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Hestemarkeder 2009  
– et hestehelvede 

 
Den 5. Juni 2009 besøgte vi igen Hjallerup marked for bl.a. at se på hestenes almene tilstand og 
hestehandlernes håndtering af hestene.  I år var nok et af de hårdeste markeder, vi endnu har sat vores ben 
på. Hestene blev behandlet særdeles hårdt og brutalt.  
 
Disse oplevelser er fra Hjallerup marked, men kunne være fra et hvilket som helst hestemarked. Vi har 
siden 2006 fulgt hestemarkederne rundt om i landet. 
 
Vi mødte op på pladsen fredag morgen kl. 06.30 for at se starten af markedet. Udenfor markedspladsen 
holdt de første 20-30 lastbiler i kø for at få adgang til pladsen, der åbnede kl. 07.00. Lastbilerne var fyldt 
helt til randen med heste. Da klokken blev 07.00 væltede bilerne ind.  
Igen i år var det dyrlæge Knud Dalsgård, som stod og så lastbilerne rulle ind på pladsen. Ikke en eneste 
lastbil blev kontrolleret. 
 Vi spurgte ham, om han ikke skulle kontrollere hestene. Det sagde han nej til. Det behøver jeg ikke, sagde 
han og vendte sig om og gik.  
Der var 1300 heste tilmeldt Hjallerup Marked over de 3 dage, men ikke en eneste blev kontrolleret selvom 
markedsledelsen beskriver, at de har dyrlægekontrol. 
 
Alle hestene blev taget ned fra vognene og sat fast på lastbiler eller pæle. De unge heste går fuldstændig i 
panik, når de bliver bundet op med nylonreb om nakken. Når de forsøger at flygte, får de et så voldsomt 
træk, at de får store sår bag ørerne af rebet, som skærer sig ned i nakken. 
 Mange af hestene slår koldbøtter og får masser af sår og skrammer.  Hingste bliver bundet op, og de er 
dybt frustrerede over alle de brunstige hopper, som står bundet ved siden af dem. Dette resulterer i, at 
hingstene river sig løs og bedækker hopperne, som jo står bundet. Hestene sparker hinanden i angst og 
magtesløshed over ikke at kunne komme væk. Der høres panisk vrinsken overalt. 
 
De første hold ponyer vi så var 6 stk. som stod samlet. De var meget usle og en af ponyer havde 
snabelhove. De var så lange, at det var en politianmeldelse. Vi henvendte os til den mand, der cirklede 
omkring ponyer og spurgte, om det var hans. Han havde sjovt nok lige købt dem. Han sagde, at han havde 
ringet efter smeden. Det passede naturligvis ikke. Da vi senere kom for at se til ponyen, var den væk.  Hvis 
der er problemer med hestene, svarer alle hestehandlere uden undtagelse, at de lige har købt den. Når vi 
så spørger om hvem han har købt den af, svarer de alle sammen, at det kan de ikke huske. 
 
Føl løber forvirret rundt og kan ikke altid finde tilbage til deres mødre. Der var et føl – ikke mere end 2 uger 
gammel – som var så stresset, at den lagde ørerne ned overfor os og ville bide os. Derefter vendte den 
bagdelen til og sparkede os. Du kunne se ind i dens øjne, at den var mat og usikker. Det er så atypisk for så 
ungt et føl at have sådan en reaktion. Det har jeg aldrig oplevet før. Sikke en start på livet!  
 
Nede i den anden ende af markedspladsen fandt vi en ponyhoppe, der var højdrægtig. Den svedte og 
rystede så meget på sin bagpart, at den næsten ikke kunne stå på sine ben. Ved siden af den stod et 
hingsteføl på 1 års tid, som højst sandsynlig var føllet fra sidste år. Den lignede den drægtige hoppe meget. 
På den anden side af den drægtige hoppe stod en hoppe i brunst. Det opildnede den lille hingst, så den 
sparkede den drægtige hoppe lige ind i maven. Hun magtede ikke at gøre modstand.  
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Vi forsøgte at få fat i dyrlægen, men det lykkedes aldrig, for Knud Dalsgård var ikke at træffe. Og 
hestekontoret ville ikke foretage sig noget, medmindre den var ved at dø. Det er lovstridigt at transportere 
en så højdrægtig hoppe. Den må ikke transporteres de sidste 34 dage før forventet fødsel.   
 
På pladsen var der kørt en stor lastbil ind med anhænger fyldt med heste kl. 07.00 om morgenen. Da 
klokken var 11.00 var hestene endnu ikke kommet af bilen. Det er ikke til at vide, hvor langt de er blevet 
transporteret og hvornår de sidst har fået vand og foder. 
 
Små æsler blev købt af familier med alt for store børn til ridebrug. De red dem ud af markedet og hakkede 
dem i siderne.  
 
I midten af markedspladsen stod en stor hest i en boks på 3 x 3. Den kunne man vinde, hvis man var den 
heldige, som havde købt gevinstloddet. Hesten havde hverken vådt eller tørt. Det er i forvejen kritisabelt, at 
man kan vinde en hest, men selv ikke, når markedet selv udlodder en hest, bliver der sørget for, at den får 
sine basale behov dækket. 
 
Ind på pladsen kom en lastbil fyldt med 8 heste. Hestene havde ikke tidligere været i hænder, de havde 
aldrig prøvet at blive læsset i en lastbil og de havde aldrig været bundet før. Den første hest sprang ud af 
bilen og forsøgte at vride sig løs. Den var så bange og så meget i panik, at den ikke vidste hvad den skulle 
andet end at kæmpe sig fri, men hestehandleren tog den hårdt og brutalt og bandt den til bilen. Den 
stejlede og bukkede men den kunne ikke komme fri. Den slog en kolbøtte ind under lastbilen og ville ikke 
rejse sig. Den rystede af angst og uforståenhed. Hestehandleren sparkede til den, mens den lå ned og lå 
fastspændt af rebet, så den kunne ikke rejse før den var skåret fri. Da det lykkedes for hesten at blive fri, 
ville den stadig ikke rejse sig. Den var fyldt med sår og skrammer. Den var ikke hest mere – kun en krop der 
var lænket til en bil. Sådan foregik det med alle hestene – en efter en! Psykisk nedbrydelse.  
 
En hestehandler havde så mange heste med, at de blev nødt til at stå ekstra tæt. De stod klistret op af 
hinanden. En hest gik i panik og sprang over den pæl, som de var bundet til. Den var heldig, for havde rebet 
været lidt kortere, var den ikke kommet over pælen og ville have brækket benene. Hestene sparkede løs på 
hinanden og forsøgte at rive sig løs. Også dette er forbudt ifølge markedsreglerne. Alle hestene står for tæt.    
 
Utrivelige og meget triste heste findes overalt på markedspladsen. Man skal ikke have meget hesteforstand 
for at se, hvor frygteligt det er for hestene, og hvor stor mishandling og overgreb det er på vores dyr. 
 
Mange af hestene havde store sår og skrammer af alle de kolbøtter og paniksituationer, de har været i. Når 
vi spørger hestehandlerne hvad der er sket, siger de hver gang: Den har bare kløet sig lidt på et søm!!!  
Ingenting passer.  
 
Dyreværnsloven overholdes ikke. Under halvdelen af hesten havde vand og foder, som de skal have ifølge 
markedsreglerne. Ingen gider kontrollere det og ingen gider gøre noget. Alle ved, hvad der foregår, men 
ingen griber ind. 
 
Dyrlægen er ikke at finde på pladsen, og når han endelige er der, vil han ikke foretage sig noget. Det virker 
som om, det er hestehandlernes dyrlæge og ikke hestenes. Politiet griber ikke ind, især ikke når dyrlægen 
ikke foretager sig noget. Myndighederne er sat helt ud af spil på Hjallerup marked. 
  
Hvad er det for nogle heste, der kommer på hestemarkeder?  Det er heste og ponyer, som hestehandlere 
overalt i landet opkøber for billige penge, nogle kan være folks kæledyr, som hestehandlerne lover, at de 
nok skal finde et godt hjem til. Det gør de ikke!  



 

  

Foreningen nyt Hesteliv  ·  Spedsbjergvej 81  ·  5491 Blommenslyst 

Telefon 26355865  ·  info@nyt-hesteliv.dk  ·  www.nyt-hesteliv.dk 

Konto 0440 4530130878 (Foreningen)   CVR 30343344  

Andre kan være syge heste, som ikke kan rides mere, men som der lige skal pines det sidste ud af. De kan 
måske lige tjene en skilling. Det er også heste, der kommer fra Norge, Sverige og Østeuropa. Det er svært at 
vide, hvor de kommer fra, for kun et fåtal af hestene har papirer. De transporteres over lange udmattende 
afstande for at ende på et hestemarked for igen at blive transporteret til enten et nyt hestemarked i Europa 
eller den sidste rejse som slagteheste sydpå.  
 
Hvordan kan markedsledelserne for hestemarkederne se sig selv i øjnene. Vil de virkelig lægge navn til de 
grusomheder, der foregår her?  
 
Det er der ingen af os, der vil se det og vide af det. Det sker hver dag over hele Europa. Der er 
hestemarkeder over hele Europa. Det er ikke kun et dansk problem men så sandelig et kæmpe EU 
dyreværnsproblem. Hvordan kan vores samfund anno 2009 være vidne til disse rædsler? Hvorfor er der 
ingen, der griber ind og lader disse rædselsfulde hestemarkeder fortsætte i det uendelige? Skal vi ikke være 
en nation, der tør gå i front og få forbudt disse markeder? 
 
Jeg vedlægger 6 billeder separat fra Hjallerup marked samt vedhæfter alle de love, der ikke overholdes på 
hestemarkederne. 
 
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Janne Junker 
Formand 
 
Foreningen nyt Hesteliv 
Spedsbjergvej 81 
DK 5491 Blommenslyst 
Tlf.: + 45 26355865 
E-mail: info@nyt-hesteliv.dk 
www.nyt-hesteliv.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: Udpluk af lovgivninger, der ikke overholdes på hestemarkeder 
           6 billeder fra Hjallerup marked 2009 

mailto:info@nyt-hesteliv.dk
http://www.nyt-hesteliv.dk/
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Billeder fra Hjallerup marked 2009 

 
Billede 1 Paniksituation – 8 bange heste væltes ud af lastbilen og bindes til bilen. 
 

 
Billede 2 Paniksituation – 8 bange heste væltes ud af lastbilen og bindes til bilen. 
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Billede 3 Hesten har slået kolbøtter og været inde under lastbilen. Hesten må skæres fri. 
 
 

 
Billede 4 Hestehandleren her til højre står og sparker den 
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Billede 5 Utrivelige ponyer og æsel 
 

 
Billede 6 Sådan så mange af hestene ud fyldt med sår og skrammer 
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Følgende lovgivninger overholdes ikke på markedspladserne: 
 
 
DYREVÆRNSLOVEN 

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 
væsentlig ulempe. 

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, 
vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i 
overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. 
 
BEKENDTGØRELSE OM BESKYTTELSE AF DYR PÅ SAMLESTEDER OG ANDRE SAMLINGER AF DYR 
 

Kapitel 3 
 
Særlige regler for andre samlinger af dyr, herunder markeder, dyrskuer, kåringer, avisarrangementer, 
Udstillinger og auktioner for alle dyrearter  
 
Opstaldning 
 
§ 37. dyr skal opstaldes på en måde, der tilgodeser det enkelte dyrs fysiologiske og adfærdsmæssige behov. 
 
§ 38. Ethvert dyr skal have tilstrækkelig plads til at kunne stå op og ligge ned i dets naturlige stilling. 
 
§ 39. Når dyr opstaldes flokvis, skal det være i stabile flokke, der svarer til opstaldningen på 
Oprindelsesstedet 
 
§ 40. dyr skal opstaldes således, at de ikke udsættes for fare, støj eller angst på grund af dyr eller maskiner 
stående i umiddelbar nærhed. 
 
§ 41. Der skal være tilstrækkelig lys til rådighed til, at dyrene kan tilses på ethvert tidspunkt 
 
§ 42. dyr skal beskyttes mod ekstrem varme, kulde og nedbør, ligesom det skal være muligt at beskytte 
særligt følsomme dyr mod direkte sollys. 
Stk. 2. Hvis der overnatter dyr, skal der være overdækkede faciliteter til rådighed, som sikrer, at 
overnattende dyr kan få et tørt leje i tilfælde af nedbør. 
Stk 3. Overnattende dyr skal anbringes i de i stk. 2 nævnte faciliteter, når de på grund af nedbør ikke har 
adgang til et tørt leje. 
 
§ 43. Lukkede rum, vogne eller lignende, der anvendes til opstaldning af dyr, skal være indrettet således, at 
der kan etableres et luftskifte, som tilgodeser dyrenes behov for frisk luft 
 
Pasning, vanding og fodring 
§ 44. dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 
væsentlig ulempe under deres ophold på andre samlinger af dyr. De skal herunder håndteres på en rolig 
måde, uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene. 
 
Stk 2. Alle dyr, der opstaldes, skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.  
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Dyrene skal endvidere tildeles foder af en god kvalitet og mængde, der svarer til deres fysiologiske behov. 
Sffc 3. Udstyr til fodring og vanding skal placeres på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for 
forurening af dyrenes foder og  vand. 
 
BEKENDTGØRELSE OM TRANSPORT AF DYR 
I MEDFØR AF § 16 I LOV NR. 256 AF 27. maj 1950 OM VÆRN FOR DYR FASTSÆTTES FØLGENDE: 
 
§ 4 b. Dyr, der er under to uger gamle, anses ikke for transportegnede. Undtaget herfra er 
fugleunger af alle arter forudsat, at forsendelsen afsluttes inden for 72 timer efter udrugning. 
 
Stk. 2. Drægtige produktionsdyr og heste anses ikke for transportegnede i den sidste tiendedel af 
drægtighedsperioden, hvorfor det ikke er tilladt at transportere disse dyr i det følgende antal dage forud for 
den forventede fødsel: 
 
1) Heste: 34 dage. 
2) Kvæg: 28 dage. 
3) Får: 15 dage. 
4) Geder: 15 dage. 
5) Svin: 11 dage. 
6) Hjorte: 23 dage. 
7) Kaniner: 3 dage. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


