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Ny regel om etisk korrekt  
tilpasning af næsebånd 

 

 

Udgangspunkt 

Vi er glade for, at DRF har taget den rigtige beslutning, baseret på videnskabelige undersøgelser,  

og indført en regel om etisk korrekt tilpasning af næsebånd.  

Vi vil i det følgende visualisere effekten af denne regel med hjælp af en række billeder,  

taget af bl. a. et hestekranie, for at kunne se den reelle virkning. 

Vi har valgt at bruge både et kombineret og et hannoveransk næsebånd for at demonstrere metoden.  

 

Redskab og fremgangsmåde 

 

Redskabet, som kunne f.eks. være en rund stav af 1,5cm diameter,  

bliver skubbet ind under næsebåndet, midt på hestens næseben. 
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Placering af redskabet ved kombineret næsebånd 

 

Placering af redskabet ved hannoveransk næsebånd                                    

 

 

Virkning 

Ved 1,5 cm plads mellem næseben og næsebånd, kan hesten åbne munden så meget som her.  

 

http://www.horseinharmony.dk/


Copyright 2017 - www.horseinharmony.dk - Ute Lehmann 

Kombineret næsebånd  

 

Lukket mund                         Maksimal åbning ved 1,5cm plads.  

 

Hannoveransk næsebånd 

 

Lukket mund                          Maksimal åbning ved 1,5cm plads.  

Vi anser ikke dette som en mulighed for hesten, til at tage tungen over biddet. 

 

Fordele 

Når hesten skal gå i holdning og stilles til højre og venstre, er det nødvendigt, at den kan bevæge 

kæbeleddet en smule. Underkæben skubbes let frem, når hesten går ned med hoved eller runder sig og 

flyttes tilbage, når hesten løfter hoved og hals.  
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Da hestens kindtænder fra naturens side er ujævne på overfladen, ville de låse kæben, hvis overkæben 

bliver presset nede og holdt nede på underkæben, som det ville være tilfælde, hvis næsebåndet ligger til, 

uden et minimum af 1,5cm plads. Har hesten derudover udfordringer med tænderne, kan dette problem 

forværres og yderligere låsninger kan opstå. Se billede serie nedenunder. 

 

Kindtænders ujævne struktur 

 

Kindtændernes naturlige mønstre låser kæbeleddet,        Hesten skal kunne åbne munden lidt,  

hvis hesten ikke kan åbne munden              for at undgå låsning i kæbeleddet 

 

Vigtig 

Som DRF udpeger, skal afstanden måles midt på hestens hårde del af næsebenet. Dette er nødvendigt og 

korrekt, da anatomien af hestens hoved resulterer i en afstand mellem kind og næsebånd, som ville give 

en forkert indtryk, hvis måleinstrumentet blev brugt der.  
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På billederne forneden er næsebåndet spændt så hård som muligt og tillader ingen afstand mellem 

næseben og næsebånd. Alligevel kan man se, at der er ’luft’ mellem næsebånd og hestens kind – det 

betyder dog ikke, at hesten kan åbne munden. 

 

For at illustrere den nye regels effekt yderligere,  se nedenstående billeder.  

Venstre side viser hestens kindtænder, når næsebåndet ligger til, uden afstand til næsebenet: 

Tændrækkerne er presset på hinanden – kæbeleddet er låst og derved kan samling og stilling medføre 

spændinger i bl.a. hestens nakke og tungeben, som kan forplante sig til resten af hesten krop og føre til 

f.eks. hovedpine og nedsæt evne til at koordinere sig. 

 

Højre side viser, hvor meget hesten kan åbne i mellem kindtænderne, når næsebåndet tillader 1,5cm luft. 

Man kan lige ane en lille stribe lys, som betyder, at tænderne ikke længere låser.  
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Grunden hvorfor der er mindre afstand mellem kindtænderne som mellem fortænderne ved 1,5cm luft er, 

at kæbeleddet fungerer som en vasketøjsklemme og åbning er mindre bagtil end fortil. 

 

Her ses tøjklemmenprincippet: Selvom der er noget plads mellem fortænderne, er der kun en lille sprække 

mellem kindtænderne.  

 

Facit 

At kræve en minimum afstand mellem næsebånd og hestens næseben ses som afgørende, for at kunne 

give hesten de bedst mulige betingelser, for at kunne performe på højt niveau, som vist i ovenstående 

forklaring.  

Vi er glade for, at DRF holder fast i sin beslutning, da de 1,5cm luft mellem næsebånd og næseben kan 

resultere i en betydelig forbedring af hestevelfærd i sporten. 
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