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Forbud mod handel med levende dyr på markedspladser 
                                                                     

Fredag den 2. juni tog vi til Hjallerup marked for ved selvsyn at konstatere, hvordan 

markedsmoralen er i år 2006. Vores oplevelser fra dagens marked kan kun fastholde os i vores 

tidligere holdning om, at vi ønsker og arbejder for et forbud mod handel med levende dyr på 

markedspladser. 

  

Vi mener, at dyr, som medbringes til by-og markedsfester, udsættes for en helt unødvendig fysisk 

og psykisk belastning. Markedspladserne er indrettet på menneskenes præmisser - ikke på dyrenes.  

I forbindelse med markedsdyrene anser vi en klar overtrædelse af dyreværnslovens § 1:  

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 

væsentlig ulempe.  

  
Disse situationer så vi overalt, angst og panik Ingen plads til den enkelte hest, hingste rev sig løs, 

sparkede hinanden 
             

Vi måtte tilkalde dyrlæge til en hestegruppe, som var helt uacceptable. De var både syge og i en 

miserabel tilstand. Tilsynsførende dyrlæge på Hjallerup marked, Knud Dalsgaard, udtaler, at nogle 

af dyrenes tilstand betegnes som stærk kritisable. "Hvis dyrene ikke er syge, kan jeg ikke sende 

dem hjem" fortsætter Knud Dalsgaard.   

 

Efter en længere belæring om hvad der egentlig skal til, før der skrides ind overfor hestehandlerne, 

fortæller Knud Dalsgaard, at det jo ikke er dyremishandling, fordi nogle af dyrenes tilstand betegnes 

som stærk kritisable, så derfor kunne han ikke udelukke dyrene fra markedspladsen.   

 

 
  

Særdeles miserabel, syg og svæk-

ket pony stod gemt i en transporter 

Angst og utrivelig Følhoppe med særdeles dårlige hove 
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Stærkt afmagret hest med store 

skrammer, flækkede hove – i en 

miserabel tilstand 

Stærkt afmagret følhoppe uden mælk 

til føllet. Det afkræftede føl havde 

utallige nye og gamle skrammer  

Føl med skrammer 

 

 

Efter at have forevist Knud Dalsgaard en gruppe heste og ponyer (heraf 2 med føl) ændrede den 

tilsynsførende dyrlæge dog mening, og via politiets hjælp ville han nu forlange dyrene fjernet fra 

markedspladsen. Selv samme hestehandler, som var ejer af hestene, var tidligere på dagen blevet 

lagt i håndjern, fordi han blev så rasende, efter at dyrlægen havde bortvist hans heste fra 

markedspladsen. 

  

Den 2. juni 2006 kan man i Landbrugs Avisen læse, at alle heste bliver tjekket af dyrlæger, inden de 

får adgang til Hjallerup marked. Knud Dalsgaard pointerede overfor os, at det jo var en 

umulighed at tjekke alle hestene, som var på pladsen.  

  

Et meget nærliggende spørgsmål rettedes til Knud Dalsgaard: Hvem hjælper dyrene, når de fjernes 

fra markedspladsen? "Jeg har kun ansvar for de dyr, som er her på pladsen", fastholdt Knud 

Dalsgaard.  

  

Dyrlægens udtalelser dannede for os stor bekymring for det videre forløb, som disse hesteskæbner 

gik i møde, når deres ejermand ville blive henvist til at køre dyrene bort fra pladsen. Under virke af 

sin profession som dyrlæge arbejder Knud Dalsgaard under dyreværnslovens § 20 i Kapitel 4, 

tilsyn : En dyrlæge, der bliver bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal anmelde 

forholdet til politiet. Dette gælder dog ikke, hvis forholdet ikke er groft og i øvrigt straks rettes. 
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