering
af lægemidlet, og AP2 blev ikke gennemført, da det ansås for irrelevant at evaluere lægemidlets kliniske
effektivitet. Dette blev meddelt Hesteafgiftsfonden pr. mail sommeren 2021.
Projektgruppen har valgt at fortsætte (betalt af de midler, der er givet til projektet fra DFF og Købmand
Svend Hansen og Hustru Ina Hansens Fond, jf. projektets regnskab) med at måle
lægemiddlekoncentrationer (diclofenac) i de allerede udtagne blod- og ledvæskeprøver, idet vi mener, at
projektet fortsat kan fortælle noget om depotlægemidlers performance generelt. Dette arbejde pågår for
nuværende og forventes at resultere i en videnskabelig artikel i 2022. Udgifter til publicering dækkes af de
midler, der er givet fra anden side.

Projekt PF2: Forbedret diagnostik og prognose af alvorlig kolik forårsaget af hestens blodorm – del 3
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Formålet med dette projekt er at forbedre diagnostik af hestens blodorm og den alvorlige kolik den
forårsager, forbedre vurdering af prognosen for disse heste samt at identificere mulige mål for udvikling af en
vaccine imod parasitten, således at færre heste dør af kolik relateret til blodormen.

Projektets aktiviteter:
Del 1. Validering af nye hæmostase tests (finansieret af HAF 2018):
•

Heste med blodorm har en aktiveret hæmostase som er målbar med de to nye tests.

Del 2. MikroRNA identificering (finansieret af HAF 2019):
•

Der er identificeret minimum 4 miRNA-sekvenser, der er udskilles af blodormen og som kan
genfindes i hestens blod.
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Farmakokinetik og toxicitet og AP2 – Kliniske effekter i eksperimentelt induceret ledinflammation

Del 3a. Nordisk multicenter studie med indsamling af blodprøver og data fra kolikheste (2018-2020)
(delvist finansieret af HAF 2019):
• Prøveindsamling fra alle kolikheste er afsluttet.
Del 3b. Fortsættelse af nordisk multicenter studie med indsamling af blodprøver og data fra kolikheste
(2018-2020) (finansieret af HAF 2020):
• Prøveindsamling fra alle kolikheste er afsluttet og prøver er modtaget fra Sverige og analyseret i DK

og sendt til Kentucky for andre analyser.
Del 4. MikroRNA validering (Validation study) (finansieret af HAF 2020):
Udsat pga Corona - planlagt til slut 2022. Specifikke udvalgte MikroRNA undersøges i blodprøver fra
5 veldefinerede grupper af heste
Del 5. Diagnostik af blodorms relateret kolik ved brug af en kombination af miRNA, antistoffer,
hæmostase- og inflammationsmarkører (Cohort study) (finansieret af HAF2020):
• Udsat pga Corona - planlagt til slut 2022. Blodprøver fra heste med kolik der med sikkerhed er
forårsaget af blodorm sammenlignes med heste med kolik af andre veldefinerede årsager, der ikke er
relateret til blodorm. Den diagnostiske værdi beregnes for de enkelte udvalgte markører samt for en
kombination af markørerne
Del 6. Prognose vurdering af heste opereret for blodormsrelateret kolik ved brug af en kombination af
miRNA, antistoffer, hæmostase- og inflammationsmarkører (finansieret af HAF2020):
•

Der indsamles fortsat prøver fra heste med blodormsrelateret kolik for at få flere cases.

Projekt 6: Ridesikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hesteholdet – hvordan kan det gøres?
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Projektet har til formål at reducere antallet af ulykker med heste gennem formidling af 15 års dansk og
international forskning inden for frygtreaktioner hos heste og forebyggelse af ulykker. Vi forventer, at
projektet vil medvirke til at reducere antallet af ulykker i hesteholdet, som følge af øget fokus på
risikosituationer og øget opmærksomhed på tiltag, der effektivt kan reducere hestens frygtreaktioner.

Del 1: Udarbejdelse af international review-artikel med fokus på hestes frygtreaktioner og
forebyggelsesstrategier
Projektets del 1 genererer en systematisk oversigt over den tilgængelige litteratur vedr. hestes
frygtreaktioner, og hvordan de kan undgås gennem tiltag i hestens opvækst, miljø og uddannelse. Del 1
resulterer i et internationalt review.

Status: Reviewet er gennemført og en artikel er indsendt til Applied Animal Behaviour Science. Når artiklen
antages til publikation, vil den blive publiceret Open Access, dvs. at alle har direkte adgang til artiklen, via
universiteternes publiceringsaftale med Elsevier.

Del 2: Udarbejdelse af pjecer til danske ryttere og hesteejere
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•

I projektets anden del videreformidles de samlede konklusioner fra del 1 til danske interessenter. Der
udarbejdes fire populærvidenskabelige pjecer med fokus på (1) Hestens opvækst, (2) Hestens miljø, (3)
Tilvænning og (4) Arbejdssikkerhed.

Status: Pjecerne er udarbejdet og er tilgængelige på projektets hjemmeside:

Ridesikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hesteholdet - hvordan kan det gøres? (au.dk)
Desuden er en artikel under udarbejdelse til Ridehesten i samarbejde med journalist Marie Rohleder, som
står bag hjemmesiden www.rideulykker.dk

Der blev endvidere sat fokus på ridesikkerhed ved temadagen Ridesportens fremtid frem mod 2030, som

tilgængelige på centrets hjemmeside:
Temamøde om Hestesporten frem mod 2030 – Københavns Universitet (ku.dk)

Foredragene vedr. ridesikkerhed på temadagen blev videreformidlet i en artikel i Dyrefondet ’Rideulykker og
Forebyggelse’, s. 4-8, Feb. 2022.

JWC holdt endvidere foredraget ’Hestens hjerne, frygtreaktioner og øget ridesikkerhed’ via platformen
Omnihorse d. 5. sept. 2021.

Vi forventer, at et vedvarende fokus på hestens frygtreaktioner, ridesikkerhed og arbejdssikkerhed, på sigt
kan hjælpe til at reducere antallet af ulykker med heste.

Projektet er finansieret af Hesteafgiftsfonden (75%) og Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd (25%).
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blev afholdt af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, d. 30. okt. 2021. Optagelser fra dagen er
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