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Guide til dokumentation af hestens 
beskæring og beslag  

  

Rådet for Hovpleje og Hestebeslag 
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Overblik 

n  Fotos af hesten 

n  Hele hesten 

n  Hove (stående og opløftet ben) 

n  Benstilling 

n  Video af hesten 

n  Hesten mønstret ligeud 

n  Dyrlægeattest 

n  Beskrivelse af forløbet, konstateret skade og behandling 

Hvad skal jeg kunne fremvise? 
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Fotos af hele hestens 
krop og ben 

En ren tør hest med rene tørre hove giver det bedste resultat. 
 
Fotos og video tages uden dækken, tæpper, gamacher m.v  
 
Tilstrækkeligt lys på fotos og video  er afgørende for materialets kvalitet. 
 
 

Hesten skal stå på et plant 
underlag med alle 4 ben 
placeret lige under sig 
 
Der tages følgende billeder: 
 
1)  Forfra 
2)  Fra siden (højre og venstre) 

3)  Bagfra 
 
Billederne tages vinkelret 
på hesten både fra siden og 
forfra  
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Fotos af hestens hove 
på stående ben 

Hele hestens hov og kodebøjning skal med på billedet.  

Der tages billeder af relevante hove. Den modstående hov kan bruges til sammenligning.  

I nogle tilfælde er det godt, at vise hove parvis på samme billede (f.eks. begge forhove). 

Hesten skal stå på et plant 
underlag med alle 4 ben 
placeret lige under sig 
 
Der tages følgende billeder 
af alle 4 hove: 
 
1)  Forfra 
2)  Fra siden 
3)  Bagfra 
 
Billederne tages vinkelret 
på hovene. Kameraet skal 
hvile på jorden  
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Fotos af hestens hove 
på opløftet ben 

Der tages billeder af relevante hove.  

Den modstående hov kan bruges til sammenligning.  

 

 
Der tages følgende billeder af 
alle 4 hove: 
 
1)  Fokus på dragt 
2)  Fokus på sål 
 
Se illustration for korrekt 
kameravinkel 
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Fotos af hestens 
benstilling 

Det er kun i nogle tilfælde relevant, at dokumentere hestens benstilling.  

 

Ved afvigende benstilling på bagben, kan der også tages billeder bagfra. 

Hesten skal stå på et plant 
underlag med alle 4 ben 
placeret lige under sig 
 
Der tages følgende billeder: 
 
1)  Forfra/bagfra  
2)  Fra siden 
 
Billederne tages vinkelret 
på benet. Hoven skal altid 
indgå på billedet, ligesom  
forknæ/has, som minimum, 
også skal indgå 
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Video af hesten 
Hesten skal gå ligeud. Den må ikke slingre mod højre og venstre eller gå sidelæns.  

 

Hestens hovedbevægelse skal være uhindret. Hvis træksnoren holdes for stramt hindres 
hestens naturlige hovedbevægelse. 

 

Personen, der holder hesten, skal blive ved hestens skulder og ikke gå ind foran hesten. 

  

Hesten skal gå afslappet på et 
jævnt fast underlag  
  
Kameraet holdes stille i højde 
med hestens bringe 
 
Hesten filmes i skridt ca. 20m. 
1)  Forfra 
2)  Bagfra 
3)  Fra siden (Kamera holdes stille, 

mens hesten skridter forbi)  

 
Evt. optagelser i andre 
relevante gangarter 
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Udarbejdet for Rådet for Hovpleje og Hestebeslag  

 

 
Fotos: Matilde Bøgh. Rettigheder til fotos og indhold: Vejle Hestepraksis. Version 2018. 


