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Efter en dejlig sommer for alle vores heste kommer
nu efteråret og snart vinteren. Vi er lige begyndt at
lægge dækkener på de gamle og svage heste. Ellers
kan de have svært ved at bevare deres huld. De
godt velnærede af vores heste får ikke dækkener på
og ej heller de stærkeste. De skal nok klare sig og gå
ind i løsdriften, hvis det bliver for koldt eller usselt.
Vi er nu oppe på 53 heste, ponyer og æsler, så det
er rimelig mange med den plads vi har. Vi har hårdt
brug for ekstra staldplads og håber, vi kan få penge
hertil. Det kan være rigtig svært at sige nej til
nødstedte dyr. Desværre bliver vi nødt til det på
grund af pladsmangel.
Fra juni – september måned har størstedelen af
vores ressourcer handlet om de rædselsfulde
hestemarkeder. Det kan I læse meget mere om inde
i bladet.
Bladet denne gang rummer mange forskellige
artikler/indlæg af både sjov og alvorlig karakter.
Der er også en dejlig livsbekræftende historie om en
af vores gamle heste.
Rigtig god læselyst!
Redaktionen
Janne Junker

Historien om Line – en af vores
gamle heste

Hun beskyttede lille Obelix. Hun nød den korte tid,
som det blev til, for Obelix kom relativt hurtigt i
familiepleje.

Line og Obelix

Alline Macohl (daglig tale Line)

Line har dog været sit igennem i årenes løb.

Vi har været så heldige at have Line i 3 år. Line kom
i sin tid sammen med vores lille Esmeralda. Hun er
en fantastisk hest på alle måder. Hun er meget
venlig og rolig – er vellidt af alle både heste og
mennesker. Line gør ingen fortræd – hun udstråler
kun venlighed. Line er i dag 28 år og ser stadig flot
ud. Vi vil gerne fortælle hendes historie, så godt vi
kender den, for tænk hvis andre heste kunne have
sådan et langt og godt liv ‐ og en tryg alderdom. Vi
tror hun er lidt dement, men ellers har hun det
godt. Hun har ingen smerter, søger stadig de andre
heste, og der hvor maden skal ind og ud, fejler
bestemt ingenting. Hun er flot i sit huld. Hun er lige
gået igennem vores årlige dyrlægekontrol, hvor de
bliver sundhedschecket, vaccinerede,
parasitbehandlede, tandeftersyn m.m. Vores
dyrlæge er imponeret over hende, hendes alder
taget i betragtning. Hun fejler ingenting udover
naturligvis almindelig alderdom, som lidt
stivbenethed og kan se træt ud i perioder af dagen,
men ellers synes hun stadig, hun er lækker og vil
gerne lægge op til vallakkerne i hendes
brunstperioder.

Tidligere ejer, Heidi Larsen, fortalte os Lines historie
og hendes overvejelser, om hvad hun skulle gøre
med Line, da hun ikke længere så sig i stand til at
passe Line mere. Den historie vil jeg dele med jer:

Vi fodrer hende med den mad, som vi giver gamle
heste, men hun er absolut den af de gamle heste,
der ser bedst ud. Line kom med lille Esmeralda, en
lille miniaturepony på 4 år, og værnede om hende.
Det gjorde Esmeralda sandelig også. Hun angreb
uden bekymring de store heste, hvis de kom for tæt
på Line.

Dengang var hun opstaldet på en rideskole, og da
jeg på et tidspunkt skulle læse videre, solgte jeg
hende til en pige, som flyttede hende til en gård lidt
længere væk. Jeg hørte af omveje, at hun desværre
ikke kom ret meget ud af stalden, og jeg tilbød at
købe hende tilbage, for det kunne jeg ikke holde ud.

Alline Macohl er født den 18. april 1981 i Arden hos
Frank og Thomas Jensen.Hendes far var Allegro og
Morfar Schwarm. Alline er en DV hoppe ‐ kåret i DS.
Da jeg købte Alline eller Line, som jeg altid har kaldt
hende, var hun 7 år. Hun var sponsorhest for et
firma, som kun ville have hende til at gå som
dressurhest. Det var min ridelærer, som red hende,
og han fandt ud af at hun kunne springe helt
fantastisk, og han foreslog mine forældre, at hun
lige ville passe til mig.
Vi har redet rigtig mange stævner sammen,‐
dressur, spring men mest military, som blev vores
favoritdiciplin. Line imponerede dommerne med sin
flotte dressur, springbanen mestrede hun, og i
terrænet var hun klart i sit rette element, når vi
galopperede derudad.

Da Obelix ankom – en lille tynd nordbaggeplag på
15 mdr. – kom Lines moderinstinkt op i hende.
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Line var så dejlig en hest, men også ved at være lidt
oppe i årene, så da jeg fik hende tilbage, besluttede
jeg, at hun skulle sættes i fol. Jeg ville så gerne selv
avle hendes efterfølger.
Min mand og jeg havde købt en nedlagt ejendom,
og skulle have hestene hjemme – det var fantastisk
at kunne have dem omkring mig hele døgnet. Hun
blev sat i fol med holstenerhingsten Cascadeur, og
en meget stormfuld nat kom et lille hingsteføl til
verden.
Det var en ekstrem hård fødsel for Line og hun var
helt udmattet, så hun kunne ikke selv tage sig af
føllet. Han blev flasket op, de første mange
måneder fik han mælk hver 1½ time døgnet rundt,
heldigvis hjalp mine forældre mig, så vi skiftedes til
at give ham hans mad. Han hed Oliver, og var en
fantastisk lærenem hest – han havde tit problemer
med maven, og desværre måtte han aflives på
operationsbordet p.g.a. tarmslyng kun 5 år gammel.

Jeg besluttede, at hun nu skulle have sit otium, så
hun har gået på folden og hygget sig siden.
Sidste sommer fik hun svært ved at trække vejret, og
dyrlægen konstaterede, at hun havde fået astma.
Hun fik medicin og det hjalp hende. Hun fik det fint
igen – lige indtil det blev tøvejr om vinteren, så blev
det galt igen. Hun fik lidt medicin igen og dyrlægen
sagde, at hun ikke måtte rides på mere, da hendes
lungekapacitet ikke var god pga. astmaen. Jeg har
haft hende til at gå så meget som muligt på fold, og
hun har heldigvis slet ikke haft problemer hele
sommeren.

Dyrlægerne mente ikke, at han ville kunne fungere
normalt efterfølgende, og valgte at ende hans korte
liv.
Line fik herefter lille et sort hoppeføl efter Royal Z II,
som blev kvalt i hammen – Line havde forsøgt at
slikke hende fri, men var gået i gang i den forkerte
ende. Det var så synd.
Lines sidste føl blev efter Come Back II, han er en flot
hest og er i dag 5 år gammel (2007). Da tiden kom
og hun kunne sættes i fol igen , kørte jeg hende til
hingst nær Odense. Hun kunne nemlig ikke komme i
fol ved inseminering.
Da jeg kom hjem en aften, var der en seddel på
døren fra min nabo, at jeg skulle ringe derned, og
jeg fik at vide, at hun havde fået tarmslyng på
folden, og var kørt på hospitalet – mere kunne de
ikke sige. Jeg kontaktede dyrlægerne, som heldigvis
omgående var gået i gang med at operere hende,
selvom de ikke havde talt med mig. Dyrlægen
fortalte mig senere om aftenen da jeg nåede
derned, at havde han vidst, at hun var over 20 år
gammel, ville han sikker ikke have opereret hende
uden mit samtykke, men han troede hun kun var 8.
Heldigvis for det ‐ ellers ville hun ikke have klaret
det.
Hun var på dyrehospitalet meget længe, det var
meget kritisk men hun kom sig heldigvis, og jeg
kunne få hende hjem igen.
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Desværre var vi i denne sommer nødt til at sælge
vores ejendom og flytte ind til byen. Jeg har altid
sagt ( efter jeg solgte hende, hvor hun ikke blev
passet så godt), at hun aldrig skulle andre steder
hen , hun er 25 år og har astma, så da vi skulle flytte
bildte jeg mig selv ind, at det nok var bedst at aflive
hende. Jeg kunne bare ikke få mig selv til at
kontakte dyrlægen, hun har jo været min
allerbedste ven igennem mange år, og selv om hun
er gammel, så løber hun stadig frisk, godt nok lidt
stiv, rundt på folden, og siden sidste vinter har hun
jo ikke haft problemer med vejrtrækningen.
Jeg har udskudt det i 3 måneder og i et sidste forsøg
for at undgå at ringe efter dyrlægen, søgte jeg på
”gamle heste” på nettet, i håb om, at der måske
fandtes et sted, hvor gamle heste kunne få deres
otium i kærlige omgivelser. Heldigvis fandt jeg dit
sted, Janne, og jeg håber, at hun vil få rigtig mange
gode år hos dig, det har hun fortjent. Det er med
grædende hjerte, at jeg afleverer hende, og jeg
beder dig inderligt om at passe godt på hende.
Heidi Larsen

Hvor ville jeg ønske, at mange flere heste fik den
chance.
Når de er til overs eller ikke kan bruges mere, så får
de sprøjten eller meget værre bliver solgt til
hestehandlerne, for ingen vil købe de gamle heste.
Folk køber kun heste, de kan bruge eller ikke skal
”miste” igen lige med det samme. Det kan man ikke
fortænke nogen i. Det er rigtig synd – medmindre
de selvfølgelig er syge eller har smerter. Hvad gør
hestehandlerne med dem?
Mit gæt er, at de forsøges videresolgt til rideskoler,
eller de bliver sendt sydpå til slagtning.
Gamle heste er en utrolig gave. De hviler i sig selv
og er overbærende overfor os, hvis vi ikke lige
forstår, hvad de fortæller os.

Vi har passet godt på Line, og hun er beviset på, at
hvis vi mennesker gør noget godt for vores dyr, får
vi det hele igen. Line har indtil videre stadig et godt
liv, om end hun bliver ældre og ældre, men så
længe hun trives og ikke har smerter, så længe vil
hun forblive her på jorden hos os. Tit tænker jeg på,
hvor sørgeligt det er, og hvor få heste det er, der
må få sådan et godt og langt liv. Selv om hun har
været sit igennem, så har hun haft et fantastisk liv
og en god ejer, der virkelig har draget omsorg for
Line og taget det ansvar, der skulle til. Vi er meget
glade for, at Line fik den chance at komme til os,
hvor hun i den grad nyder sit otium.

Jeg ville ønske, at vi kunne modtage mange flere
gamle heste og give dem et velfortjent otium.
Det gælder også udslidte rideskoleheste. Desværre
må vi nu sige stop til at modtage hestene uden
nogen form for betaling. Vi har ikke så meget plads
mere og det koster mange penge at give de gamle
heste et liv her.
Det kræver, at mange flere støtter op om vores
projekt og adopterer dem.

Line stadig i vigør nr. 2 fra venstre

5

Opdeling af hestene
Da jeg etablerede nyt Hesteliv, havde jeg en plan
om, at de gamle heste, skulle have deres egen oase
– deres eget otium, hvor de i fred kunne nyde livet,
men hestene hjalp mig til at forstå, at det var en
dårlig plan. Da jeg fik øjnene op for, hvad det var
der foregik blandt hestene, så blev planen om at
skille dem ad forkastet. Det var først, da jeg
begyndte at få unge heste ind, specielt dem i 1‐2 års
alderen, at jeg begyndte at forstå, hvordan tingene
fungerede mellem hestene. De unge er usikre, og
ved ikke hvordan de skal gebærde sig blandt de
andre heste. Nogle ungheste har måske aldrig lært
at være i en flok, andre har ikke haft nogen
vejledere eller mor i særlig lang tid, så de ved ikke,
hvad de skal.
Hvis der ikke er nogle gode vejledere tidligt i deres
liv, så ender det ofte med, at hestene på et senere
tidspunkt bliver bissede og aggressive, når de først
kan klare sig. Det er det eneste våben, de kender.
Det bedste forsvar er et ofte et angreb.
De gamle heste opdrager på de unge heste – på en
helt anden måde end de ”mellemaldrende” heste.
De har travlt med sig selv og fortælle, hvem der
bestemmer og hvem der har hvilke hopper. De har
deres eget system.
De helt unge heste og de meget gamle heste er en
gruppe helt for sig selv. De er afhængige af
hinanden. De finder sammen helt automatisk. De
gamle er ikke så hårde ved de unge. De vejleder
dem og viser dem til rette. De fortæller de unge,
hvilke heste de skal undgå og hvilke de godt kan gå
hen til. De gamle beskytter de unge, og er er ofte
flere gamle heste om en ung. Vi ser hos os, at de
nogle gange tager de unge heste i turnus, så de
skiftes til at passe på dem.
Kommer der svage heste ind, som har haft det rigtig
skidt og udstråler noget trist, tager de gamle heste
igen affære og hjælper den, hvis den ønsker
hjælpen – og det gør de, hvis de er
svage/unge/usikre.
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Talle, Legolas og Mickey

Min gamle hest ”Legolas” på 25 år har en særlig
rolle i flokken. Han er den, der viser de nye heste til
rette. Han følger dem rundt og viser hvor vandet er,
hvem de skal passe på, og hvem der er OK. Hvis der
kommer en stærkere hest hen og vil jage den
nyankomne væk, så går Legolas ind og spærrer
vejen. Han er selv en svag hest, men når det gælder
at hjælpe andre svage, så træder han i karakter. De
nyankomne bliver vist rundt på hele området.
Legolas vurderer hurtigt, om han skal træde til, eller
den unge godt kan klare sig selv. Han er en helt unik
hest og hjælper også os mennesker, så godt han
kan. Han beder os om hjælp, hvis han mener, vi
bedre kan løse en opgave og siger også fra, hvis han
mener, han selv kan klare det.
Et stort bifald til de gamle og vise heste!

Skimmer in memoriam

Vi søger akutpladser
Vi mangler tit akutsteder, hvor vi midlertidigt eller
permanent kan anbringe heste og ponyer.
Vi fik en forespørgsel på 3 små hingstebasser på ca.
12‐16 mdr., som er misrøgtede. Vi ville frikøbe dem
fra hestehandleren, men lige pludselig ville han
have en ublu pris for dem.
Vi får mange forespørgsler på anbringelse af heste
og ponyer. De har derfor brug for din hjælp

Skimmer blev 28 år. Vi var så heldige at have gamle
Skimmer i mere end 3 år. Skimmer var en privat
opstaldet hest, som vi passede. Det har været en
utrolig god oplevelse.
Skimmer havde sin helt egen personlighed og
gjorde som det passede ham på den søde måde.
Når vi kom ned for at hente ham på folden og det
ikke lige passede ham, løftede han sit ene forben og
puffede til dig …”gå nu væk, jeg gider ikke lige nu.”
Man var i hvert fald ikke i tvivl om, hvad han mente
om den sag. Skimmer var ”overgeneral” blandt de
gamle heste.

Ring til os på 2635 5865 eller send os en mail på
info@nyt‐hesteliv.dk

Her dominerede Skimmer. Samtidig tog han sig også
kærligt af de unge heste. Specielt Mickey var hans
et og alt det sidste år, han var hos os.
Skimmer havde cancer i lymfesystemet ,og det
udviklede sig pludseligt i den forkerte retning.
Derfor skulle Skimmer have fred, inden det blev
uværdigt. Skimmer fik fred på en flot solskinsdag,
hvor han stille og roligt faldt hen. Han kunne ikke
være kommet bedre herfra.
Vi vil aldrig glemme Skimmer. Han er stadig
omkring os.
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Frieda fra Egeskov Marked 2008 – fra 1 til 2 til 3

Frieda og Baronessen

Kirsten Bjerregaard frikøbte Frieda på Egeskov
Hestemarked i 2008 og overdragede hesten til os,
så hun kunne være sikker på, at den ville få et
godt liv. Frieda er en norsk svensk skovhest og var
dengang 2 år. Efter få måneder på nyt Hesteliv
fandt vi den helt rigtige familie til Frieda. Det var
Charlotte Høyer fra Fåborg. Frieda kom i
familiepleje i december 2008, hvor hun hurtigt
faldt til sammen med Charlottes anden hest Mr.
Deeds.
Alt var godt. Frieda var lidt kraftig, men det har
hun været hele tiden. Charlotte havde også svært
ved at slanke hende. MEN så skete der pludseligt
noget. Charlotte ringede mig op og fortalte, at
Frieda var blevet mor. Jeg tænkte, at det
selvfølgelig var en vits, men det var det på ingen
måde.
Charlotte beretter om sin store overraskelse:
Jeg skriver nu i en ledig stund, om oplevelsen med
det, at min dejlige Frieda pludselig blev til to!
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Da jeg blev plejemor for Frieda i december
samtidig med, at vi overtog vores gård, var jeg
spændt på at skulle lære hende at kende og
arbejde med at skabe et tillidsforhold til hende ‐
min store nye pige i stalden, hvor jeg havde min
store vallak Mr. Deeds gående i forvejen.
Frieda var meget trivelig og rund lige fra jeg fik
hende, og jeg vidste fra min erfaring med
koldblodsheste, at de hurtigt "buler ud", hvis de
fodres med det de ville kunne æde på en dag!
Frieda´s appetit fejlede heller ikke noget, og hun
faldt egentligt hurtigt til hos mig. Blot blev hun
mere og mere afvisende overfor min vallak, og
rund var hun fortsat.
Jeg havde planer om, at sommeren skulle gå med
at arbejde med horsemanship på Frieda, hun
skulle rides til og arbejdes med, efterhånden som
hun faldt mere og mere til. Da Mr.Deeds blev
forfangen i maj måned, kom de begge ind om
natten i den periode for at undgå yderligere
forfangenhedsproblemer, og tykke Frieda kunne
så også få en pause fra at æde græs 24 timer i
døgnet.

Den 1. Juni 2009 lige før midnat
De fik "natmad" hver aften ‐ en god gang o‐grass,
og det skulle de så også have den aften, da jeg fik
et af mit livs største overraskelser. Da jeg kom ud
og skulle give o‐grass og sige godnat, lå Frieda
ned, og rejste sig ikke da jeg kom hen til hendes
boxdør. Først blev jeg bange for at hun havde
kolik eller lign. da hun kikkede til maven!. Så fik
jeg i halvmørket øje på noget bagved hende, der
lignede at hendes ben lå forkert. Puha, jeg blev
nervøs. Men da jeg så rigtig efter lå der en lille
krop stadigt med fosterhinde over bagerste del af
kroppen. Et lille føl!!!! Jeg havde ikke nogen
anelse om at Frieda havde været med føl, ej heller
erfaring med drægtige hopper. Godt nok havde
hun haft lidt stort yver, men det troede jeg
egentlig godt bare kunne skyldes at hun var i
brunst!
Jeg løb forskrækket i til min mand, som først
troede at Frieda var gået "amok" i boxen, da jeg
skreg "Frieda har fået et føl"!!! Vi gik ud sammen,
og på vej derud igen, kan jeg huske at jeg tænkte
"nej, du har sgu nok set helt galt ‐ og er gået lidt
fra snøvsen"! Husk på det var sent om aftenen ‐
klokken var tæt på 24.00.

Men den var god nok. Vi blev i stalden en rum tid,
bare kikkede på mor og barn, hvorefter vi brugte
hele natten på at læse i hestebøger og på nettet
om følfødsler og hvad man gør, hvis der skal
hjælpes til efter fødselen. Så tilbage til stalden for
at se om den lille stod op, og 2 timer senere om
den diede. Alt gik "efter bogen", men jeg ringede
alligevel til dyrlægerne som det første om
morgenen kl.07.00 og fortalte dem ‐ lidt flov, at
jeg havde fået et føl i nattens løb, uden at have
vidst at Frieda var drægtig.
Dyrlægerne kom, og kunne berolige mig med at
alt var i skønneste orden, og at de godt kunne
forstå, at jeg ikke havde kunne se på Frieda, at
hun havde været med føl ‐ hun var meget rund
også efter fødslen (og hun er stadig efter 4
måneder rund). Jeg ringede den dag til nyt
Hesteliv, og fortalte nyheden, og jeg husker din
overraskelse også
Og alle i vores lille landsby stoppede op og gloede
ud på marken, hvor der pludselig spadserede et
lille føl rundt. Jeg sad hele dagen på en stol ved
markkanten og kunne ikke tro mine egne øjne
stadigvæk. Friedas lille følhoppe ‐ Baronessen af
Kroggården, blev hun døbt, stortrives og er vokset
sig større, kælen, og er en lille dame med et stort
selvværd.
Hun styrer vallaken mr Deeds, som er hendes
allerbedste ven. Som oftest er det ham og ikke
hendes mor hun følges med rundt på folden.
Altså en hest blev til to, og min planlagte lille
hestefolk på to blev til tre, men jeg er så glad for
dem alle sammen, at jeg nok skal finde tiden til at
pleje, opdrage, og arbejde med dem alle
sammen.
Charlotte Høyer
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Hestemarkeder 2009
Vi besøgte 4 hestemarkeder i 2009, 3 meget store
markeder og et lille marked. Det var Hjallerup,
Vorbasse, Egeskov og Ørbæk marked.
Det bliver værre og værre år for år med hårdhed
og brutalitet.
Vi var på alle markeder meget tidligt om
morgenen for at være der, inden det hele
startede kl. 06.00. Lastbiler i massevis vælter ind
på pladsen og ud vælter heste, ponyer og æsler.
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.
Føl løber forvirrede rundt og kan ikke altid finde
tilbage til deres mødre. Hopperne kan intet gøre,
for de står godt og grundigt fastbundet og går i
panik, når deres føl bliver væk. Hoppen til føllet
kan blive solgt og fjernet fra sit føl. Der er ingen
følelser her ‐ kun rede penge. Alle de heste, der
står på disse markeder er overproduktion af
heste, dårlige blandingsheste, syge heste,
kasserede heste, fjordheste, ponyblandinger,
opslidte rideskoleheste. Som en fælles betegnelse
kalder jeg dem ”affaldshestene” = dem, som
ingen vil have. Ud af 1000 heste bliver der måske
handlet 5 heste privat, ellers er det opkøb
mellem hestehandlerne primært til slagtning i
udlandet. De sendes stort set alle sammen ud på
deres sidste rejse til slagtning i Holland, Belgien,
Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland. Det
foregår ikke åbenlyst, men det er det, der
foregår.
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
endelig er der, vil han ikke foretage sig noget. Det
virker som om, det er hestehandlernes dyrlæge
og ikke hestenes.
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Hest i panik

Hest i panik

Politiet griber ikke ind, især ikke når dyrlægen
ikke foretager sig noget. Myndighederne er sat
helt ud af spillet.
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!
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.

Hest i panik har slået en kolbøtte

Hesten har nu opgivet og vil ikke rejse sig. Heste‐
handleren på billedet til højre står og sparker til den

Sår og skrammer på grund af deres kolbøtter

Utrivelige og usle ponyer
(Foto: Hesteinternatet af 1999)

Hvordan kan markedsledelserne for
hestemarkederne se sig selv i øjnene. Vil de
virkelig lægge navn til de grusomheder, der
foregår her?
Der er ingen af os, der vil se det og vide af det.
Det sker hver dag. Der er hestemarkeder over
hele Europa. Det er ikke kun et dansk problem
men så sandelig et kæmpe EU dyreværns‐
problem. 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?
Vi har sendt pressemeddelelser ud til
Justitsministeriet og alle dyrevelfærdsordførerne,
som reagerer meget forskelligt. Vi afventer
ministerens udtalelse/ kommentarer til vores
pressemeddelelse. Jeg har tilbudt nogle af de
ordførere, der har reageret, at tage
vedkommende med på et hestemarked, så de
ved selvsyn kan se, hvordan det foregår. Det
håber vi bliver en realitet.

Nylongrime, der har skåret sig ind i huden på den arme
hest
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Slagteheste på samlebånd

Mærkede heste til udenlandsk slagteopkøber
Slagteheste på tilbud

Et ulykkeligt føl, der skreg på sin mor, som sikkert var
solgt (Foto: Hesteinternatet af 1999)
Trist muldyr venter på sin skæbne

Typisk afmagt – viklet ind i nylonreb
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Sikke et måltid…
(Billede: Hesteinternatet af 1999)

Hvad har de stakkels heste
dog gjort ??

En tidligere ejer fandt chokeret sin gamle hest, som
hun troede, hun havde solgt til et godt hjem

Affaldsheste en masse

Tynd trist hest

Den sidste rejse …

Udkørte heste, der var ved at falde sammen af
træthed, de havde sandsynligvis kørt hele natten og
måske mere til

Et stakkels lille føl

En udpint hest, der venter på sin videre destination
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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,
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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.
Dyrene skal endvidere tildeles foder af en god
kvalitet og mængde, der svarer til deres
fysiologiske behov.
Stk 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.

NH Phønix
‐ Frikøbt på Vorbasse Hestemarked
25. Juli 2009

Phønix ved ankomst. Al værdighed er taget fra
ham ...

Selv om der ikke var meget hingst i ham, blev han
dog kastreret, for på et tidspunkt skal han nok
vågne op til dåd.
Vi faldt over mange syge, skadede og apatiske
heste. En af dem var en 2 års hingsteplag med et
stort sår på kinden, fyldt med betændelse. Han
var utrolig træt og apatisk. Den enten lå ned eller
stod og hang op af en lastbil.

Han var fyldt med arvæv på bagen, som
sandsynligvis er slag efter en pisk eller andet.
Hestehandleren fortalte os, at hele dens liv har
den gået fra hestemarked til hestemarked. Vi
frikøbte ham og døbte ham NH Phønix.

Phønix har taget fint på og fungerer nu ude i den
store hesteflok, dog med beskyttelse af vores
gamle heste. Han er absolut længst nede i
hierakiet. Gamle Legolas har taget ham til sig og
forsvarer ham som var det hans eget barn. Phønix
er meget flink og virker ikke, som om hans hoved
fejler noget. Han er dog også en skurk, for han
kryber under eller springer over hegnet, hvor han
kan komme af sted med det.

Phønix efter bare 2 måneder ….
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NH Lucky Light
‐ Frikøbt på Egeskov Hestemarked
16. september 2009
Vi havde besluttet os for at hjælpe en hest ‐ alle
heste her var i nød uanset, om de så pæne eller
usle ud. Vi valgte Lucky Light. Lucky stod bundet
til en lastbil. Det var tydeligt, at hun havde været
vanrøgtet. Hun var tynd og udhulet og hendes
pels var usædvanlig lang til trods for, at vi var på
den anden side af sommeren. Hun havde ikke så
meget muskulatur. Hestehandlerne havde flettet
hendes man, som om det ville camouflere hendes
udseende. Lucky er ca. 20 år og er traver. Hun har
gået travløb, for hun har tydeligt frysemærke på
halsen. Hun havde ingen navn eller historie, men
vi valgte at give hende navnet Lucky, fordi hun
blev den heldige, og Light fordi hun ikke vejede så
meget. Hun var uden tvivl blevet sendt på
slagtebilen til Italien, hvis vi ikke havde købt
hende. Hun er utrolig sød og venlig. Bag hendes
rolige ydre gemmer sig uden tvivl kaos fra hendes
tidligere liv. Hun bliver ikke sendt videre. Nu skal
hun have en tryg "alderdom" hos os.
Lucky var de første par uger meget rolig og
omgængelig. Hun agerede lidt apatisk, men dog
nærværende. Hun var ikke bange for noget eller
nogen heste. Hun er nu begyndt at se mere glad
ud i sine øjne, men helt tror hun ikke på sit held
endnu. Hun er så rolig, at vi troede vi kunne
sætte hende hvor som helst uden hun ville sige
noget til det, men der tog vi fejl.

Vi satte hende i en anden box på den anden side
af vejen ca. 30 meter fra, hvor hun ellers havde
stået. Hun var fuldstændig i panik over, at vi
havde ændret i hendes nye tilværelse. Stakkels
Lucky. Vi skyndte os at sætte hende tilbage til de
andre heste i den gamle boks, som hun var blevet
så tryg ved. Nu havde hun endeligt fået tryghed
igen, så der ville hun ikke væk fra. Vi tror, hun har
haft et godt liv ved nogle søde mennesker
engang, men på et tidspunkt er der nogen, der
har svigtet hende ….Det bliver hun ikke mere. Vi
skal vinde hendes tillid fuldt ud, så hun igen vil
tro på livet og os mennesker.

Lucky i sine nye omgivelser på nyt Hesteliv

Lucky med flettet man på hestemarkedet, som
camouflage
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NH Marius
‐ Frikøbt på Ørbæk Hestemarked
11. juli 2009

Jeg gik rundt med 10 børn på folden og der kom
Marius ilende og stillede sig ind midt i
børneflokken. Det var et hit. De virker ikke så
farlige. Vores dyrlæge Henrik Ullum synes han
også godt om. Der er ingen problemer. Han
fornemmer hurtigt, hvis vi godt vil have fat i ham.
Vi skal nok vinde hans tillid med tiden. Jeg tror,
der kommer til at gå det meste af et år.
Han virker som om, at han har slået rødder nu, og
det ikke er så tosset at være her.
Der er ingen tvivl om, at han har været meget
igennem og har sin historie at fortælle.

Store Hestedag i Roskilde
Vi besøgte Ørbæk Hestemarked (Fyn) den 11. juli
2009. Der var ca. 50‐75 heste og ponyer, så det er
et lille marked.
Vi faldt over et muldyr, som stod oppe i en trailer.
Den købte vi til nyt Hesteliv. Det viste sig at være
en 7 års vallak på ca. 1,45‐1,50. Han var meget
nervøs. Han er født i Frankrig og har et certifikat
på hans afstamning. Hans mor, som er en Breton
(fransk hesterace) hedder Ilda og hans æselfar
hedder Marius. Det syntes vi var et godt navn, så
vi har døbt ham NH Marius. I 2005 blev han solgt
videre til Tyskland og ud på hestemarkederne,
hvorefter han kom til Danmark. Nu kommer han
ikke videre!

I weekenden d. 5.‐6. September blev der afholdt
Store Hestedag i Roskilde og Nyt Hesteliv var
endnu en gang repræsenteret med en stand. Vi
fik rigtig mange besøgende, som kom og lyttede
med stor interesse til alle vores beretninger.
Vi kan godt mærke, at kendskabet til nyt Hesteliv
er blevet øget betydeligt fra bare sidste år.
Vi fik en del nye medlemmer.

NH Marius har ingen tillid til mennesker. Han
panikker hurtigt og flygter. I traileren hjem til nyt
Hesteliv var han meget urolig. Da vi ankom og
stille og roligt tog ham ud af traileren, stak han af
fra os. Han løb ned af vejen, løb gennem et
havebassin, nedlagde et dyrehegn og trådte
adskillige små grantræer ned.
Ved hjælp af vores fantastiske pony NH Max fik vi
ham hen til os og stille og roligt dirigeret ham ind
på gården.
Marius går sammen med alle ponyer, nordbagger
og æsler, som han er meget glad for. Han har
stadig ikke tilliden til os, men tør dog mere. Han
vil utrolig gerne snakke med os, og nyder også,
når vi kæler med ham, men en strigle, det ved
han ikke helt hvad er. Det synes, han virker
underligt. Børn kan uden problemer komme helt
tæt på Marius.
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Julius på gæstevisit hos nyt
Hesteliv

rumpen. Herefter skyndte han sig væk, mens han
kiggede sig over skulderen. Efter dette møde
flygtede Brian væk fra Julius, hver gang han
nærmede sig.
Vi prøvede så at introducere Julius langsomt til
flokken ved at lade ham gå på den ene fold
sammen med de to andre æsler Don Pedro og
Amigo.
Dette syntes Marius Muldyr var en dårlig ide. Han
ville også være med, brasede igennem hegnet og
gik direkte hen og hilste på Julius. Efter at have
udvekslet høfligheder, viste Marius Muldyr rundt
på folden. ”Her er der vand” og ”her er det
bedste græs”.
Julius var blevet en del af æselflokken, men blev i
dagene derefter adopteret af nordbaggen Eugine,
som var meget forelsket i ham.

Julius, Amigo og Marius står og venter på gulerod

På Egeskov Marked 2009 købte Tine Elkjær
Knudsen en ret sølle æselhingst. Den havde
snabelhove, var fyldt med utøj og orm.
Den skulle hjem og bo i en lille æselflok på 2 – en
vallak og en hoppe og skulle derfor kastreres. Han
fik navnet ”Julius”.

Julius har været her i 6 uger og er kommet hjem
til sin egen lille flok ”Emma og Peppe”.
Han har skrydet (= skreget) , rigtig meget , men
har været et utroligt sødt og sjovt æsel med en
kæmpe personlighed. På grund af hans store
stemme har vi givet ham tilnavnet Pavarotti.
Vi vil alle savne hans sjove væsen.

Efter dyrlægetjek, beskæring og kastration var
Julius klar til sit nye liv. Imidlertid viste det sig, at
hoppen ”Emma” var i brunst, og selvom Julius var
kastreret , skulle der gå en måned, før end man
kunne være sikker på, at en eventuel bedækning
ikke gav uønskede resultater.
Derfor kom Julius på ferie i Blommenslyst.
Julius er et ret lille gråt æsel. Men hvad han ikke
har i fysisk størrelse, har han til gengæld i
stemmepragt. Julius skulle bo i ponyløsdriften
sammen med alle de andre æsler, muldyr og
ponyer, og da han trådte ind på folden, blev han
straks modtaget af Brian, som er leder af flokken.
Brian gik rask hen mod Julius, som imidlertid ikke
var interesseret i alt for tæt kontakt. Han åbnede
gabet og mere skreg end skrydede sin mening ud
i hovedet på Brian.
Brian blev så befippet over denne reaktion, at
han rykkede baglæns med et sæt og satte sig på
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Asmus og Brian. Brian blev så forskrækket over Julius’s
høje røst, at han satte sig ned på sin bagdel

Åbent Hus 30. august 2009

Tarzan nyder godt af alle godbidderne

Denne søndag holdt Nyt Hesteliv et kombineret
åbent hus og loppemarked. Vi var heldige, at
vejret var med os, og solen skinnede fra en skyfri
himmel. Der kom cirka 100 besøgende, og vi
begyndte med en rundvisning på området. Siden
sidst havde vi fået endnu et læskur i
ponyløsdriften, som nordbaggerne havde
indtaget.

Gitte Karlsen fra nyt Hesteliv fandt et ensomt
æble i en spand og ville give det til Tarzan. Han
tog imidlertid kun en enkelt bid, så vendte han
hovedet væk. Der var ikke plads til mere!!

Vi gik en runde på folden og fortalte om nogle af
ponyerne og Marius, muldyret fra Ørbæk
Marked. Herefter fortsatte vi forbi æselhuset om
til de store folde, hvor hestene gik. Efter at have
hilst på nogle af hestene gik vi videre op i skoven.
Den var kort tid forinden blevet indhegnet ,og vi
var nu i gang med at introducere hestene til den.
Efter rundvisningen holdt vi et foredrag om, hvad
Nyt Hesteliv arbejder for og fortalte også om de
heste, som søger en plejefamilie. Her kunne man
også købe kaffe og småkager, deltage i lotteri og
købe vores produkter.

Det havde været en vellykket dag.

På gårdspladsen var der loppemarked med
effekter, som var blevet indsamlet fra naboer og
bekendte. Vi solgte for i alt 4.000 kr.
I stalden stod de nyeste heste, som vi havde
erhvervet, samt nogle af de heste, som var klar til
at komme i familiepleje. På boksdørene hang der
et billede og en beskrivelse af den enkelte hest.
De fleste af hestene synes, at det er hyggeligt, når
der er besøg. Så strømmer de ind i løsdriften og
hen langs hegnet, for de ved at der er masser af
godbidder at komme efter.
Denne dag blev der især uddelt mange æbler.
Efter at gæsterne var gået, skulle hestene i
stalden ud på fold igen.
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Den nye skov

Livredder kursus

I sommer blev vi færdige med at indhegne den
lille skov, som ligger for enden af foldene.
Det er muligt at lukke af ind til skoven, men
normalt er der åbent hele dagen.
Hestene er i små grupper blevet introduceret til
den, og det er meget forskelligt, hvordan de har
reageret.
Vi mennesker fandt hurtigt ud af, at vi ikke skulle
stå ved indgangen til skoven og kigge. For inde i
en mørk skov er der mange farlige lyde og
bevægelser, så pludselig kunne der gå panik i en
af hestene, og så buldrede de alle af sted for at
komme ud i sikkerhed.

Lørdag den 19. september afholdt nyt Hesteliv for
anden gang et livredderkursus.
Formålet med kurset er at få nogle erfarne
hestefolk opdateret i hestelovningen, så de kan
tage ud på besøg i forbindelse med anmeldelser,
godkende plejefamilier og føre tilsyn med heste,
som er i familiepleje.

Dette var den typiske reaktion for de
varmblodede heste. Nordbaggerne tog det mere
roligt og hyggede sig inde i skoven. Gamle Trold
og Marius Mulddyr gik helt ned til hegnet ved
motorvejen og sov til middag mellem
grantræerne.
Endnu er der ikke så mange af hestene, der
bruger skoven, men vi regner med, at den bliver
meget populær til vinter, når der bliver lukket af
til foldene.

På denne dag var der 7 deltagere, fordelt fra
Sjælland og Als/Sønderjylland.
Mens der blev spist rundstykker fortalte vi om
Nyt Hesteliv, herefter det juridiske stof ‐ Lov om
hold af heste og Dyreværnsloven. Det lidt tørre
stof blev krydret med egne oplevelser og senere
også fotos fra hestemarkeder og vanrøgtsager.
Efter frokost var der rundvisning i stalden og på
foldene. Eftermiddagen blev brugt til at tale om
familiepleje og præsentere de heste, som venter
på en plads.
Det var en spændende dag, og de fremmødte
mennesker var engagerede og aktive. Vi håber, at
de har lyst og mod til at blive livreddere.
Vi mangler engagerede mennesker rundt om i
Danmark, som kan hjælpe os med at tage ud på
anmeldelser, godkende plejefamilier og føre
tilsyn med hestene. Især mangler vi mennesker i
Midt‐ og Nordjylland. Det er alt for dyrt og
tidskrævende, hvis vi her fra Fyn, skal køre hele
landet rundt.
Tror du, at det er noget for dig at blive livredder,
så kontakt Nyt Hesteliv enten på mail: info@nyt‐
hesteliv.dk eller på telefon 2635 5865.

20

Sommerferie i Vissenbjerg

I takt med at hestebestanden hos Nyt Hesteliv er
blevet udvidet betydeligt, har det i sommer
knebet med at have græs nok til alle. Vi har
derfor forpagtet 5 Ha jord i Vissenbjerg ca. 8 km
fra Nyt Hesteliv. Jorden ligger rundt om et delvis
nedlagt gartneri og var groet fuldstændig til. Så
først skulle der ryddes i kanterne for at give plads
til hegnet. Der blev lavet to store folde, som lå på
hver sin side af vejen. Der blev trukket vand‐
slanger fra et af drivhusene og der var også et
hus, hvor vi kunne have vores ting stående. Så var
foldene klar til at blive indtaget, og det store
arbejde med at få hestene flyttet derud
begyndte. Hestene blev læsset to ad gangen i
traileren og kørt af sted. Det tog hele dagen, men
det gik fint med at få læsset hestene. Fem af
hestene blev redet derud. Det var bl.a. Eugine,
Asmus , Pil, Flower og Firenze.

Det skabte en del hurlumhej i de første dage om,
hvem der skulle føre flokken. I første omgang gik
pensionæren Robin af med sejren og scorede
også hoppen Firenze, som ellers går sammen
med Masai. Romeo fra Vorbasse arbejdede
kraftigt på sagen, var fræk og tog chancer, og
rykkede højere op i hierarkiet. Vi var ude at kigge
til hestene og fylde op med vand morgen og
aften. Desuden havde Julie fået skadet sit øje og
skulle dryppes. Efter 3 uger var begge foldene
græsset ned, og så gik turen hjemad igen både i
trailer og på hesteryg. Hestene var så hjemme 1
måneds tid og kom tilbage til Vissenbjerg de
sidste 14 dage. Denne gang blev nordbaggerne
hjemme, for de var simpelthen blevet så tykke, at
de kunne trille. I mellemtiden havde vi modtaget
en ny vallak, Zas, som efter sigende skulle være
meget rolig og omgængelig. Vi oplevede ham dog
i starten som meget hingstet. Og det viste sig så,
at han i meget lang tid ikke havde gået sammen
med hopper. Så kom han pludselig i paradis, hvor
det vrimlede med hestegale hopper og de første
dage hang Zas en stor del af tiden oppe på ryggen
af en hoppe. Resten af tiden brugte han på at
brøle, som en løve, og samle kræfter. Vi kunne
ikke sætte ham ind i boks, da han så lagde an til
at springe over lågen, for at komme ud til
hopperne.

Zas (hvid) mellem sine 2 røde hopper

Mickey leger med Julius

I forvejen var det blevet besluttet, at ponyer og
æsler ikke skulle derud. De var rigeligt tykke.
Masai, som er den øverste leder i hesteflokken,
skulle heller ikke med og dermed blev der åbnet
op for en ny rangorden.

Zas nåede at komme med på den anden tur til
Vissenbjerg og overtog fuldstændig lederskabet
blandt hestene. På turen hjemad blev han redet
og det gik fint indtil traileren med Ghia, som på
det tidspunkt var hans foretrukne hoppe, kørte
forbi. Da begyndte Zas at ”brøle”, og det gjorde
han resten af vejen hjem.Nu er han imidlertid
faldet til ro, hvor der ikke er flere hopper i
brunst.Herhjemme i Blommenslyst er det stadig
Masai, der bestemmer. Det står slet ikke til
diskussion.
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Julearrangement – søndag
29. november 14.00‐17.00

Udvidelser og forbedringer

For alle vore medlemmer og adoptører
Vi vil gerne invitere dig til lidt julehygge på nyt
Hesteliv, Spedsbjergvej 81, 5491 Blommenslyst
og hilse på alle vores heste, ponyer, muldyr og
æsler.

Læskure
I sommer valgte vi at flytte nordbaggerne ind til
ponyerne, da de store heste godt kan være lidt
bissede overfor dem. Derfor var vores lille læskur
pludselig blevet for lille og vi måtte købe
yderligere to store læskure, som nordbaggerne
straks syntes om.

Animalhealer v/Charlotte Lyngaae Banff
kommer og fortæller om hendes virke, hvordan
hun kommunikerer med dyrene, og hvordan hun
kan hjælpe. Charlotte viser praktiske eksempler
på nogle af vores heste. Charlotte er adoptør på
NH Eddie og har været her en del gange både
professionelt og på besøg. Se mere om Charlotte
på www.animalhealer.net.

Frostfri drikkekar
Vi har i løbet af sommeren og efteråret fået lavet
et større gravearbejde. Der er trukket
vandslanger og elkabler til ponyløsdriften og
opsat et frostfrit drikkekar. Ponyerne skulle lige
vænne sig til det nye kar og var lidt bange for det
først, for de begyndte at drikke af det, blev der
automatisk fyldt mere frisk i karret. Den modigste
af alle ponyerne var Victor, så kom de en efter
en.

Det er muligt at købe glögg og æbleskiver samt
kaffe og sodavand. Der vil endvidere også kunne
købes lotterisedler med flotte gevinster.
Program
14.00 – 14.30 Velkommen og rundvisning
14.30 – 15.30 Animalhealer v/Charlotte L. Banff
15.30 – 16.00 Nyt fra os v/Janne Junker
16.00 – 17.00 Hygge med Glögg og æbleskiver
Afsæt denne eftermiddag til at høre mere om en
spændende verden som dyrehealer samt
hyggeligt samvær.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding
er nødvendig senest 23. november 2009.
Vi glæder os til at se dig og din familie.
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Læskur
Det læskur, som vi erhvervede billigt på Hest og
Rytter messen i Herning er også blevet sat op og
der er lagt lys ind. Her overnatter for tiden
Romeo og Anaconda.

Lys hos ponyerne
Det sidste vi manglede her var lys, nu hvor
efteråret går så stærkt mod vinteren. Så det er
rigtig rart at kunne se noget og ikke skulle køre
vand manuelt hver dag.
Stalden
Der er også blevet sat lys hen over boksene inde i
stalden, så nu kan vi se begge sider af hesten, når
vi skal strigle. Skønt!!

Vi samler penge ind
Foldrenser

Vi håber det lykkes til næste forår. Husk at dine
bidrag kan fratrækkes i SKAT.
Derudover samler vi penge ind til følgende
projekter:
Udvidelse af sygestald med 10 ekstra bokse
Vi har hårdt brug for at udvide vores pladser og
har fået godkendelse af kommunen. Vi har ingen
plads til at modtage nye vanrøgtsheste.
Vaskeplads og solarium
I forbindelse med sygestald vil vi gerne have en
vaskeplads med koldt og varmt vand samt et
solarium, så vi kan tørre hestene og give gamle og
vanrøgtede heste varme på kroppen.
Ridehus
Vi vil søge om opførelse af ridehus, så vi kan
tilbyde mange flere arrangementer uanset vejret.
Vi har også brug for at ansætte en
horsemanshiptræner, som kan hjælpe os med
træningen af hestene, så de kan komme ud i
familiepleje.

Oprensning af foldene foregår ved manuel håndkraft.
Det tager mange timer dagligt

Hver dag samler vi møg op fra foldene. Det er et
fysisk hårdt arbejde – men meget nødvendigt
med så mange heste. Det øger værdien og
mængden af græsset. Derudover forhindrer man
parasitspredning. Det var ikke mange af vores
heste, der behøvede ormekur i år. Vi søger derfor
penge til anskaffelse af en foldrenser, som
støvsuger møget. Så kan vi spare vores rygge og
arme.
Kira Holkenov og hendes mor Kirstine Freja
Olufson har været så sød at igangsætte en
indsamling, så vi kunne få en foldrenser. Det er
lykkedes at indsamle kr. 5.500. Det er rigtig
dejligt. En foldrenser koster ca. 50.000 kr., så der
er lidt vej endnu. Vil du derfor bidrage lidt, kan du
indbetale til Foreningens konto:
0440 4530 130878
og skriv dit navn og adresse samt foldrenser, så
bliver pengene øremærket hertil.

Indberetning til SKAT
HUSK at opgive dit CPR nr. eller CVR
nr., hvis du har doneret nyt Hesteliv
penge i løbet af 2009.
Vi skal bruge dit CPR/CVR senest i
december måned, da vi skal
indberette beløbet til SKAT pr.
31.12.09. Vi sender dig en opgørelse
over det samlede beløb, som vi
indberetter.
Det gælder alle beløb i form af
løbende adoptionsbeløb,
sponserede gaver i form af
naturalier som wrap, udstyr til
hestene etc., blot det samlet er over
kr. 500.
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Hestekalenderen 2010

Sjove urtepotter udformet som en glad pony.
Urtepotterne fås i 2 størrelser:
Lille potte 14 x 16 cm ‐ pris kr. 35,‐
+ porto og forsendelse kr. 40.
Stor potte 20 x 22 cm ‐ pris kr. 50,‐
+ porto og forsendelse kr. 50.
Pottesæt ‐ pris kr. 75,‐
+ porto og forsendelse kr. 60.

DVD Reach Out to Natural
Horsemanship
Meget flot hestekalender i A3 format. Alle
billederne i kalenderen er fra nyt Hesteliv. Det er
nogle rigtig dejlige billeder af vores adoptions‐
heste ‐ med hver sin lille historie. Et flot billede
hver måned. Der er bl.a. billeder af Mickey,
Anaconda, Romeo, Sebastian, Don Pedro og
Amigo, Galloway, Eugine, Eddie, Esmeralda, Tulle
og Jørgen, Marius, Storm og Gizmo.
Kalenderen koster kun kr. 149,‐ + porto kr. 55.

Hestens Bog

DVD nr. 1 + 2
Pris pr. DVD
kr. 299
Rabat ved 2 stk. kr. 500

Billedkunst
Bente Gellert har malet disse flotte hesteportrætter,
som hun har sponseret til nyt Hesteliv.

Bogen giver dig en enestående mulighed for at
følge hestens udvikling, træning og foderforbrug,
dyrlægebesøg, vaccinationer og meget mere ....
Bogen koster kr. 299 + porto og forsendelse kr.
50.

Hestepotter

Det er det levende, der optager Bente Gellert ‐
mennesker og dyr. Menneskenes forhold til hinanden
og menneskenes forhold til dyrene. Se mere på
hendes hjemmeside www.bentegellert.dk. Billederne
er nummererede. I ramme måler billedet 72 x 52 cm.
Pris: kr. 250 uden ramme +
forsendelsesomkostninger kr. 65.
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Gave donation

Bestil den på info@nyt‐hesteliv.dk og indbetal til
konto: 0440 4530130878

Glæd børn, venner eller familie med en
donation som gave. Så giver du en personlig
oplevelse. Samtidig er du med til at hjælpe en
hest i nød. Gave donationen ses som et
enkeltstående beløb og er ikke forpligtet af
medlemskab eller løbende adoption. Vi
fremsender donationsbevis.

Husk at skrive navn og adresse samt hvad din
indbetaling dækker.

Du kan vælge mellem 3 donationsformer:

Donation 1
• Donation – vælg den hest du evt.
vil støtte eller som generel støtte
donation

kr. 200

Donation 2
• Donation – vælg den hest du evt.
vil støtte eller som generel støtte
donation
• Vi medsender den nye flotte
hestekalender 2010.
2010 Værdi
kr.149

kr. 300
kr. 300
Donation 3
• Donation – vælg den hest du evt.
vil støtte eller som generel støtte
donation
• Vi medsender hestebillede af
Bente Gellert uden ramme,
værdi kr.250

kr. 400

Sådan hjælper din donation
Pengene fra din donation går til Foreningen nyt
Hesteliv. Pengene bruges til rehabilitering af
mishandlede og gamle heste. Det er
omkostninger, der vil dække udgifter til foder,
pleje, smed og dyrlæge.
Hesteinternatet har brug for din hjælp og støtte
til hestene, så de kan opholde sig her. Støt derfor
nyt Hesteliv, så vi kan hjælpe heste i nød og have
mulighed for at købe heste og ponyer fri.
Heste, der ellers ville gå til, og i værste fald blive
markedshest og gå fra marked til marked hele
sommeren for til sidst at ende på en
langturstransport til sydeuropa som eksport
slagtehest.



Adopter en hest og træk det fra i skat



Bliv familiepleje for en af vores heste



Bliv medlem



Bliv sponsor og doner en sum penge til
os



Tænk på hestene i dit testamente –
ingen boafgift
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Ny vanrøgtsag på Langeland
Vi får en anmeldelse på en hest på Langeland, der
er stærkt afmagret. Vi modtager billeder af den
og kan se, den er hel gal. Vi tager derfor på tilsyn
og finder hesten gående ude på en fold. Den er
kritisk tynd og har brug for omgående hjælp. Vi
anmelder derfor straks sagen til politiet i
Rudkøbing, som ville tage sig af det videre
fornødne. Det viste sig, at politiet allerede kendte
hesten, men troede den var slagtet for lang tid
siden.
Betsen er en fuldblodsvallak på 7 år og kommer
oprindeligt fra Irland, hvor den har gået
væddeløb. Han bliver solgt til Danmark for at
fortsætte sin karriere, men bliver taget fra løb, da
han er panisk for startboksene. Betsen bliver
solgt videre i 2008 med tilsyneladende uheldige
følger. Han bliver totalt vanrøgtet / udsultet af
ukendte årsager for nyt Hesteliv.
Betsen er nu overdraget til Nyt Hesteliv 31.10.09,
og vi har ejerskabet på ham. Han er under
dyrlæge‐behandling og vil blive passet og plejet.
Han skal i rekreation og langsomt komme i god
foderstand. Han er kun 7 år, så der bør være
mange gode år i ham endnu. Vi håber inderligt, at
politiet får fat i rette vedkommende og giver dem
en straf for den ugerning at mishandle et dyr så
groft.

2009. Betsen på Langeland, vanrøgtet og med store
liggesår på hoftebenet

2009. Betsen på Langeland uden huld og nedsunktet i
ryggen. Han har mistet al muskulatur.

Det er os ubegribeligt, hvordan nogen mennesker
kan udsulte dyr på denne måde i dagens
Danmark. Der er for os ingen undskyldning
overhovedet for at udsulte en hest i den grad,
som tilfældet er her. Når vi mennesker har dyr i
vores varetægt, har vi en forbistret stor
forpligtelse til at sørge for vores dyr.
Hvis vi ikke magter vores dyr mere må vi enten
afhænde dem til andre mennesker, der bedre kan
tage vare på dem eller i det mindste aflive dem,
så de ikke skal gennemgå unødvendige lidelser.
Jeg er stor modstander af, at når hestene har
gået det løb, de skal, bliver de slagtede, lige som
det overgår langt de fleste rideskoleheste. Takken
for mange års tro tjeneste er en kugle for panden.
Omvendt er en sag som denne endnu mere skidt
for hesten end døden. Betsen blev reddet i sidste
øjeblik.

26

2008. Sådan så Betsen ud under løb for blot 1 år siden

Hesteværnsag i Tommerup
(Fyn)

Vi modtog en anmeldelse på 2 tynde nordbagger,
hvor det blev værre og værre. De gik på en meget
lille fold med kun lidt frøgræs at spise. Ellers var
der ingenting på folden andet end jord. Der skal
meget til for at udsulte en nordbagge, så vi måtte
konstatere, at de ikke fik nok at spise. Det er ikke
nok med frøgræs. Det er fint som supplement til
hø. Vi gav ejeren en foderplan og fortalte, at de
skulle købe noget kraftfoder til dem med masser
af vitaminer og mineraler samt hø ad libitum, så
skulle de nok tage på. Interessen for de 2
nordbagger er ikke særlig stor, og de vil også godt
sælge dem, når de ser bedre ud, men indtil videre
vil ejeren ikke af med dem. Vi har været på tilsyn i
alt 4 gange siden august måned og de er i
bedring, men ikke i orden endnu. Vi bliver ved at
følge dem, indtil vi er tilfredse. Det er nemlig
meget typisk i sådanne sager, at ejer i starten
følger en plan, men så går det galt igen, og
hestene kommer tilbage på sultestadiet.

Udegående dyr
Der er rigtig mange dyr, der bukker under for
kulden, hvis de ikke har de rigtige forhold. Derfor
er der lavet nogle klare regler for dyr, der går ude
hele døgnet i vinterhalvåret. Det betyder, at der
ikke er krav om læskur, hvis dyrene kun er på fold
i dagtimerne. Husk at anmelde det, hvis I ser
heste, der går ude i mere end 12 timer i
vinterperioden og som ikke har noget læskur at
gå ind i. Vinterperioden skal forstås som
december‐februar. Øvrige måneder som
november, marts og april kan være rigtig kolde og
være vinterlignende. Der skal være frost/sne for
at blive tolket som vinterlignende. Det burde
være fra perioden 1. november – 30. april. Så er
der ingen tvivl. Det er koldt nok om natten i disse
måneder.

§19 i Lov om hold af heste af 6.6.07:
Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at
heste, som går ude i vinterperioden og i perioder
med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end
12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt
og tæt hårlag og er ved godt huld og har
adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr
samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.
Stk. 2 I læskur eller bygning skal gulvarealet
opfylde arealkravene. For de første 4 heste skal
der være mindst 2,0 x hestens stangmål.
Stk. 3 Læskur eller bygning skal placeres på et
sted med tilstrækkelig afvanding.
Dyrene skal være forberedt på at gå ude i
vinterperioden, dvs de skal gradvist vænne sig
til det koldere vejr, hvor de danner det
nødvendige pelslag. De skal endvidere være ved
godt huld. Dyrene skal have godt med
grovfoder, så de kan bevare deres huld. Hestene
skal altid have adgang til frisk drikkevand jfr. §
22 lov om hold af heste.
Kravet om læskur eller bygning kan fraviges for
islandske heste og shetlandsponyer, hvis de kan
finde læ og tørt leje eksempelvis inde i en skov
med god bund i form af grannåle eller lignende.
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Alarming

Mingus alias Obelix

Alarming og Savannah

Mingus og Fabian

Alarming, som er en 14 års OX araber søgte nyt
hjem, da tidligere ejer ikke havde den fornødne
tid mere. Vi fandt en super familie til ham i
Svendborg, hvor han nu går sammen med en 14
årig hoppe Savannah. Mødet mellem Alarming og
Savannah gik fantastisk. Efter et kort øjeblik gik
de to heste sammen, som om de havde været
sammen hele livet. Savannah havde gået alene
efter at have mistet en ven, så glæden blev ekstra
stor ved igen at have en ny ven.

Obelix, som nu hedder Mingus var en lille
nordbaggeplag, der blev fundet ved en
hestehandler. Han var kun 13 mdr. og kom til nyt
Hesteliv. Han er kommet i familiepleje på
midtsjælland hos Kira Holkenov. Mingus skulle gå
sammen med Kiras tinker Fabian. De blev med
det samme ret glade for hinanden. Kira har fået 2
yderligere heste, så der er nu 4 heste i alt til at
hygge sig sammen i det daglige. Mingus fik en
rigtig dårligt start for da vi skulle læsse ham af
sted i trailen hoppede han op over tværstangen
og hang fast. I et forsøg på at redde Mingus, fik
Kira brækket sin finger og beskadiget et led. Vi
turde ikke efterfølgende sende ham af sted i
trailen igen. Vi lod derfor et par dage gå og så
blev han sendt af sted i en lastbil. Ingen panik,
han er meget rolig og ser ud som intet var hændt.
Kira fortæller, at han har det
bedste temperament. Der er ikke noget, der kan
hidse ham op, og han er samtidig fuld af liv og
narrestreger.

Savannah og Alarming – deres første møde
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Efter sit uheld tilkaldte Kira dyrlæge
og kirapraktor Charlotte Frigast for at checke, om
lille Mingus havde fået mén efter, at han havde
været oppe og hænge på forbommen. Men han
blev gennemgået, og der var ingenting
overhovedet. Dyrlægen fortæller, at han er så
brusket i knoglerne stadigvæk, at det ikke har
flyttet på noget. Så det var en stor lettelse.

Tarzan har fået ny familie

Tarzan (bagest) i sine nye omgivelser

NH Tarzan er en tidligere rideskolehest fra
Holland, som blev købt af Nyt Hesteliv på Egeskov
Heste marked i september 2008. Tarzan er en
rigtig sød og omgængelig hest, som er god til
børn. Det var en helt ny verden for ham at bo i
løsdrift med mange heste, og det var tydeligt, at
Tarzan havde problemer med at markere sine
grænser. Han var lidt ”robotagtig” i og med at
han havde været vant til at blive flyttet rundt af
mennesker og ikke havde haft et tæt socialt liv
med andre heste. I begyndelsen holdt han sig
meget for sig selv og selv om han, om natten, gik i
gruppen med de ”flinke” heste, blev han alligevel
skubbet udenfor hallen. Derfor kom han i boks
om natten, så han kunne slappe af.

Filur har fået ny familie

Filur

Filur er en 24 års vallak med en fortid som
rideskolepony. Han kommer fra Broholm gods,
hvor han har været handicap hesteigennem
mange år. Hans ben er slidte og han trængte til et
godt otium. Et dejligt sted i Tommerup (Fyn) gik
en hest og manglede selskab. De fandt hurtigt
hinanden og går nu og nyder hinandens selskab
Vi har brug for mange flere plejefamilier, så hvis I
kender nogen, så henvend jer endelig ……

Som tiden gik, blev han bedre til at begå sig og fik
nogle venner han kunne nusse med, men samlet
set måtte vi sige, at han ville have det bedre på et
lille sted, hvor der ikke var så mange heste. Vi gik
i gang med at lede, og det er nu lykkedes at finde
en plejefamilie, hvor Tarzan har nogle dejlige
omgivelser at færdes i og en sød hesteveninde.
Tarzan stortrives, og de to heste er blevet knyttet
stærkt til hinanden. Tarzan er oven i købet her
blevet flokfører!
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QXL – uetisk handel med dyr
fortsætter uændret
I forrige medlemsblad fortalte vi om netauktion
af heste og ponyer til bare 1 kr. Vi ville se,
hvordan det virkede og bød på Storm, som vi fik
for kr. 160. Vi syntes, det er uetisk og frastødende
at sælge heste på denne måde til 1 kr. Vi prøvede
at sætte fokus på det, og sendte det i medierne.
Vi får mange henvendelser fra folk, som fortæller,
at QXL bliver ved at sætte ponyer til salg for bare
1 kr. QXL ville sørge for, at der skulle være en
minimumspris på kr. 3000 for heste og kr. 1000
for ponyer for at sikre, at de ikke falder i de
forkerte hænder. Vi skrev derfor et brev til QXL
Danmark, Mariann Ankerstjerne:
Brev, dateret 6. Oktober 2009, fra nyt Hesteliv til
QXL, Mariann Ankerstjerne:

Jeg har tidligere taget debatten op med medierne
angående jeres auktionssalg af levende dyr i
marts 2009, hvilket skabte en del røre blandt
dyrefolk, som ikke vidste, at man kunne handle
dyr på denne måde.
Det er efter vores mening meget uetisk og stærkt
kritisabelt at handle med levende dyr gennem
netauktion. Det er ikke fair for dyrene. De skal i
forvejen betale en høj pris for bare at være et dyr.
Vi bliver ved med at se, at der sættes ponyer til
salg for 1 kr. Det er uacceptabelt, at det finder
sted.
Der er ingen, der fortæller køber, hvad de har
med at gøre i form af pasning, dyrenes behov
eller andre vejledninger. Det er så nemt at tjene
penge, så mange dyr bliver bare kastet rundt og
er i stor risikozone for at komme galt af sted. Det
gælder alle dyr. I skriver til jeres medlemmer, at
ponyer bør handles til kr. 1000‐3000 og heste for
kr. 3000‐5000. Det fungerer bare ikke … Vi har
jævnligt været inde og konstatere, at det
fortsætter i det uendelige med 1 krones salg.
En ting er prisen, en anden ting er, at sådanne
handler ikke burde finde sted. Mennesker, der
vælger at sælge deres dyr på denne uetiske måde,
kan I ikke være ansvarlige for, men I kan som en
ansvarlig virksomhed sætte grænsen for, at det
ikke skal være tilladt at handle levende dyr på
netauktionen QXL.
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Derimod alle former for ”døde” ting er fint i form
af rideudstyr, foder, hestekøretøjer m.m.
Vi mener ikke, I kan opnå ret meget i forhold til
dyrenes velfærd ved at sætte minimumsbeløb på
– kun ved at forbyde salg af levende dyr.
Jeg vedlægger de 2 seneste henvendelser, som jeg
har modtaget indenfor de sidste par uger incl. et
skærmprint af en af ponyerne.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Janne Junker
formand

Svar: Handel med levende dyr på QXL
Brev, dateret 14. oktober 2009, fra QXL til nyt
Hesteliv

Kære Janne Junker
Tak for din henvendelse vedrørende salg af dyr på
QXL.
Indledningsvis vil vi gerne anerkende jeres sag og
vigtigheden af, at dyr har gode vilkår i en
handelssituation. Derfor har vi også – som vi
tidligere har tilkendegivet – taget jeres
henvendelser om emnet alvorligt, og
kommunikeret tydelige prisanbefalinger til vores
medlemmer på baggrund af anvisninger fra
Dyrenes Beskyttelse.
På baggrund af jeres seneste henvendelse har vi
dog besluttet at tage prisdiskussionen et skridt
videre og har nu tilføjet salg af heste og ponyer
under en given pris til vores liste over ulovlige
varer (min. 3.000 kr. for heste og 1.000 kr. for
ponyer). Vores auktionskontrol scanner sitet
regelmæssigt med afsæt i denne liste, og har
således tilføjet dyre‐auktionerne til de auktioner,
vi holder øje med.
Baggrunden for, at vi har taget dette tiltag – i
modsætning til helt at stoppe handel med dyr –
er, at vi ikke mener, auktionsprincippet giver
dårlige vilkår for dyrene, end hvis man køber dem
via andre metoder.

Auktionsformen er helt grundlæggende blot et
handelsprincip, som i sin afslutningsfase ikke
adskiller sig fra at købe dyret på hestemarked,
gennem en annonce i avisen eller på andre
hjemmesider. Uanset, hvilken handelsmetode
man anvender, vil køber og sælger jo altid skulle
mødes og har i denne situation de samme
muligheder for at annullere og afmelde en
handel, hvis noget skulle virke mistænkeligt.
Hverken køber eller sælgers ansvar formindskes,
blot fordi en handel foregår på auktion.

Derudover har vi både glade købere og sælgere,
som vi fortsat gerne vil give mulighed for at finde
og afsætte deres dyr gennem vores tjeneste.
Vi håber, I finder vores svar tilfredsstillende.
Med venlig hilsen
Mariann Svendsen
Kundeservicechef

Vi må blot igen igen konstatere, at det ikke fungerer …. Se annoncen nedenfor med en nordbagge sat til
auktion den 2.11.09 til 1 kr.

Sælgerinformation

Dejlig pony

Varenummer

586600246

Start

2/11/2009 16:10

Slut

5/11/2009 16:10

Antal

1

Varens stand

Brugt

Antal bud

0
11/5/2009 4:10:00

Varighed

Se større billede
Antal besøg:
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2d. 16t. 47m. 40s.
Med mindstepris
(ikke opnået)

Startpris

1,- DKK

Budforøgelse

1,- DKK

Lagerstatus

-

Forsendelse

Ikke angivet.
Køber afhenter selv

Næste bud

1,- DKK

Jeg byder på
Dit bud pr.
vare
Byd næste
bud eller
angiv et
Maksimumbud

1

1

1
586600246

1,-

1

.

00

DKK
Bemærk:
Bud er
bindende
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Storm ‐ der blev væk
Den dag Storm forsvandt…

Hvor blev vi glade for at se lille Storm i god
behold. Vi grinede alle sammen.
Sikke en eftermiddag!

På eventyr i haven.

Marius og lille Storm

Storm er en lille udbryderkonge, som hver dag
kravler under snoren, for at komme ind på
nabofolden til resterne af det grønne græs.
For et par uger siden gennede vi ponyerne op i
skoven for at de kunne tilbringe 3‐4 timer der og
opleve noget andet end deres egen løsdrift nu,
hvor vi har lukket for græsfoldene. Vi talte
omhyggeligt efter, hvor mange vi sendte af sted.
Der var 20 ponyer og nordbagger. Omkring
frokosttid sendte vi dem tilbage igen og der talte
vi kun 19. Hvem manglede? Storm selvfølgelig!
Stor opstandelse! Vi for rundt i skoven, inde
mellem grantræerne og kaldte inde på den anden
side af skoven. Vi gik mere og mere i panik. Alle
skrækscenarierne kom op og vende. Var han
kravlet under hegnet og ned til motorvejen? Eller
var han gået ud i den lille sø og måske druknet?
eller var han rendt ind i naboens skov? Vi ledte og
ledte. Når man skal ud at lede efter en lille pony,
er vores område pludselig ufattelig stort. Vi ledte
og kaldte i flere timer og begyndte at overveje at
kontakte politiet for at efterlyse ham. Måske var
han bare på eventyr og der kunne være andre
personer, der var stødt på ham. Alt talte imod, at
han skulle bevæge sig væk fra de andre heste,
MEN man ved aldrig. Vi gik tilbage og checkede
blandt ponyer. Han kunne jo være gået tilbage
uden vi havde set det – og ganske rigtigt. Storm
kunne ikke komme ind til ponyerne igen, og var
derfor gået ind til de store heste i Rundbuehallen.
Der stod han og hyggede sig i al halmen. Her har
han sandsynligvis stået i lang tid – uden vi vidste
det.
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Marius, Sebastian og lille Storm

Storm er ikke den eneste udbryderkonge, vi har.
Han er med i en bande af udbrydere, som
jævnligt braser igennem hegnet og går ind i
haven. Der er stadig græs og masser af nedfaldne
æbler. De øvrige bandemedlemmer er Marius og
Sebastian.
Marius tramper hegnet ned og de to andre følger
efter – nogle gange går æslerne også med.
Alle synes, at det er rigtig hyggeligt at komme ind
i haven. Der er fred og ro og en masse dejlige
æbler at gnaske i. Det kan til nøds gå med
ponyerne, men at have Marius Muldyr til at
trampe rundt i haven er næsten det samme, som
at lukke en traktor ind. Så der skal sættes et
stærkere hegn op ind mod haven med strøm i.
Det har tidligere ikke været noget problem, men
de kloge narrer de mindre kloge …

Bliv sponsor
Hjælp os med et sponsorat. Arbejder du i en
virksomhed eller kender du nogen, der måske vil
støtte os som sponsor, kan man støtte os med et
beløb eller man kan støtte en bestemt hest efter
eget valg. Vi har foreløbig udarbejdet følgende 2
modeller:

Sponsorat ‐ kr. 5.000
Ved et sponsorat på kr. 5.000 tilbyder vi følgende:
1) at sætte dig på vores hjemmeside med
link til din virksomhed
2) at hænge dit sponsorbevis op i vores
lokale, hvor vi afholder mange
arrangementer
3) at give dig et sponsorbevis som du kan
hænge op i din virksomhed
4) at sætte dig på alle vores PowerPoint
præsentationer i.f.m. arrangementer og
messer m.m.

Adopter en hest
Derfor kære medlem hvis du ikke allerede har
adopteret en hest, kan du hjælpe flere af vores
heste ved at adoptere en hest.
Det koster kr. 250 pr. måned. Børn 0‐12 år kan
adoptere en pony for kun kr. 100 pr. måned.
Beløbet er fradragsberettiget på din
selvangivelse, da vi er godkendt af SKAT som
velgørende forening.
Der er mange heste, ponyer og æsler at vælge
imellem. Kig ind på vores hjemmeside, der
kommer hele tiden nye heste og ponyer ind.

Sponsorat ‐ kr. 2.500
Ved et sponsorat på kr. 2.500 tilbyder vi følgende:
1) at hænge dit sponsorbevis op i vores
lokale, hvor vi afholder mange
arrangementer
2) at give dig et sponsorbevis som du kan
hænge op i din virksomhed
3) at sætte dig på alle vores PowerPoint
præsentationer i.f.m. arrangementer og
messer m.m.

Adopter Cherrie – en pony, der har haft alt for mange
hjem og som vil have mest glæde af at blive her

Som adoptør kan du komme lige så tit, du har lyst
og hilse på din hest eller pony.
Alt er fradragsberettiget.
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Dyreværnskorpset 2009

I august 2009 mødtes vi på Dansk Dyreværn
Århus, hvor vi fik en lille rundvisning på
internatet, hvor vi fik set den nyrenoverede
bygning til hunde og katte. Det var en meget flot
bygning. Der var rigtig mange katte og hunde på
internatet, som vi håber Dansk Dyreværn får
omplaceret til nye hjem.
Arbejdsgruppen for etablering af dyreværnskorps
i Danmark består af:

Anne Trane og Anne‐Mette Iversen
Møde hos Dansk Dyreværn Århus

Det er nu 1 år siden, alle dyreværns‐
organisationerne mødtes for at drøfte et
dyreværnspoliti, som vi kender det fra bl.a.
England og USA. Vi har ændret navnet til
Dyreværnskorpset. Vi ved alle, det er hårdt
tiltrængt, da det ikke fungerer med vores
myndigheder, som det er i dag. Vi mener alle, at
det er bedre at dyreværnsorganisationerne bliver
enige i en fælles platform om, hvad det vil sige at
etablere et dyreværnskorps og i samlet flok gå til
politikerne med vores oplæg. Vi står stærkere
sammen end hver for sig.
Dyrenes Beskyttelse havde givet tilsagn om at
ville deltage, men vi har stadig ikke set dem. Vi
håber stadig på, at de også kommer med i
gruppen, da vi mener, det vil være gavnligt for
alle at samarbejde på kryds og tværs af alle
dyreværnsorganisationer.
Vi skal for sidste gang i år mødes den 14.
november 2009.
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Lene Kattrup, konsulent og dyrlæge
Mirja H. Thomsen, cand.jur. formand for OASA
Fransiska Andersen, kommunikationsansvarlig Inges
Kattehjem
Jørgen S. Petersen, direktør Inges Kattehjem
Christian Birkemark, civilingeniør Formand Hundens
Tarv
Anne Trane, Dansk Dyreværn Århus
Lis Borring, formand Aktive Dyrevenner
Axel E. Sørensen, murermester, formand Alle Dyrs Ret
Anne‐Mette Iversen, formand Hesteinternatet af 1999
Janne Junker, formand Foreningen nyt Hesteliv

Adoptører 2009

Jannicke Frantsen

Vanda Qvist

Allan Wright

Jeanette Kolding

Vibeke Holmann

Animalhealer v/Charlotte Lyngaae Banff

Jeanette Møller

Anja Kibsgaard Olesen

Jeannie Jørgensen

Gaver 2009

Ann Bjerregaard Sørensen

Jette Pagh

Andreas Norbjerg

Anna Michaelsen Jensen

Jill Iversen

Anja Eggertsen

200

Anne Andersen

Joan Porsmose

Anne Zeltner

200

Anne Nielsen

Jonna Andersen

Anne‐Marie Østergaard

100

Anne Marie Oxenvad

Jytte Kjær

Annette Michelsen

Anette Boye

Jørn Bro

Ann‐Louisa Michelsen

200

Annette Michelsen

Jørgen og Kirsten Rosbøg

Bente M.Knudsen

500

Annika Thomassen

Kathrine Kaad Jacobsen

Berit Hansen

300

Bente M. Knudsen

Kirsten Bjerregaard

Birgit Rævdal

200

Kirsten Nørbygaard

Carsten og Britt Olsen

200

Kristina Ladefoged

Charlotte Christiansen

100

Lene Rubech

Charlotte Rosendahl

200

Birgitte Kristensen

Lene Stammer Kristoffersen

Dennis og Ann Lykke Bodum

200

Bjarne Iversen

Lise og Leif Porsborg

Diana og Jørgen Olsen

200

Bo Bredstrup

Lone Nielsen

Finn Thomsen

200

Brit Pedersen

Lone Charlotte Nielsen

Gerda Stigsen

200

Bodil Holm

Lonnie Mortensen

Gunvor Grejs Christensen

300

Brigitha Kielnhofer

Louise Carøe

Hanne Sandbeck

Børge og Merete Christoffersen

Marie Christiansen

Hans Fr. Wittendorff

Caroline Mortensen

Marie‐louise Tarp

Helene Seierby

2200

Caroline Marie Gottfredsen

Marie Louise Witting

Inger Seeberg

200

Charlotte Bradstrup

Marian Koefoed

Jane Nordvig Pedersen

200

Charlotte Drewes

Marco Bellacci

Jeanette Kolding

580

Charlotte Thomsen

Melissa Carøe Wiuff Kristensen

Jeanette Kunz

200

Christina Hald

Merete Noer

Jonna Rasmussen

300

Christina Junker

Michell Andersen

Jørgen Kock

100

Christina Vejen Nielsen

Mona og Vermund Pedersen

Jørn Broe

Connie Skytt

Nastasia Svanstrøm

Karoline Horslev Jensen

200

Danish Trading ApS Diana Perez

Natalie Lund

Kathrine Kaad Jacobsen

96

Dorthe Guling

Ole‐Martin Wulff

Annette og Kenneth Pedersen

Dorthe Hansen

Pia Larsen

Kirsten Ebstrup

Emilia Femerling Prier Petersen

Pernille Husum

Kirstine Freja Olufson

Emilie Hvalstad

Pernille Thomsen

Laila Remmer

200

Evelyn Bisgaard

Rie Ravn

Lillian Suhr

700

Emma Holm

Rikke Thomsen

Lis Gry Bugge Klint

200

Fiskeriselskabet (Ulla Jeppesen)

Steen Sørensen

Marian og F. Vestergaard

250

Gytte Elkjær

Silvia Halkjær

Pia Blåkilde Jensen

100

Heidi Larsen

Sine C Mortensen

Rebekka Stewart

200

Gerda Andersen

Solveig Frandsen

Rødovre Dyreklinik

500

Henrik Christensen

Sannie Phillipsen

Henrik Hald

Susanne og Otto Bech
Susan Holst

Tine Elkjær

5580

Henrik S.Petersen

Stine og Gitte Pedersen

Tine Grejs

500

Henriette Larsen

Terja Jensen

Tranekær Gæstegiveri

Inger Bang Wilken

Tina Sørensen

Vibeke Holmann

Inge Friborg

Tine Grejs Christensen

Inge Pedersen

Tine Elkjær Knudsen

Isabella‐Bet. Schønbeck

Tim Wermuth

Berit Hansen
Birgit og Jørgen Hansen
Birgitte Karlsen

1000

90

1000
200

1300

5110
200
5000

100

1000
50
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Støt os så vi kan hjælpe flere heste, muldyr og æsler i nød

Foreningen nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81
5491 Blommenslyst
Telefon 4879 5865 / 2635 5865
Mail: info@nyt‐hesteliv.dk
WEB: www.nyt‐hesteliv.dk
Konto: 0440 4530130878
CVR: 30343344
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