
Nyhedsbrev d. 21. juli 2014 

 

Vorbasse marked d. 17.-19. juli 2014 

 

Vejret har været usædvanligt varmt med temperatur på 28-30 grader. 

Varmt var det også da nyt Hesteliv torsdag og fredag besøgte Vorbasse marked. Hestene stod bundet til bommene 

uden mulighed for at gå i skygge i den bagende sol, der brændte fra tidlig morgen til sen aften. Mange af hestene 

stod helt slukkede i øjnene i varmen uden mulighed for at slippe væk. 

 



Markedsstyrelsen gjorde opmærksomme på over højttaleren, at det var vigtigt, at dyrerne fik vand og skygge. Det 

var næsten en joke, for der var absolut ingen skygge på pladsen.  Alle heste på sådan et marked er prisgivet og at 

handle dyr på denne måde er så middelalderligt. Det er ikke normal handel. Det er et show mellem 

hestehandlerne. Det er en skamplet, at Danmark endnu ikke er rykket videre og fået et forbud. Det er under al kritik. 

Dyrene - heste som kaniner, hundehvalpe, kattekillinger og høns - bør blive hjemme i de kendte rammer, hvor de 

kan bevæge sig rundt og søge ly for regn eller bagende sol. Hopper og hingste stod så tæt, at hingstene uden videre 

kunne bedække hopperne, heste stod frustreret og vrinskede eller skrabede i jorden. Mange af dem var bundet alt 

for tæt så der kom farlige situationer hvor heste panikslagne prøvede at rive sig løs, men i stedet skar nylonrebene 

sig ind i halsen på dem. Der var føl på markedet, som var knap en uge gammel. Hvad ligner det ? 

 Nylonreb der laver blodansamlinger og sår, når hestene i panik trækker 

tilbage 

En af de frivillige fra nyt Hesteliv fik medlidenhed med en ung tynd hoppe og frikøbte hende. Selma, som de døbte 

hoppen, står nu på nyt Hesteliv sammen med Prestige, en anden sort hoppe som nyt Hesteliv frikøbte. 

 Prestige, som vi fandt hende på Vorbasse marked i den bagende sol 



Prestige stod trist og sørgmodig i varmen. Det er svært at vælge en man skal hjælpe, når man gerne vil hjælpe dem 

alle. Vi frikøbte Prestige for at sætte fokus på hestemarkederne. Ikke for at støtte hestehandlerne. De heste, der ikke 

bliver solgt, kommer på næste hestemarked eller ryger på en slagtetransport til Sydeuropa.De fleste heste ender 

højst sandsynligt på en slagtetransport til Sydeuropa, når de har været på de fleste hestemarkeder. Vi kunne 

genkende flere heste, der havde været på Salten marked og Dalager marked. 

Se flere billeder fra Vorbasse marked herunder eller se mere på vores hjemmeside. 

Støt NH Prestige med en adoption eller en donation til konto  1551 4530130878 

  

  

Denne Clydesdale så vi på Salten Marked og den røde hoppe så vi uden føl men højdrægtig på Dalager marked. 

   



 

 Selma blev frikøbt af en privat. Her på vej op i traileren og væk fra 

markedet. 

 

 

 


