Egeskov Hestemarked 18. september 2013

Vi var rundt på Egeskov Hestemarked og det er snart en saga blot med heste på dette
marked. Der var meget få heste og ponyer. Vi så max 25 heste og ponyer. Det er
glædeligt at konstatere, at det er ved at være slut for Egeskov med heste. Der har været
politirazzia de sidste 3 år, hvilket har haft en præventiv virkning. Det betyder dog ikke, at
hestene ikke findes mere. Hestehandlerne rykker hestene derhen, hvor der ikke er
politirazzia, eller hvor kun de "pæne" heste kommer frem på markedet. De afmagrede
heste står i kulisserne.

Af de få heste, der var fremkommet på Egeskov, var der 3 ret tynde heste, hvoraf den ene
hest var en travhest og fuldstændig apatisk. Den mest afmagrede var en stor sort hoppe,

der pudsigt nok stod med dækken på som den eneste i bagende solskinsvejr og 20
grader. Det var tydeligt at se, at dækkenet var der for at camouflere, hvor tynd hun var.
Den valgte vi at købe med hjem. De heste, der ikke købes af private, opkøbes af andre
hestehandlere og sendes formodenlig til slagtning i Sydeuropa eller Polen. Vi synes, det
er synd for dem alle sammen, men vi har desværre ikke plads til flere.

Victoria er en 9 års stor blandingshoppe (fuldblod/Oldenburger-blanding). Hun er rigtig
sød og meget håndterbar. Hun er nu i karantæne på nyt Hesteliv og kan støttes som
adoption og på længere sigt kan hun tilbydes i familiepleje. Hun kan følges på Facebook.

Støt VIctoria med en donation eller adoption til konto: 0440 4530130878.
Janne Junker
formand

Travhest - fuldstændig apatisk

Hesterester til salg.

Victoria med dækken på markedet,
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