
Vedrørende retningslinjer vedrørende CEM for avlshingste  

Bestyrelsen for Fjordhesten Danmark fik den 10. oktober 2021 ved den ordinære generalforsamling mandat til 
at udarbejde retningslinjer for avlshingste. Disse retningslinjer er nu udarbejdet af en enig bestyrelse.  

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde den 22. oktober 2021, blev der nedsat et Avlsudvalg i 
overensstemmelse med foreningens forretningsorden, som på baggrund af anbefalinger fra hingsteholdermødet 
den 28. September 2021 og rådgivning fra den ansvarlige myndighed på området, Fødevarestyrelsen, er 
kommet frem til de nu gældende retningslinjer.  

Det er en enig bestyrelse, der efter indstilling fra Avlsudvalget, vedtog retningslinjerne vedrørende CEM for 
avlshingste. Bestyrelsen har på baggrund af mandatet fra Generalforsamlingen, alene kunnet fastsætte 
retningslinjerne for avlshingstene på nuværende tidspunkt. Det betyder dermed, at bestyrelsen ikke har mandat 
til at fastsætte retningslinjer for hopper, ungheste og føl og dermed heller ikke imødekomme eventuelle 
anmodninger om økonomisk kompensation i forbindelse med testning og analyse.  

Det er dog bestyrelsens klare anbefaling, at alle der ønsker at være aktiv i avlen, lader deres heste teste forud. 
Endeligt opfordrer bestyrelsen til, at alle hingsteholdere stiller krav om, at hopper der møder til bedækning, skal 
have aflagt en negative test for CEM.  

Bestyrelsen ser med stor alvor på sygdommen CEM. Bestyrelsen har, som led i ansvarlig drift af foreningen, 
søgt aktindsigt hos Fødevarestyrelsen i sager vedrørende CEM hos heste af racen Fjordhest i perioden 2018, 
2019, 2020 og 2021. Denne anmodning er imødekommet og er nu bestyrelsen i hænde. Bestyrelsen er i 
løbende kontakt med Fødevarestyrelsen og samtidig er der startet en dialog op med SEGES og Statens Serum 
Institut. Oplysningerne fra Fødevarestyrelsen og rådgivning fra henholdsvis Statens Serum Institut og SEGES 
vil bidrage til, at bestyrelsen i de kommende måneder vil kunne udarbejde en faglig, saglig og nødvendig 
strategi for at vi kan inddæmme sygdommen – og dermed igen blive CEM-fri i Fjordhesten Danmark. 

For at vi i fællesskab kan komme i mål med ovenstående, appellerer bestyrelsen til åbenhed om, hvis man 
oplever smitte.   


