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Efter en lang lang vinter med sne og kulde kom
foråret endeligt. Alle hestene står længselsfuldt og
kigger på det dejlige grønne græs. Nyt Hesteliv har i
dag 70 heste, ponyer og æsler, hvoraf de 15 er
anbragt i plejefamilier.
Dette blad omhandler mange dyreværnssager, hvor
ejerne i den grad svigter deres dyr. Husk altid at
anmelde en sag, når du ser noget mistænksomt. 9
ud af 10 gange er anmeldelsen berettiget.
Vi støder ofte på naboer eller folk i lokalområderne,
der helst ikke vil blande sig. Det er vigtigt at blande
sig. Tal med naboen om det, måske har han brug for
din hjælp. Måske kommer hjælpen for sent.
Henvend dig hellere en gang for meget end en gang
for lidt. Myndighederne griber ikke nok ind. De
svigter dyrene gang på gang. Politiet kender ikke
nok til dyreværnssager og ved ikke, hvad de skal
stille op. I værste fald giver de et påbud, som måske
løses her og nu, men ofte går det galt igen.
Der skal hele tiden følges op, sagen skal bringes for
retten, og ejerne skal have en dom. Det sker bare
ikke! Derfor arbejder vi intensivt på at få indført et
dyreværnskorps. Problemstillingerne kan du læse
om inde i bladet.
Vi har også små søde hestehistorier fra den lange
vinter.
Alle os fra nyt Hesteliv ønsker jer en god sommer.
Rigtig god læselyst!
Redaktionen
Janne Junker

Betsen har fået et nyt liv

Det er det hele værd at se sådan en hest komme sig
gradvis både fysisk og psykisk. Godt han fik en
chance. Ved fodringstid gør han stadig opmærksom
på sig selv – sæt vi nu glemte ham….
Til trods for at han var politianmeldt, skete der ikke
rigtig mere, for nu havde Betsen det jo godt, sagde
politiet…. Her går retssystemet helt i stå. Uanset
hvad SKAL ejeren have en klækkelig bøde eller aller
bedst omgående fratages retten til at have dyr –
men intet sker. Ejerne kører frisag gang på gang …

Foto: Nyt Hesteliv den 15. april 2010

Vi modtog Betsen i en miserabel tilstand
31. oktober 2009. Han er en 8 års vallak, som har
gået væddeløb i både Irland og Danmark. Han
måtte tages ud af løbet, da han var meget bange for
startsboksene. Betsen bliver solgt fra til en, som
bare skulle bruge ham som hyggehest og lovede,
den ikke blev videresolgt. Tidligere ejer forsøger
alligevel at videresælge den, men får aldrig pengene
for den. Hvad der sker her vides ikke, men han får i
hvert fald ingen mad og vanrøgtes i den grad.
Tidligere ejer ender med at få hesten igen. Den
skulle så sendes til en slagter ….

Betsen oktober 2009

Der er en, der får ondt af Betsen og anmelder den
til os. Han bliver frikøbt og overdraget os.
Betsens tilstand var meget dårlig. De første par
måneder gik meget langsomt fremad. Han havde
nogle dage, hvor han nærmest kollapsede. Han
lagde sig ned i mudderet og ville ikke rejse sig. Da vi
fik ham ind fik han nogle enorme svedeture. Han
sagde selv fra på hans dårlige dage og ville ikke ud
af sin boks.
Vi spredte hans måltider ud på 6-8 mindre
portioner. Hele hans fordøjelsessystem var helt
nede, og han skulle derfor have miniportioner samt
fri adgang til wrap. Vi fik taget blodprøve for at se,
om den var helt gal med leveren eller nyren, men
det så lovende ud. Han fik også en kur mod
bændelorm, der godt kunne vise koliklignende
symptomer. Herefter gik det gradvist fremad, og
efter 4 mdr. blev han en sund og glad hest, der igen
havde mod og troen på livet. Han legede meget
med de helt unge heste og ellers holdt sig til de
gamle, der beskyttede ham.

Betsen oktober 2009

Betsen september 2009

Demo i Equine Touch (ET)
på Nyt Hesteliv 4.3.10

Idéen bag ET er at sætte en vibration i gang i dette
bindevæv. Vibrationerne forplanter sig, ligesom
ringe i vandet, ud i hele kroppen. Ikke kun udad,
men også indad – helt ind på organniveau. Dette
bevirker blandt meget andet at musklerne
afspændes, blodcirkulationen øget og derved
sættes udskillelsen af affaldsstoffer i gang.
Efter demo’en fik deltagerne mulighed for at mærke
ET på deres egen ryg og arm, og der var mange
gode og forundrede reaktioner på det. Det er
nemlig meget blidt og samtidig giver det en
afslapning og en snurrende varm fornemmelse.
Vil du vide mere om ET er du velkommen til at ringe
eller skrive til Eva.

Her lægger Zas krop til og nyder behandlingen

eva@equinetouch.dk eller mobil 22801203
www.equinetouch.dk

Torsdag den 4. marts havde vi fornøjelsen af at få
besøg af Eva Lønborg-Madsen, som er eneste
certificerede ET-instruktør og -terapeut i Danmark.
Der var knap 20 deltagere, som alle lyttede
interesserede til, hvad Eva havde at fortælle.

Arbejdsweekend
den 19. og 20. juni

Eva fortalte om sig selv og ET’s historie, som er
ganske usædvanlig. Det er nemlig skotten Jock
Ruddock, som har udviklet Equine Touch (ET). Jock
var bl.a. fribryder og udviklede samtidig med det en
behandlingsteknik til at hjælpe sine modstandere
og medkombatanter. En dag, da han holdt kursus i
sin egen behandlingsteknik til mennesker, blev han
opfordret til at afprøve teknikken på en hest.
Siden er det bare gået derudaf. Jock og hans kone
Ivana, som er dyrlæge og tidligere forsker og lektor,
har udviklet ET-teknikken, som i dag er
internationalt udbredt og anerkendt af dyrlæger og
andre professionelle i hesteverden. Til at begynde
med var det kun dyrlæger der blev undervist i
denne teknik. Deres erfaringer var, at det er en
meget blid og samtidig meget kraftfuld teknik, og at
det på ingen måde kan gøre skade på hesten. Så de
anbefalede ham at undervise almindelige
hesteejere i teknikken, for at de kunne højne deres
hestes livskvalitet.
Eva fortalte også om bindevæv, som er en fin tynd
hinde, som omgiver alle muskelfibre, muskler,
organer, knogler, blodårer osv. Hun fortalte om,
hvordan hele hestens krop (alle dyr og mennesker
faktisk) er et stort spindelvæv af bindevæv.

HJÆLP Vi har masser af arbejdsopgaver, som
ligger og venter. Så her er chancen for at komme ud
og få noget frisk luft, få brugt sine kræfter, udføre
dagens gode gerning og være sammen med nogle
søde mennesker. Vi skal have ordnet hegn på
foldene både i Blommenslyst og i Vissenbjerg. Der
skal laves flere læskure til ponyerne. Vi skal have
ryddet op i sadelrummet og have pudset saddeltøj.
Hvis du giver os noget af din tid og energi, giver vi til
gengæld mad og drikke. Vi vil blive glade for din
indsats, også selv om du kun kan komme i nogle få
timer. Skriv eller ring til os, hvis du kan komme og
hjælpe os på tlf. 2635 5865 eller send os en mail
info@nyt-hesteliv.dk.

Små hestehistorier fra vinteren

Mickey

Thomas

Thomas har vi været lidt obs på i vinter. Han stod
meget udenfor læskuret i ponyløsdriften, og vi var
usikre på, om han overhovedet kom ind om natten.
Thomas er lidt sin egen og er ikke specielt
selskabelig. Her i vinter har han dog leget med de
tre små nye hingste.

Så flyttede Phoenix hjem til en af vores
medarbejdere, og så var Mickey pludselig uden sine
to bedste venner. Han var lidt ked af det i starten,
nu har Mickey slået sig sammen med gamle ”onkel
Talle”, og han er igen begyndt at lege.

For at sikre ham en god nats hvile begyndte vi at
trække ham ned i æselhuset sidst på
eftermiddagen, sammen med gamle Trold og
Esmeralda. Det har været en succes. De tre hygger
sig og står parat ved døren ind til rundbuehallen,
når hestene bliver aftenfodret, for så får de nemlig
en favnfuld wrap og nogle gange også en gulerod.
En aften var Thomas dog lige hurtig nok og sprang
ned i rundbuehallen. Han nægtede konsekvent at
tage trinnet op til æselhuset igen og ville heller ikke
fanges. Efter flere forgæves forsøg fik vi fat i ham og
så måtte vi ud på folden i buldermørke, rundt om
hallen og få åbnet hegnet ind til æselfolden. Det er
ikke let, når man ikke kan se noget, men det gik ved
hjælp af lyset fra en mobiltelefon. Thomas var ikke
så populær lige da, men da han er sådan en sød
pony, var han hurtigt tilgivet.

Mickey, Gizmo og Phoenix, som alle er unge
heste, havde dannet et lille trekløver. De legede og
hyggede sig sammen.
Så skete der det, at Gizmo kom ud i familiepleje.
Det første stykke tid efter at han var flyttet, veg
Phoenix og Mickey ikke fra hinandens side. De gik
rundt sammen hele dagen med kun en halv meters
mellemrum.

Onkel Talle og Mickey

Casanova, Robin Hood og Jonas er tre små
vanrøgtede shetlandsponyer, som vi har modtaget
her i vinter. Se deres historie her i bladet. Selv af en
shetlandspony at være er de ret små. Kort efter
deres ankomst til nyt Hesteliv, fik vi det første store
snefald, og i den ene side af ponyløsdriften lå der 60
cm sne. Det så utrolig morsomt ud, når ponyerne
sprang rundt i sneen, og da de landede ude i den
dybe side, var det kun hoved og hals, der stak op
over driverne. Det fik vi taget nogle meget sjove
billeder af.

Cassanova, RobinHood og Jonas

Vi har efterhånden fået 4-5 unge shetlandsponyer,
som nyder godt af hinandens selskab ,og de har
arrangeret deres egen ”legestue”. De kravler under
hegnet ind til den store fold, hvor de løber rundt og
leger tagfat. Indimellem går det vildt for sig, og
Cassanova landede oppe i en wrapballe. Det var
egentlig OK at stå deroppe, syntes han

Lucky har her i vinter været uheldig og vi tror, at
hun har vrikket rundt på benet ude på folden. I
hvert fald var hun halt i en periode og stod i boks i
den store stald i nogle dage. Her begyndte hun at
hvine og sparke bagud, hver gang naboerne kiggede
ind til hende. Hun begyndte også at bide efter både
heste og mennesker, når vi stod ved boksen. Vi
undrede os lidt over denne nye adfærd.
Efter at Lucky begyndte at komme på fold igen,
stillede hun sig konsekvent ved hegnet til
sygestalden, når hestene skulle lukkes ind. Efter
nogle uger byttede vi så rundt på hende og
Anaconda. Lucky kom i boks i sygestalden og
Anaconda kom ind i den store stald. Herefter faldt
Lucky til ro og blev sit eget glade jeg igen.
Hun er blevet meget forelsket i vores nye hest Next
of Kin og følger ham glad rundt på folden.

Romeo

Cassanova, der synes det var lidt sjovt at stå foroven

Lucky Light, som vi erhvervede på Egeskov Marked
sidste år, er rigtig livet op. Hun har taget på, har
fået en pæn rund mave og en flot pels.

Romeo bor om natten ovre på den anden side af
vejen sammen med privathesten Flying. Her har de
deres eget lille hus med to rum. De er ikke specielt
interesserede i hinanden, men accepterer den
andens tilstedeværelse. Om dagen går de i den
store løsdrift sammen med de andre heste.
På det sidste har Romeo givet os lidt hovedbrud.
Han vil gerne ind og stå i den store stald og har
derfor lært sig selv at åbne porten ude fra folden.
Han hiver og trækker i håndtaget på den ret store
og tunge port og får på den måde åbnet ind til
stalden. Problemet er bare, at der også er andre,
som gerne vil ind. Så pludselig står der et mindre
pænt selskab inde på staldgangen og roder rundt i
wrap og i skraldespanden.
Romeo får ind i mellem lov til at komme ind og stå i
boks i den store stald og få den opmærksomhed,
som følger med. Vi har været nødt til at sætte en
kæde på porten for at kunne styre, hvornår han skal
ind. Det synes Romeo er lidt irriterende, men må
dog acceptere det.

Griths lange pels

En lang vinter med masser af sne
Alle har oplevet, hvor meget sne, der lagde sig over
Danmark i denne vinter. Det har på samme tid
været dybt fascinerende, hundekoldt og mega
besværligt. Det har været vanskeligt at køre med
halm og wrap, mini-læsseren var nødt til at stå i
stalden om natten, for ikke at fryse fast, og hestene
måtte have mere foder for at holde varmen. Men
aftenen før vinteren satte ind for alvor, havde vi lige
netop indviet de frostfri drikkekar. Det var et sekund
i tolv, vi fik det installeret. Det var en stor lettelse
ikke at skulle køre med de mange tønder vand hver
dag og så tillige med flere gange om dagen at skulle
slå hul på isen.

Grith her med sommerpelsen
Ind i mellem sker det, at gamle heste og ponyer
udvikler en ekstra lang og tyk vinterpels.
Det har Grith gjort i denne vinter, og derfor var der
selvfølgelig også ekstra meget at få pillet af igen, da
foråret kom. Udover at vi strigler hestene, plejer de
også at være flinke til at hjælpe hinanden med at få
vinterpelsen af. De stiller sig op side ved side med
hovederne mod hinanden og gnaver/skraber løs på
hinandens rygge. De andre heste ville også meget
gerne nusse med Grith, indtil de havde fået fat i den
første mundfuld løse hår. Så opgav de straks og gik
spyttende væk. Stakkels Grith.
Efterhånden som de andre heste fandt ud af, hvor
meget pels hun havde, var der ingen, der ville nusse
med hende. Det har taget os lang tid at få
vinterpelsen børstet af.

Det gode ved vinteren har så været, at vi har sluppet
for regn, mudder og dermed også muk.
Muk er en bakterie, som danner en masse små sår
oftest i kodeledene, når hestene går i et fugtigt
miljø. Det er meget ubehageligt og kan give halthed.
Det kræver megen behandling og i de svære
tilfælde, må hestene forblive i boks for at kunne
tørre.
Denne vinter havde hestene flotte, ”polerede” hove,
når de kom ind fra folden og var nemme at strigle.
Sneen gav også mulighed for at hestene kunne
bevæge sig rundt på store foldarealer. De tog nogle
ordentlige ture med masser af bukkespring og
glæde. Der blev rullet godt i sneen, så pelsen var ren
og fin.

Der er hele tiden gang i spisningen …

Stemningsbilleder fra vinteren
Selv om vi i disse dage nyder foråret med alle dens
glæder – og hurtigt har glemt den hårde vinter,
bringer lidt vinterstemning:

Lille Bjørn i sneen

Buster nyder solen

Hestene løber for fuld hammer i den nyfaldne 60 cm
sne

En glad Marius

Hestene nyder at blive lukket ud på foldene igen
efter efterårets mudder.

Zas nyder sit otium

Åbent Hus 18. april 2010

Åbent hus foregik ligesom det plejer med
rundvisning og foredrag mellem kl. 14-17.00. Der
kom ca. 80 mennesker og en del af dem, havde vi
ikke set før.
Denne gang havde vi en lille kaffebod i stalden, hvor
vi bl.a. solgte små poser med gulerødder. Det var en
stor succes. Vi solgte 37 poser, og hestene syntes
det var herligt.
Foran stalden var det muligt for børnene, at være
med til at strigle en pony. Det var meget populært.
Der blev striglet ihærdigt og ponyerne nød den
ekstra opmærksomhed og de godbidder, der faldt
af.
Samme dag var der en artikel i Fyens Stifttidende
om vanrøgtede heste med billeder af Janne Junker
og Betsen. I artiklen stod også nævnt, at vi havde
åbent hus, bare ikke hvad tid. Det bevirkede, at der
kom nogle mennesker forbi, mens vi knoklede med
udmugning i stalden og forberedelserne til åbent
hus. De kørte straks igen. Nogle kom igen senere og
andre ikke. Vi håber, at de får lyst til at besøge os en
anden gang.

Arrangementer 2. halvår 2010
27. maj

Elsemindes produktionsskole på
besøg Hos nyt Hesteliv

30. maj

Åbent hus for medlemmer

24-25. juli

Horsemanshipkursus for børn

28. august

Åbent hus for alle

4.5. sept.

Store Hestedag i Roskilde

6. oktober

Medicingivningskursus
v/dyrlæge Henrik Ullum

9. oktober

Livredderdag på nyt Hesteliv

28. oktober

Elsemindes produktionsskole på
besøg Hos nyt Hesteliv

19-21. nov.

Hesteliv 2010 i Hillerød

Føl savner mor eller mor
savner føl
Vi får mange henvendelser i øjeblikket, hvor en
hoppe uheldigvis har mistet sit føl og mangler
derfor et føl til al sin mælk, eller hvor hoppen er
død, hvor føllet savner en erstatningsmor.
Jeg vil anbefale, at I prøver at kontakte Everhorse
SMS-service, som formidler kontakten mellem føl
og hoppe. Se mere på www.ammehopper.dk. Du
kan også prøve at kontakte de store
hestehospitaler:

Ansager Dyrehospital (Århus)
75297066
Højgaard Hestehospital (Odense)
6596 4888
KVL (København)
3533 2860

Hesteværnsag på Fur
(Nordjylland)
Emma, Bjørn og Miss Fur
Anmelder af ovenstående hesteværnsag havde
igennem flere år været vidne til mishandling af
shetlandsponyerne. I oktober 2009 tog vi til Fur for
at hente nogle dyrt købte shetlandsponyer, som
anmelderen til os havde købt. Ejeren forlangte en
skyhøj pris for de 3 ponyer. Da vi kom for at hente
dem, stod en af dem bundet med en løkke om
halsen. Den rystede så meget, når vi nærmede os
den, og de andre kunne vi ikke komme i nærheden
af. Aldrig har jeg set dyr være så bange for nogen.
Ponyerne havde et reb slæbende efter sig og sat
fast med en løkke om halsen. Så kunne ejeren bare
træde på snoren. Ponyerne var bange for os, men
det var intet at regne i forhold til, når ejeren kom
mod dem. Vi fik at vide af anmelder, at han var
blevet anmeldt til politiet flere gange, men uden
der skete mere. En af hans ponyer havde p.g.a. det
slæbende reb fået viklet sig ind i et træ og kunne
ikke komme fri. Den havde i panik hængt sig og blev
fundet død viklet ind i snoren.

Vi prøver at tilnærme os miss Fur

Det lykkedes os at få guidet den ene pony ind i
traileren. Ejeren fortalte os, det var en 2 års hoppe.
Efter 4 timers forsøg opgav vi i første omgang de 2
andre og kørte hjem med "Miss Fur", som vi valgte
at kalde hende. Vi ville så komme tilbage efter de 2
andre. Da vi kom hjem til Odense med hende,
kunne vi se, at den var helt gal. Hele hendes bagpart
var misdannet, og hun slæbte sin bagpart med sig.
Ydermere var det ene forben helt deformt.
Vi tilkaldte omgående dyrlæge, som ikke rigtig
kunne undersøge hende, fordi hun var så panisk.
Vores dyrlæge ville lige give hende lidt tid, så hun
kunne falde lidt til ro, så det var muligt at
undersøge hende.

Efter ca. 3 uger måtte vi konstatere, at det var rigtig
skidt, og vi valgte at give hende fred. Det var alt for
uværdigt. Vores dyrlæge fortalte, at hun bestemt
ikke var 2 år, men snarere 7-8 år, så i alle disse år
havde hun lidt….

Miss Fur
1 uge senere fik vi de 2 andre ponyer med til
Odense. Det er Bjørn og Emma. De så sunde og
friske ud, men var skræmt fra vid og sans. Den
bedste helbredelse var, at komme ud i flokken
blandt tillidsfulde og nysgerrige ponyer, som kunne
vise vejen til os mennesker. Efter ½ år er både Bjørn
og Emma nu blevet så nysgerrige, at vi kan røre
dem, uden at de dirrer over hele kroppen. Vi har
naturligvis politianmeldt ejeren for mishandling af
specielt Miss Fur. Der er desværre stadig 2 tilbage,
som vi ikke kunne få væk fra ejeren. Ejeren har fået
påbud af politiet om at tage løkkerne af. De bor så
isoleret på Fur. Der kommer ikke mange forbi og
lige så snart politiet er væk igen, så sidder løkkerne
og rebet garanteret på igen. Politiet ved simpelthen
ikke, hvad de skal stille op med vores anklage om
mishandling, for nu er ponyen jo aflivet, og så
behøver politiet ikke beskæftige sig med problemet.
Nu er det jo løst, siger de ..... Det er håbløst at få
ejeren dømt gennem retten og få frataget retten til
at have dyr. Det er uhyggeligt, så ligegyldigt, politiet
betragter det.

Emma, Bjørn og Miss Fur samlet igen

Hesteværnsag på Nordfyn
Cassanova, Robin Hood og Lille Jonas i
bytte for et toilet

Da ponyerne kom ud til os og vi slap dem løs på
folden, løb de rundt og bukkede og bukkede i 2
timer. De gav os en flot opvisning i at vise glæde.
Hvor var det dejligt at kunne give dem et nyt liv.
Shetlandsponyer har ingen værdi, og der er alt for
mange af dem. Disse 3 små ”børster” var
selvfølgelig hingste, som vi så også måtte få
kastreret.

Jonas, Robin Hood og Cassanova

En af vores tidligere ansatte medarbejder havde
længe cirklet omkring 3 små misrøgtede
shetlandsponyer, der blev vist i vores medlemsblad
i november 2009. Ejeren var godt klar over, at den
var gal, men ville dog heller ikke af med dem. De var
ret tynde, og deres hove blev ikke beskåret.
De så ikke godt ud og var lidt nervøse over
situationen. De gik på en så lille fold, at de ikke
kunne løbe rundt. Da vi kom for tæt på, gemte han
dem inde i stalden. Havde vi politianmeldt disse,
ville der ikke være sket ret meget udover nogle få
påbud. Ejeren ville ikke ofre penge på dem.

Casanova og Jonas ankommer i traileren sammen med
Robin Hood

De små drenge er godt integreret i ponyflokken og
nyder deres nye tilværelse. Vi søger plejefamilie til
dem, så vi kan give plads til nye ponyer.

Efter 4-5 mdr. lykkedes det dog at få dem bragt til
nyt Hesteliv. De havde ikke set dagens lys i 4-5 mdr.,
hvor de havde været gemt væk i en mørk stald.
Ejeren manglede penge, så ponyerne blev byttet
med et toilet og et stykke gammelt værktøj.

Lille Jonas i sneen

NH Cherrie

En ensom lille pony

NH Cherrie er en pony, som kom til Nyt Hesteliv i
sommeren 2009. Hun har haft et meget omskifteligt
liv med mange forskellige ejere, og var fra sin sidste
ejer, kommet direkte i familiepleje på Fyn.

Et stort hul i hestelovgivningen

Imidlertid havde plejefamilien alligevel ikke plads til
hende, og Cherrie kom til nyt Hesteliv, hvor hun
straks kom ud i ponyløsdriften. Cherrie var lidt
reserveret og kom ikke hen til os, som de fleste
andre ponyer.
Desuden var hun bange for mænd, så hun har
sikkert haft mange ubehagelige oplevelser i sit liv.
I løbet af det årstid, der er gået, har vi oplevet at
Cherrie er blevet en glad lille hest.
Hun er ikke længere så reserveret, er mere nysgerrig
og er ikke længere bange for mænd. I hvert fald ikke
dem, der kommer her hos nyt Hesteliv.
Her er igen et eksempel på, at det tager lang tid, at
komme de psykiske skader til livs. Der er brug for
rolige og trygge omgivelser og venlige mennesker,
som lader dyrene komme til sig selv i deres eget
tempo.

Da hesteloven blev iværksat i 2007, blev kravet om,
at heste ikke må gå alene, desværre ikke
gennemført. Det er utroligt, at det blev tilladt at
holde hest alene, når det er et flokdyr.
Denne lille fyr har ingen at tale med overhovedet.
Den står i en lille del af haven og vrinsker hver gang,
der kommer nogen, som den kan snakke lidt med.
Det er desværre tilladt at holde hest alene, dog ikke
plage under 2 år. De skal have selskab af artsfæller,
jfr. §17, stk. 3:
Når føl og plage er på fold, jfr. Stk. 1, skal de, indtil
de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller,
medmindre veterinære forhold taler afgørende
herimod.
Der er mange heste, der går alene, og det skal laves
om. Når hesteloven skal revurderes, bør det være
indlysende at få denne lov ændret!
Vi har tilbudt at hjælpe familien med den lille pony,
men har ikke hørt noget fra dem.

Den nye Hestelov

1. januar 2016

Det er nogen gange lidt forvirrende at finde rundt i
lovgivningen med forskellige overgangsordninger:
Jeg fandt denne pjece, som er udarbejdet af
Dyrenes Beskyttelse og Equipage, som jeg synes er
meget overskuelig.

Gulvet i stalde og bokse skal være jævne og må ikke
være glat. Der skal være passende mængder af
strøelse i boksene

Først og fremmest skal man tage stilling til om, det
er et hestehold, der er etableret før eller efter 1. juli
2007. Dvs. at hvis et hestehold er etableret efter
1. Juli 2007 vil alle paragraffer i Hesteloven være
gældende. Taler vi etableret hestehold fra før 1. Juli
2007,, er der overgangsordninger. For at forenkle
disse kan du se, hvilke love, der er trådt i kraft og
hvornår.

1. januar 2008
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Syge eller skadede heste skal kunne
adskilles fra andre heste
Heste skal mindst 2 timer dagligt 5 dage om
ugen motioneres eller gives fri
bevægelighed på fold
Føl og plage under 2 år skal på fold sammen
med andre heste
Heste må i vinterperioden max. gå ude 12
timer uden læskur
Heste skal have tilstrækkeligt strukturfoder
Heste skal have fri adgang til drikkevand,
hvis de er på fold mere end 4 timer
Heste skal tilses mindst 1 gang om dagen.
Ved erhvervsmæssigt hestehold, skal det
tilses mindst 1 gang om året af dyrlæge
Ved alvorlig lidelse skal dyrlæge tilkaldes
Heste skal i en tidlig alder oplæres til at
blive håndterede, så de ved deres oplæring
beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse,
angst, varigt men og væsentlig ulempe
Udstyr skal være tilpasset den enkelte hest
Doping (i form af symptomsløring) bliver
forbudt
Beskæring og beskoning skal ske efter
behov

1. januar 2011
•
•
•

Heste må ikke opstaldes i spiltov
Rum og udstyr skal være udformet således,
at hestene beskyttes bedst muligt
Luften i stalden og ventilationen skal være
således, at den ikke skader hestene og at
den giver tilstrækkelig ventilation

•
•

•

Ethvert hestehold skal have adgang til fold.
En fold skal være mindst 800 m².
Denne lille fold må ikke benyttes af mere
end 4 heste samtidig, og der må højst være
5 hold heste på den om dagen. Skal der
mere end 4 heste på fold samtidig, skal
arealet øges med mindst 200 m² for hver
ekstra hest
Der skal være en plan for, hvornår de
enkelte heste kommer på fold

1. januar 2020
Her træder de bestemmelser i kraft, der stiller
betingelser til areal og rumfang i bokse og stalde
•
•

•

•

•
•

Følgende mål skal være i frihøjde over
strøelsen:
2,10 m for heste under 135 cm i stangmål
2,20 m for heste under 145 cm i stangmål
2,30 m for heste under 155 cm i stangmål
2,40 m for heste under 165 cm i stangmål
2,60 m for heste over 165 cm i stangmål
Boksarealet skal være mindst 2 gange
hestens stangmål i anden (korteste side skal
være mindst 1,7 gange stangmålet). Ved
gruppeopstaldning skal gulvarealet have
samme størrelse, men er der over 4 heste,
kan gulvarealet for de følgende reduceres
til 1,7 gange stangmålet i anden
Folingsbokse skal være 2,5 gange
stangmålet i anden, og der skal være
adgang til folingsboks i føllets første
levemåned
Stalden skal have et rumfang på 30 m³ pr.
hest uanset hestens størrelse
Naturligt lys i stalden skal sikres ved, at
vinduesarealet skal udgøre mindst 7% af
gulvarealet. Desuden skal der være lamper i
stalden, så hestene på ethvert tidspunkt
kan undersøges nøje

Mia Lykke Nielsen
Mia kontaktede os i april 2010 med henblik på
at hjælpe os med træningen af vores heste. Det
har vi savnet længe. Malene Kortsen, som
tidligere holdt kurser her, kom alvorligt til
skade med en hest sidste år og har derfor været
langtidssyg. Vi er derfor glad for at kunne
arbejde videre med Mia.
Mia fortæller:
Hestehvisker-teknikker eller Natural Horsemanship
dækker i dag over flere ting. Ikke mindst fordi
mange forskellige mennesker arbejder med disse
teknikker, men også fordi hver person har sin egen
tilgang til det. Mine metoder skiller sig ud fra
andres, fordi de er baseret på studier af vilde hestes
adfærdsmønstre, og fordi jeg i højere grad arbejder
med hesten helt fri (dvs. uden grime eller andet
udstyr). Jeg arbejder med motivation i stedet for
tvang.

Mia i træning med ROMEO

I dag er megen hestetræning baseret på, at hesten
skal lære menneskets sprog og indordne sig efter
menneskets ønsker og behov. Det er selvfølgelig
ikke i overensstemmelse med hestens naturlige
instinkter, og derfor opstår der nemt
vanskeligheder eller endda dårlig trivsel for hesten.
Dette kan man dog nemt opnå, hvis man i stedet
arbejdede ud fra hestens egne behov og signaler
ved hjælp af metoder, som er tilpasset hestens eget
”sprog”, sociale omgang og indbyrdes hierarki. På
denne måde tvinges hesten ikke til at samarbejde
på menneskets vilkår, men hesten vælger selv at
følge mennesket som sin leder, fordi den har
fuldstændig tillid til træneren.

… med MICKEY

Det er nærmest magisk, når hesten ikke længere
gør, hvad vi beder den om, for at opnå
tilfredsstillelse lige nu, men vælger at følge os,
fordi vi er dens naturlige leder. Det betyder enden
på det, vi kalder ’problemheste’ og faktisk også på
selv små tilbagevendende konflikter i det daglige
arbejde med hesten.
Når vi rider i terrænet, er der - især for den
utrænede hest - mange impulser om mulige farer,
som den hele tiden forholder sig til og reagerer på.
Det er en meget unaturlig fornemmelse for hesten,
som aldrig alene ville have valgt at gå f.eks. i højre
side af en landevej med lastbiler, der overhaler
bagfra. Den oplever både angst og stress og
tvinges af sin rytter til at overhøre og ignorere de
instinkter, der fortæller den, at den skal sætte i
øjeblikkelig strækgalop ind over marken på højre
hånd. Vi bliver nødt til at indse, at hestens
naturlige instinkter er lige så vigtige for dens
overlevelse, som sult og træthed er for mennesket.
Derfor skaber vi uvægerligt konflikter og ubalancer
i hesten – og i vores forhold til hesten - når vi
tvinger den til at trodse sin egen natur.

… og med BETSEN

Med teorien og teknikkerne fra den naturlige
hestetræning fjerner vi årsagen til disse konflikter,
og hesten oplever ikke hele tiden forskellen
imellem, hvad vi ønsker af den - og de naturlige
instinkter. Vi viser den simpelthen vejen til at
genfinde den leder, den søger, og som den
oplever, beskytter den og giver den tryghed. Det
betyder, at når vi igen rider på landevejen med de
larmende biler, reagerer den ikke på sit
flugtinstinkt, men afventer signaler fra sin leder på
ryggen. Angst og stress hos hesten er væk og
følgelig udsættes mennesket ikke for
uforudsigelige og farlige situationer.

Jeg ser frem til et godt samarbejde med Nyt
Hesteliv og glæder mig over de heste, der får hjælp
her i fremtiden.

Horsemanship for børn
24. og 25. juli
Børne work shop i natural horsemanship
Foreningen nyt Hsteliv afholder en weekend for
børn med Mia Lykke Nielsen.

Hos Nyt Hesteliv ved Janne Junker ender nogle af
de heste, som har været i konflikt med
menneskene, eller som ikke har været forstået af
en eller anden grund. Her ender de opgivede
heste, de forsømte og de mishandlede heste…
Derfor beundrer jeg Jannes arbejde og elsker, at
disse heste får nye muligheder…

De lærer hvordan de på en sikker måde kan omgås
heste i hverdagen

Fordi jeg ikke tror på, at heste bliver født som
problemheste, og fordi jeg oplever, at faktisk alle
adfærds- og tillidsproblemer er mulige at rette op,
ønsker jeg at støtte op om Nyt Hesteliv på alle de
måder, jeg kan…
Jeg vil i fremtiden donere arbejdsdage med henblik
på at hjælpe i genoptræningen/
adfærdsbehandling af hestene, hos Nyt Heste liv.

Om aftenen spiser vi god mad og hygger os

Jeg vil i samarbejde med Nyt Hesteliv afholde
kurser med mere med henblik på at udbrede viden
om hestetræning på hestens præmisser.

Tilmelding: Senest 1. Juli 2010. Ved tilmelding
betales et depositum på kr. 300, som kun
refunderes ved aflysning af weekenden.

På disse kurser kan du lære om:

Konto: 0440 4530130878. Husk navn og ”kursus”

Heste er af naturen et flokdyr. Hvordan opbygges
hierarkiet, og hvordan er den sociale struktur?
Hvordan leder hesten i toppen af hierakiet sin flok,
og hvorfor fungerer det?
Hvordan kan mennesker lære at bruge disse
teknikker og derved blive hestens naturlige leder?
Hvordan bør disse teknikker bruges i hverdagens
omgang med heste?
Hvordan ridetræner man på en måde, som ikke
skaber konflikt i forhold til hestens psyke og natur?
Og med denne nye viden vil du få værktøjer til at
lære at forstå og bruge hestenes eget indbyrdes
sprog og lære, hvordan hesten vil vælge dig som sin
naturlige leder!

Hvordan man kan læse hestens signaler
Hvordan de kan motivere en hest til at udføre
vanskelige øvelser uden brug af tvang eller vold

Alle overnatter på nyt Hesteliv
Tidspunkt: Lørdag fra kl. 10.00 – 18.00
Søndag fra kl. 10.00 – 15.00

Pris: kr. 750 pr. deltager med eller uden hest.

Henrik Ullum

Peder Olesen
Kirstinedal Mølle
Hotel Knudsens Gaard

En magisk aften med Anna
Twinney – Reach out to horses

Partneren fik billedet af dyret og gik væk, for at
skabe kontakt og få nogle informationer. Kort efter
mødtes vi igen og fortalte hinanden, hvad vi havde
oplevet. Det kom der nogle meget interessante ting
ud af.
Det var en spændende aften med en intens
stemning. Det var dejligt at møde så mange
mennesker, som var optændt af at skabe bedre
kommunikation med dyr og dermed også skabe
mere respekt omkring dem.
Anna Twinney sponserede en del af overskuddet til
nyt Hesteliv. Vi fik kr. 1800. Stor tak til Anna!
Man kan læse mere om Anna Twinney på
www.reachouttohorses.com

Den 11. maj, var der samlet 20 mennesker hos Nyt
Hesteliv, for at høre Anna Twinney fortælle om,
hvordan man kan træne sin intuition og hermed
forbedre kommunikationen med sine kæledyr.
Anna Twinney er en såkaldt hestehvisker fra
Colorado, USA, som hjælper mennesker og dyr til at
forstå hinanden bedre.

Anna udgiver sine egne DVD’er.

DVD Reach Out to Natural
Horsemanship

Kort fortalt drejer det sig om at være åben og
lyttende, samt træne sig i at være mere bevidst
omkring de følelser og oplevelser man har i
samværet med dyr. Det kan være at man oplever at
høre ord, se billeder eller mærke følelser, som ikke
er ens egne.
Aftenen startede med en rundvisning på stedet,
samt et kort foredrag om foreningen. Herefter fik vi
en hurtig pandekage med fyld og gik over til
aftenens emne.

DVD nr. 1 - 6
Pris pr. DVD

Anna Twinney fortalte om nogle af de dyr og
mennesker hun har hjulpet i årenes løb, og ind i
mellem var det meget rørende. Vi var nogle stykker,
der kneb en lille tåre. Herefter gav hun os nogle
huskeregler, vi kunne bruge, når vi skulle træne
vores intuition. Nu skulle vi så parvis lave nogle
øvelser. Først skulle vi tænke på en ting, som havde
en bestemt farve. Vi skulle fortælle vores partner,
hvilken farve vi tænkte på. Hun skulle herefter prøve
at fornemme, hvilken ting det var og hvilke følelser,
der var forbundet med den.
Til næste øvelse havde alle medbragt et billede af
deres kæledyr. Vi fortalte vores partner dyrets og
vores eget navn og hvad vi gerne ville spørge dyret
om.

kr. 299

Gone but not forgotten

NH Pil

Vi har desværre måttet sige farvel til NH Dina og
NH Pil.

NH Pil blev aflivet i december måned 2009.

Dina vinteren 2009/2010

Pil klar til en lille skridttur i skoven

NH Dina

Hun havde igennem længere tid været lidt halt, men
vi kunne ikke helt finde ud af, hvad det var. Lige
pludselig blev det så slemt, at ingenting kunne
hjælpe Pil. Hun fik smertestillende medicin – men
ikke endda det hjalp. Det var rigtig synd for hende,
så der var desværre ikke andet at gøre end at give
hende fred. Hun var en sjov nordbagge – helt sin
egen personlighed, som nu alle hestene har. Vi
prøvede at anbringe Pil i familiepleje 2 gange, men
det gik ikke. Hun ville hjem igen, og vi lovede hende,
at hun kom ikke videre og blev nu hos os. Pil havde
et rigtig godt liv og var altid en glad hest med en
utrolig appetit. Pil kom til Nyt Hesteliv i foråret
2008. Hun var en utrolig sød og kælen hest, som var
bedste ven med NH Jupiter.

NH Dina blev aflivet i februar 2010 på grund af
smerter i benene. Hun havde i flere år været
forfangen og havde dermed et dårligt blodomløb i
benene. Den megen kulde i vinter gjorde det
sværere for hende, og hun stod til sidst med store
smerter, og vi var nødt til at give hende fred.
Dina kom oprindeligt i september 2008. Hun var en
skrap dame, og tog hurtigt lederskabet af
ponyflokken sammen med NH Brian. Dina var en
rigtig sød pony, og nød altid at komme ind i stalden
og blive striglet. Brian savnede hende rigtig meget i
starten, men sådan er livet desværre også.

Dina hjælper til med at male

Pil (forrest) på ferie i Vissenbjerg juli 2009 – Obelix (nu
Mingus) og Gizmo i baggrunden

Tulle – en privathest
Tulle var en tynd og forsømt nordbagge, som kom til
Nyt Hesteliv i marts 2010. Hun kom som privat
opstaldet hest og havde den historie med sig, at den
havde stået ved en hestehandler og nu skulle have
det godt. Det viste sig imidlertid, at ejeren ikke
kunne betale for sin opstaldning og ville derfor af
med Tulle. Vi tilbød hende at overtage Tulle, men af
en eller anden grund valgte hun at sælge den til en
hestehandler, som kom og hentede Tulle. Det var
rigtig for ejeren. Tulle var faldet rigtig godt til, og
specielt Brian, som havde mistet ”Dina”, blev straks
forelsket, da Tulle kom. Hun var en sød lille
nordbagge, så det var dybt frustrerende ikke at
kunne hjælpe. Der er rigtig mange unge piger, som
anskaffer sig en hest, men finder ud af, hvor dyrt
det. Derfor kommer hesten til at lide under det og
bliver smidt ud fra sted til sted. De får ikke den mad,
de skal have, der bliver ikke muget og
opstaldningsstedet ved ikke deres levende råd.
På hestens vegne er det en utrolig ulykkelig
situation at blive kastebold. De bliver dybt
frustrerede over alle de skift.
Sådanne heste ender det galt for på et eller andet
tidspunkt.
Vi ville gerne have hjulpet Tulle, men det ville ejeren
ikke. Der var endda en på stedet, som ville tilbyde
hende 10.000 kr. Det hjalp ikke, for ejeren havde
solgt den til hestehandler, som kom og hentede den.
Vi håber inderligt, at Tulle har fået et nyt og godt
hjem ….

Ny hjemmeside
Som nogle måske har bemærket ved besøg på vores
hjemmeside, er vi ved at kreere en ny hjemmeside.
Det tager frygtelig lang tid, og vi har svært ved at
finde tiden til det, da der sker 117 andre ting, hele
tiden, hos nyt Hesteliv. Desuden har alle frivillige
almindeligt arbejde at passe ved siden af. Undtagen
Janne, som ”nøjes” med at passe heste, sidde på
kontor, svare på e-mails, tage telefonen (som ringer
uafbrudt), passe hunde, katte og meget andet. Men
vi arbejder på sagen og håber, at den nye
hjemmeside er klar til brug efter sommerferien.
Vi beder jer om at have tålmodighed.
Af hjertet tak.

Hjælp til strigling af heste og
ponyer

Hjælp - vi mangler folk, som har lyst til at hjælpe
med at strigle vores heste og ponyer. Der er over 50
heste og ponyer her på nyt Hestelivs tilholdssted i
udkanten af Blommenslyst ved Odense.
Det ville være fantastisk dejligt, hvis der er nogle
mennesker, som havde lyst til at hjælpe med at
ordne dem.
Du har måske tidligere haft hest og synes, det er for
dyrt, tager for meget tid, eller at man er for bundet
af at have en hest selv. Måske savner du alligevel
lugten af hest og stald, samt de hyggelige stunder
med dyrene. Så har du her en oplagt mulighed for at
få nogle nye firbenede og tobenede venner.
Her er mange søde og venlige heste og ponyer, men
også nogle stykker med skrammer på sjælen. Det er
ikke nogen betingelse, at du selv har haft hest, men
en vis erfaring er du nødt til at have. Vi skal nok vise
rundt og hjælpe dig i gang. Som regel kan vi aftale et
tidspunkt, så vi er flere, som kan strigle på samme
tid og hjælpe hinanden med at lukke hestene ind og
ud.
Nyt Hesteliv ligger ca. 10 km fra Odense Centrum,
tæt på motorvejsafkørsel 53. Det er også muligt at
tage bus 131-134, som kører ud ad Middelfartvej.
Stå af ved Spedsbjergvej og herefter er der 900 m at
gå.
Hvis dette lyder tiltalende og hvis du kan afse tid til
at komme et par timer 1-2 gange om ugen ville vi
blive rigtig glade. Ring i forvejen og aftal tid for et
besøg. Vi ses!

Hesteværnsag fra Søndersø
(Fyn)

Dette er ”føllet” fra sidste år

3 vanrøgtede heste

Hoftebenene stikker ud gennem dækkenet

Al muskelmassen er forsvundet på halsen. Der er
ingenting

Denne sag bliver anmeldt i påsken 2010, hvor vi
tager ud og kigger. Hestene kommer med det
samme hen og er ved at gå gennem indhegningen
for at bede os om hjælp. Det er meget
symptomatisk for sådanne at bede om hjælp. Der
ligger ingenting på jorden. De er rad magre. Der er
ingen glans i deres øjne. Alt taler sit tydelige sprog.
Familien er en ung familie i 30’erne med 2 små
børn. Vi fortæller dem, at vi gerne vil hjælpe dem af
med hestene og sørge for, at de får det godt. For
hestene har om nogen meget brug for hjælp.
Familien mener ikke, der er noget galt, og de vil
absolut ikke af med hestene. De mente, at sådan så
de andre heste også ud, der gik rundt omkring på
naboejendommene. Familien fortæller, at de fik
skam 2 baller hø tilsammen om ugen. Den er så gal,
at vi omgående politianmelder hestene og beder
politiet komme akut ud, for vi er meget bekymrede
for dem. Vi fortæller, at vi godt vil afhente dem og
tage dem til internatet for at pleje dem. Vi hører
ikke mere.

Typisk lang vanrøgtspels, der beskytter kroppen

Vi kontakter politiet igen for at høre, hvad der er
sket i denne sag.

Politiet fortæller, at de har været på tilsyn med en
kredsdyrlæge. Familien får påbud om at give dem
mere at spise og de vil så følge op på sagen.
Vi har holdt øje med hestene fra afstand, men det
ser ud lige nu som om ejeren har gjort en indsats,
for hestene er begyndt at se bedre ud. Vi håber
disse 3 heste fremover ikke vil blive svigtet så meget
igen.

Colomba – en hesteværnsag
fra Als

Columba er en ca. 8 års travhoppe, meget sød og
venlig af sind. Hun er ret høj af en traver at være.
Hun har været redet og også gået for vogn. Hun har
efter de meget sparsomme oplysninger, vi har om
hende gået løb i Sverige. Jeg kender desværre ikke
hendes historie. Der er så mange grumme historier.
Det er en frygtelig skæbne for disse heste at blive
solgt fra og så gå fra den ene til den anden. Ingen
gider ofre noget på dem.
Vi havde håbet, at vi kunne give Columba et godt liv
her, men desværre viser det sig, at Columba har
ringfod og er blevet meget halt. Hun er blevet
hjulpet med specialsko, som ej heller har hjulpet.
Hun har meget ondt ved skulderpartiet, om det er
en belastningsskade på baggrund af ringfoden, eller
det er noget helt andet, ved vi ikke. Vi håber det
bedste for Colomba. Hun er en utrolig sød hest og
nyder at være i hænder.

Colomba på nyt Hesteliv
I november måned 2009 får vi en anmeldelse på 5
tynde heste på Als. Vi besigtiger hestene og
konstaterer hurtigt, at de 2 ud af de 5 heste ikke er
acceptable. De gik på det tidspunkt ude på en
jordfold og søgte meget efter noget af spise. De
kom hurtigt hen til os, som er meget symptomatisk
for sultne heste, der beder om hjælp. På folden er
der 2 meget magre travhopper, en holstenerhoppe i
fol, 1 varmblodshoppe og en hingst. De kommer alt
for lidt ud og ofte kun i weekenden, hvilket er
ulovligt, jfr. hestelovgivningen. De 2 travhopper
ankom til stedet i august 2009. De var i denne
magre tilstand ved ankomst og efter 3 mdr. er de
stadig meget magre.
Politiet tager på tilsyn med en kredsdyrlæge i
november 2009, og hun konstaterer, at de to
travhopper er for tynde og giver påbud om
tandraspning samt at give dem mere mad. Den ene
travhest bliver solgt ret hurtigt, den kan vi ikke nå at
redde. Den anden hest "Columba" prøver vi nu at
redde og vælger at frikøbe den gennem en
”stråmand”, da hestehandleren bestemt ikke vil
sælge til os. Det er desværre nødvendigt at gøre
det på denne måde.
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Et Dyreværnskorps i Danmark
Nødvendigheden for et dyreværnskorps er mere
end nogensinde stor. Der meldes om stigning i
anmeldelser og vanrøgtsager fra dyreværns‐
organisationer. Vi arbejder konstruktivt på et
oplæg, som vi den 25. maj skal præsentere for en
udvalgt personkreds indenfor politi, jurister,
politikere m.m.
Vi fik Frederiksborg Amtsavis og de sjællandske
medier til at optage en kronik, baseret på
nedennævnte artikel:
Vi sender teksten her, som er udarbejdet af dyrlæge
Lene Kattrup:
Blodhunden Holger blev ikke særlig gammel.
Naboerne kunne høre, hvordan han blev slået og
sparket. De kunne høre den stumpe lyd af en støvle,
der ramte tungt mod hundes krop og derefter, at
han hylede og klagede sig. Mange naboer i
ejendommen forsøgte igennem et par måneder at
anmelde det ‐ i alt mellem tyve til tredive gange.
Næsten alle gangene blev anmeldelsen afvist, fordi
politiet sagde, at de ikke kunne bruge det til noget,
når der kun var tale om, hvad man som vidne havde
hørt, men ikke set. Da det sidste gang blev anmeldt,
kom politiet dog. De fandt ejeren med hunden i
ejendommens kælder, hvor han stod med hunden
og vaskede en del blod af, som stammede fra
mishandlingen. Han forklarede betjentene, at blodet
var normalt og blot skyldtes, at det jo var en
blodhund. Betjentene vidste ikke bedre og kørte
hjem til stationen. Holger blev fundet død få timer
efter. Da politimesteren kommenterede forløbet til
pressen sagde han bl.a., at: ”Vi jo kan give bøder og
anden straf, men hvad hjælper det dyrene”. Men
som en borger skrev i et læserbrev, så underkendes
jo både dyreværnsloven og hele vores retssystem
ved sådan en udtalelse fra en politimester.
Hesten Lasse lignede et levende skelet, så tynd var
han. Han stod på en mark, der var græsset helt ned.
Hans vægt var ca. halvdelen af det normale. Politiet
afviste anmeldelsen, men da dyreværnsfolk
pressede på samt fik pressen (dyreværnsfolkets
bedste ven) til at omtale sagen og bringe billeder,
kørte de til sidst derud. Først mente de, at hesten jo
bare kunne æde noget græs, de kunne ikke se og
forstå, at marken var græsset helt ned. Til sidst efter
massivt pres gik politiet med til at meddele ejeren
(pålæg), at hesten skulle have foder to gange hver
dag. Hesten var ikke syg, den var blevet sultet.

Da den fik foder, tog den hurtigt på og kom til at se
flot og normal ud i løbet af et par måneder. Fire
måneder efter, var den gal igen, den var igen
radmager. Det blev atter anmeldt, og politiet
prøvede igen at afvise at gøre noget. Til sidst
indvilgede de, men ringede til ejeren først. Da de
mødte op, var hesten derfor fjernet. Politiet foretog
sig ikke mere i sagen. Ejeren fik ingen bøde eller
andet.
En del Aberdeen Angus kvæg gik i skiftevis tørvejr,
regn, snevejr mv. hele vinteren igennem. Når det
ikke var frostvejr, så i det rene mudder, som de sank
ned i, fordi folden var ret lille og bunden blev trådt
op. De kælvede også her, hvor en del af kalvene
enten var dødfødte eller døde kort efter formentlig
pga. kulde og mangel på mælk hos moderdyrene.
Dyrene havde intet læskur eller andre naturlige
læmuligheder, som loven ellers stiller krav om, der
skal være. Køerne var udtalt magre og blev også
fodret alt for utilstrækkeligt. De gik meget af tiden
og brølede højt, fordi de var frustrerede og
voldsomt sultne. Det blev naturligvis anmeldt til
politiet, der afviste. Efter massivt pres igennem
længere tid tog de til sidst ud på stedet. Men de
mente ikke, at der var noget galt. Ejeren sagde til
politiet, at han var medlem af Dyrenes Beskyttelse,
og det syntes politiet afgjorde sagen, så måtte det
være ok. Politiet sagde også, at de mente, at dyrene
virkede vågne og ivrige og gik hen imod dem, da de
gik ind i folden, så derfor måtte de have det godt
nok. Det sidste hører vi ofte, også med heste, der
sulter. Når dyr sulter eller lider nød på anden måde,
går de netop forventningsfuldt hen imod personer,
der går ind til dem, fordi de håber på, at de bringer
dem foder eller hjælp. Hvis de har det godt, vil de
oftere blot blive stående og f.eks. æde videre.
En kat havde slæbt sig hjem med en smadret
bagkrop efter påkørsel. Ejeren lod den ligge på
gulvet, trods den havde store smerter og ikke kunne
spise eller røre sig. Først efter en uge blev den bragt
til en dyrlæge, der undersøgte den grundigt og
derpå aflivede den. Politiet afviste anmeldelsen
trods det, at loven klart rummer en pligt til at søge
dyrlæge, hvis et dyr lider, eller alternativt sørge for,
at det aflives.
Der findes snesevis af lignende sager. I sommeren
2006 samlede én fra gruppen bag dette initiativ 30
”friske” sager sammen, som var velbeskrevne og
viste problemerne, og sendte til daværende
justitsminister Lene Espersen. Svaret var
intetsigende.

Kernen i problematikken er, at politiet mangler
viden om dyr. Politiets ressourceproblemer og det
forhold, at der er langt mere brug for politiet i
samfundet til andre alvorlige sager i disse år end for
få år siden, har været med til at gøre situationen
endnu værre. Dyreværnsloven hævdes ikke mere på
et blot nogenlunde rimeligt niveau i Danmark. I de
senere år er muligheden for at klage over en
anmeldt men afvist dyreværnssag ydermere blevet
afskaffet. Hvis man som privatperson eller
organisation anmelder en overtrædelse af
dyreværnsloven og efterfølgende ønsker at klage
over politiets afgørelse, får man en rutinemæssig
afvisning fra Statsadvokaten, hvor der står, at man
ikke er klageberettiget, fordi man som person eller
organisation ikke var den forurettede part. Men den
forurettede part var jo et eller flere dyr, der som
bekendt ikke selv kan skrive klagebreve. Der bør
indføres en ret til at klage og en ret til information
om sagens udfald.
Når man vil anmelde en meget alvorlig
dyreværnssag, møder man som regel en mur.
Almindelige borgere må normalt opgive. Sager, hvor
anmelderen afvises, tæller ikke med i statistikken,
men alligevel har politiet en fordobling i antal
anmeldte dyreværnssager de seneste fem år.
Stigningen skyldes ikke, at folk er blevet mere
opmærksomme og følsomme, tværtimod er
sagerne, vi har i dag generelt set mere barske og
ofte mere komplicerede.
I de fleste tilfælde er det svært at få politiet til at
forstå, at dyreværnssager faktisk hører under
politiet ‐ at de skal handle og gøre noget. Der findes
undtagelser, men de er få. Vi må ofte sende hele
lovgrundlaget med anmeldelsen og strege med gult
i de paragraffer, vi mener, er overtrådt samt
fremføre de faglige veterinære argumenter. Ellers
sker der slet ikke noget. I de fleste tilfælde må vi
alligevel opgive. Derfor er der også begyndt at
brede sig en uheldig tendens til selvtægt i
dyreværnssager. Et eller flere meget lidende dyr
fjernes eller frikøbes, fordi man ved myndighederne
ikke fungerer på dette område. En dyrlæge skrev for
nylig om de gange, han havde anmeldt en alvorlig
skade med en kamphund til politiet: ” I bedste fald
er det politiforvirring, i værste fald total
ligegyldighed”. Han forklarede, at årsagen, som han
så det, må være, ”at politiet hverken har økonomi,
tid, viden eller vilje til at beskæftige sig seriøst med
emnet”. Derfor burde politiet hjælpes og bistås af et
korps af personer, der har forstand på dyr, dyreværn
og dyrevelfærd. Der har været forskellige forsøg på
at afhjælpe problemerne ved at hæve straframmen,

udarbejde manualer og forsøge at uddanne politiet,
så nogle betjente kunne få mere forstand på dyr.
Men det kan man ikke få på et par dages eller ugers
kursus. Det er en meget omfattende viden, man skal
have for at kunne bedømme et dyrs tilstand. Det
bliver ikke lettere af, at dyr er meget forskellige og
ikke kan tale. Derfor og fordi politiet pt. mangler.
ressourcer, er det logisk, at vi i stedet skal have et
hjælpekorps, et dyreværnskorps, der kan bistå og
aflaste politiet. Dyreværnsforeningerne kan og vil
uddanne og afholde en del af udgifterne til det.
Dette korps, som kun skal have visse, men dog nogle
få nærmere begrænsede og veldefinerede
beføjelser, bør arbejde under og sammen med
politiet. Det kan finansieres, dels igennem frivillige
midler fra alle dyreværnsforeningerne, fra
fondsmidler samt fra frivillige bidrag fra
befolkningen, og dels af staten. Dyreværnskorpset
skal kun have adgang, når ejeren af dyrene selv
giver dem adgang. Politiet skal have pligt til at
komme indenfor en time, hvis dyreværnskorpset
ønsker det og skønner, at det er nødvendigt.
Erfaringer fra udlandet viser, at de normalt vil få
adgang. Der skal udarbejdes detaljerede
retningslinier samt en detaljeret vejledning og
manual for dyreværnskorpsets arbejde og beføjelser
samt for samarbejdet mellem dette og politiet.
Vi ved, at der er opbakning hos den danske
befolkning – nu mangler vi blot politikerne og de
juridiske embedsmænd.

Arbejdsgruppen for etableringen af et
dyreværnskorps i Danmark
Fransiska Andersen og Jørgen S. Petersen (Inges
Kattehjem)
Anne Trane (Dansk Dyreværn Århus)
Lis Borring (Aktive Dyrevenner)
Christian Birkemark (Hundens Tarv)
Axel E. Sørensen (Alle Dyrs Ret)
Anne‐Mette Iversen (Hesteinternatet af 1999)
Lene Kattrup (dyrlæge)
Janne Junker (nyt Hesteliv)

Medlemsdag på nyt Hesteliv

Herning messen 11‐14. marts

‐ søndag den 30.maj kl. 14.00 – 17.00
Kære medlem
Vi vil gerne invitere alle adoptører og medlemmer
til en hyggelig dag i hestenes tegn.
Tag hele familien med og kom og hils på hestene og
se, hvordan de har det.

Som de 3 foregående år var vi i Herning med
sammen stand i hal E. Vores stand var vel besøgt
med dialoger omkring de mange hesteværnsager. Vi
fik en del nye medlemmer og adoptioner. Som et
supplement til at støtte os solgte vi lodder. Salget
heraf gik rigtig godt.

Mia Lykke Nielsen, som træner Natural
Horsemanship, kommer og giver os en opvisning i
hvad horsemanship er og fortæller om hendes
virke. Mia har boet på en ranch med mere end 300
vildheste i Californien, USA, hvor hestene
udelukkende trænes med naturlige metoder.
Metoder som er tilpasset hestens eget ”sprog”,
sociale omgang og indbyrdes hieraki. I stedet for at
tvinge hesten til at samarbejde på menneskets
vilkår, vælger hesten selv at følge den træner, den
oplever som sin leder. Siden dengang har Mia
trænet hestene efter denne naturlige måde. Mia vil
vise os dette gennem praktiske eksempler på nogen
af vores heste, som jeg vil give hende denne dag.
PROGRAM
14.00 – 14.30 Rundvisning
14.30 – 15.30 Mia Lykke Nielsen
15.30 – 16.30 Janne fortæller om aktiviterne
16.30 – 17.00 Hygge med heste og ponyer
Tilmelding: Til nyt Hesteliv senest den 27. maj på
info@nyt‐hesteliv.dk eller 2635 5865.

Om søndagen fik vi mange nye gaver, som vi kan
benytte til vores næste lotteri, som er Store
Hestedag i Roskilde den 4‐5. september. Vi benytter
lejligheden til at sige stor tak til de firmaer, som har
bidraget med gaver:

Bõrjes Sverige
Roskilde Rideudstyr ApS
Kronborg’s Sadelmageri & Rideudstyr
Nature’s First Animal Care
Hanne Ericsson Rideudstyr
Right4Horses
Gila Horsefair
Askhim’s Horse Herbs ApS
Almind horseware.dk
Horseline Creative
Unicorn
Muhldorfer
Caballo Andaluz Spansk Rideudstyr
Englyst Rideudstyr & Ridecenter
Thy Mors Camping Udlejning
Equidan Vetline
Stenholtgård

Generalforsamling
Der blev afholdt generalforsamling den 24. Marts
2010. Nedenfor følger kortfattet referat:
Alle tal er for kalenderåret 2009 og opgjort pr.
31.12.2009

1. Formandens beretning: Foreningen ejer i
dag 59 heste, en stigning på 28 heste i
forhold til 2008. 6 heste er formidlet i
familiepleje. NH har 335 medlemmer og
107 adoptører. – NH har haft en samlet
indtægt på kr. 733.510 fordelt på
donationer, produktsalg, puljer, herunder
Tips og Lotto og Dyrevelfærdspuljen.
Der har været en samlet udgift på
kr. 777.679,10 for løn, forsikringer, smed,
dyrlæge, hesteværnsager, foder,
hestemarkeder, medlemsblad etc. NH har
deltaget i 2 messer og lavet 6
arrangementer. NH har sammen med
journalist Jytte Reimer besøgt 4
hestemarkeder og frikøbt 2 heste. NH har
modtaget 36 anmeldelser af vanrøgt, 13 er
blevet politianmeldt. Der arbejdes på en ny
hjemmeside. I samarbejde med 8 andre
dyreværnsforeninger arbejder NH på at
etablere et dyreværnskorps til at varetage
de mange dyreværnssager. I årets løb er
der kommet 2 læskure til ponyer,
indhegningerne er blevet udvidet efter
oprydning i skoven, 2 store indhegninger i
Vissenbjerg og 3 frostfri drikkekar. NH
ønsker mere fokus på hestemarkeder og
slagtetransporter NH ønsker sig mere jord
og flere medarbejdere.
2. Regnskab: Er revideret af Winnie Huus
Kontorservice. Godkendt.
3. Kontingent: Uændret kr. 300 pr. medlem og
kr. 500 for familiemedlemskab. Kr. 3000 for
livtidsmedlemskab.
4. Vedtægtsændring: § 9 foreslås ændret
således at der i stedet for: ”Bestyrelsen
består af 5 medlemmer, der udpeges
demokratisk” kommer til at stå:
”Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der
udpeges demokratisk. Desuden vælges 2
suppleanter”.

Den fulde ordlyd bliver herefter:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle
udpeges demokratisk. Desuden vælges 2
suppleanter. Bestyrelses medlemmerne
vælges for 2 år ad gangen, suppleanterne
for 1 år ad gangen.
Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges,
ligeledes suppleanter. Beslutninger kan kun
træffes med tilstedeværelse af min. 3
bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes min. 6
bestyrelsesmøder om året.
5. Opstilling til bestyrelsen: Janne Junker,
Birgitte Karlsen, Christina Junker, Charlotte
Bradstrup og Gunvor Grejs genvælges til
bestyrelsen. Jørgen Jensen blev valgt som
suppleant. Han indtræder i bestyrelsen som
suppleant for Charlotte, som er
langtidssygemeldt. Jørgen vil arbejde med
annoncer og sponsorater. Punkt 5 og 6 i
dagsordenen er byttet om, da det var
nødvendigt med en vedtægtsændring inden
valg til bestyrelsen.
6. Eventuelt: Der var ingen indkomne emner.

Grethe Møllers Mindefond
Vi har med stor tak modtaget et beløb på kr. 5000
fra Grethe Møllers Mindefond.
Grethe Møller, cand.mag i dansk og idræt.Lektor på
Middelfart Gymnasium. Ansat fra 1975 til sin død
den 12. Juni 1999. Fonden er indstillet af hendes
far, Jørgen Møller, født den 7. August 1924.
Jeg citerer uddrag fra fondens vedtægter: Fondens
formål er dyrevelfærd. Hjælpen kan omfatte såvel
husdyr som kæledyr, vilde dyr i den danske natur og
pattedyr i havet omkring Danmark.
Fonden støtter bestræbelser for, at alle former for
rituelle slagtninger forbydes. Alle slagtedyr skal
aflives hurtigt og humant på nærmeste danske,
godkendte slagteri. Fonden går ind for, at der
oprettes en absolut uafhængig dyrlægekontrol, som
skal træde til, hvor dyremisrøgt konstateres. Fonden
støtter oprettelsen af et dyrepoliti, hvis personale er
specialuddannede til at modtage anmeldelser om
vanrøgt og dyremishandling, rejse sager herom og
indbringe disse for retten.
Vi kan ikke være mere enige, og vi arbejder for de
samme ting!

De indelukkede heste i
Kværndrup (Fyn)

Tinkeren stod i møg uden vand

I februar modtog nyt Hesteliv en henvendelse
vedrørende nogle ponyer og tinkere, som stod på en
gård i Kværndrup på Fyn.
De skulle være alt for tynde, og de havde ikke været
ude af stalden igennem flere måneder.
Vi tog ud og kiggede på sagen. Ejeren af gården gik
med ind i stalden. Det var imidlertid ikke hans
ponyer, han lejede bare bygningen ud. Udlejeren
frakendte sig ethvert ansvar. Inde i stalden fandt vi
tre usoignerede shetlandsponyer i en boks. De var
lidt tynde, men ikke så tynde, at en anmeldelse ville
føre til noget. I boksene ved siden af stod 2 tinkere,
Der var rent halm i boksene og vand. Undtagen hos
den ene tinker. Den var meget sky og urolig. Den
ville ikke komme hen til os. Der var ikke muget ud
hos denne hest og dens pels sad i store hårboller på
maven og i de lange hår ved benene. Den havde
heller ikke vand i boksen. Ejeren af gården fortalte,
at der ikke var nogen fold, hestene kunne komme
ud på. Vi kørte igen og meldte hesteejeren til
politiet, fordi hestene ikke kom ud, som de skal
ifølge loven. Hestelovens § 17 siger: ”Heste skal i
mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller
gives fri bevægelse på fold”. Derudover syntes vi, at
staldforholdene var kritisable og en overtrædelse
i.f.t. dyreværnslovens.

Store hårboller og totter hang i laser

Politiet besigtigede forholdene. Hesteejeren fik en
frist på en uge til at finde en løsning på
problemerne omkring den manglende fold.
Staldforholdene og forsømmelsen af hestene,
mente politiet ikke var en overskridelse.

Familiepleje
Der kommer i øjeblikket rigtig mange heste ind til
nyt Hesteliv. Der er fuldstændig fyldt op, og der står
samtidig mange heste rundt omkring og venter på at
kunne komme ind på internatet eller på at få en ny
familie. Vi har derfor mere end nogensinde brug for
plejefamilier til vores heste.
Plejefamilier er familier, som overtager en af nyt
Hestelivs heste og har dem som deres egne.
Dermed afholder plejefamilien alle udgifter samt
pasning af hesten. Nyt hesteliv beholder ejerskabet
og kommer ind i mellem forbi og ser til hesten.
Kravene til at blive plejefamilie er, at man har nogle
gode hesteforhold at tilbyde hesten. Den skal på
fold hver dag, så meget som muligt og være
sammen med andre heste.
Tidligere har det været et krav, at man skulle have
sit eget sted, da vi syntes, at det var den mest
stabile løsning for hesten. I øjeblikket har vi dog så
mange heste, at vi har valgt forsøgsvis også at sende
heste ud til familier, som har deres heste opstaldet.
Opstaldningsstedet skal godkendes på samme
måde, som vi godkender faciliteterne hos familier,
som har deres eget sted, og hvis hesten flytter til et
nyt sted, skal dette også godkendes.

Achita

Meri

Vi håber altid på, at vores heste kommer til at flytte
så lidt som muligt, da det er stressende for heste at
flytte rundt, og mange af vores heste har allerede
flyttet alt for mange gange. Derfor vil vi i videst
muligt omfang, når vi er på godkendelse, sikre, at
opstaldningsstedet som udgangspunkt er et sted,
hvor hesten kan stå i en længere tidsperiode.
Vi håber, at vi ved at åbne muligheden for
opstaldning kan få flere plejefamilier til vores mange
heste.

Et lille udpluk af ventende heste, læs mere på
www.nyt‐hesteliv.dk

Cesanta

Mimi

En udvalgt familieplejehest
Romeo

Støt nyt Hesteliv på mange
måder og træk fra i SKAT:
Donation
Støt med et fast månedligt beløb fra 50 kr. og
opefter. Vi har lavet et lille regnestykke, som sætter
tingene lidt i perspektiv:
9

9
9
9

9
Romeo er en 5 års vallak, som blev frikøbt på
Vorbasse marked. Han var meget bange og stod
med 4 meget hævede ben og kunne næsten ikke gå.
Ved ankomst til nyt Hesteliv var han stadig meget
skræmt og hver gang nogen kom ind i stalden
sprang han ned bag i boksen.
Romeo faldt efterhånden til ro, men han var længe
meget apatisk og ligeglad med hvad, der foregik
omkring ham. Det er en typisk reaktion fra
markedshestene, som har været kastet rundt fra
hestehandler til hestehandler. Ingen har vist
interesse for hesten, men derimod ofte ydet store
overgreb. Oftest er det meget unge heste, som ikke
har været håndteret før.
Romeo er nu vågnet op og er en utrolig sød og
imødekommende hest. Han vil rigtig gerne snakke,
nusse og strigles. Han er dog stadig ikke helt tryg
ved at få løftet ben.
Hvorfor han havde så hævede ben, ved vi ikke.
Romeo har lidt skæve ben og havde i starten
indimellem fortsat lidt ondt i benene, særligt hvis
vejret gjorde, at jorden blev meget hård. Der har
dog ingen problemer været i vinters, hvor der ellers
har været så rigelig sne og frost, som kunne have
givet ham problemer.
Hvorvidt Romeos ben kan holde til at blive brugt
som ridehest vides ikke. Derfor skal han ud til en
plejefamilie, hvor det er uden betydning, hvorvidt
han kan rides.
Romeo trives på nyt Hesteliv, men han savner
nogen, som har tid til at give ham al den
opmærksomhed, som han fortjener.
Formidlingsgebyr kr. 3.000
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For kr. 50 pr. måned er du med til at give en
hest kraftfoder i 3 dage
For kr. 100 pr. måned er du med til at give 28
ponyer wrap i 1 dag
For kr. 150 er du med til at give ormekur til 1
hest
For kr. 200 er du med til at give 60 heste og
ponyer gulerødder i 1 uge
For kr. 300 er du med til at give en vaccination
til 1 hest
For kr. 400 pr. måned er du med til at give 50
heste og ponyer halm i 1 dag
For kr. 500 er du med til at give en beskæring til
1 hest
For kr. 1000 er du med til at give en
tandraspning til 1 hest

Adoption
Adopter en hest for kr. 250 pr. måned
Børn kan adoptere en pony for kr. 100 pr. måned

Familiepleje
Få hesten hjem til dig selv. Se mere herom inde i
bladet.

Firmasponsorat
Sponser et årligt beløb på kr. 5.000 / 10.000.
Vi vil synliggøre dit firmanavn på messer og
udstillinger og i.f.m. vores arrangementer på nyt
Hesteliv. Vi linker til dit firma på vores hjemmeside.

Annoncer i medlemsbladet
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr.
kr.
kr.

500
1.000
2.000

Gavedonationer
Naturalier modtages meget gerne i form af foder,
wrap, hø, hesteinventar, bygninger m.m. og kan
trækkes fra i SKAT

Produkter til salg

Billedkunst

Hestekalenderen 2010

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

Halv pris kun kr. 75,‐ + porto kr. 55.

Hestens Bog

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.

Hesteplakat

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

Sød hesteplakat af ”Lille Jørgen” i format A2
Kr. 25 + porto kr. 25
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.

Adoptanter pr. 1.5.2010

Donationer

Lene og Natalie Greve Hansen, Anna Maria Thorgny
Olsen, Line Danielsen, Gudrun Aaberg
Jørgen Jensen, Marianne Christensen, Susanne Klim,
Pia Jensen, Birgit Hansen; Charlotte Thomsen
Jørgen Jensen, Sofie Olsson, Marie Christiansen,
Jeanette Møller; Anna Michaelsen Jensen, Inger Bang
Wilken, Connie Skytt Rasmussen; Merete Noer; Rikke
Thomsen, Lonni Mortensen, Hanne Harder Jensen,
Else Nielsen og Lars Pedersen, Nina Binderup, Stine og
Gitte Pedersen, Emilie Hvalstad, Inger Bang Wilken,
Gytte og Tine Elkjær, Lone Charlotte Nielsen, Marianne
Sørensen, Dorthe og Natascha Guling, Dorthe Hansen,
Maya Sølve Olsen, Allan Wright; Nastasia Svanstrøm,
Anja Kibsgaard Olesen; Jonna Andersen, Diana Hassel
Hansen Perez, Lone Charlotte Nielsen, Jørn Bro, Pia
Larsen; Hotel Knudsens Gaard v/Steen Sørensen,
Melissa Carøe Wiuff Kristensen, Kirsten Bjerregaard,
Marian Kofoed Olsen, Berit Hansen, Solveig Frandsen,
Tine Grejs, Jannicke Frantsen, Jeanette Kolding, Sine C.
Mortensen Marie Louise Tarp Jensen, Kristina
Ladefoged, Henriette Larsen, Jeppe Grejs,Kathrine
Kaad Jacobsen, Jeannie Jørgensen, Isabella og Bettina
Schønbeck, Silvia Halkjær, Brit Pedersen, Annette
Michelsen, Kristine Ladefoged, Pernille Thomsen,
Fiskeriselskabet Michael Jeppesen ApS, Jill Iversen,
Evelyn B. Mikkelsen, Christine Vejen Nielsen, Henrik
Hald, Animalhealer.net v/Charlotte og Mikkel Lyngaae
Banff, Erik Qvist, Birgitte Christensen, Ann Bjerregaard
Sørensen, Birgit Hansen, Charlotte Bradstrup, Heidi og
Gerda Andersen, Henrik S. Petersen, Anna Björk, Maria
Louise Witting, Anne Marie Oxenvad, Christina Junker,
Jette Pagh Stenbjerre, Mona og Vermund Pedersen,
Børge og Merete Christoffersen/Susanne og Otto Bech,
Kirsten Nørbygaard, Kirsten Bjerregård, Lene Stammer
Kristoffersen, Louise Carøe Pedersen, Lone Nielsen,
Birgitte Karlsen, Vanda Qvist, Anne Andersen, Marian
Koefoed Olesen, Joan Porsmose, Emma Holm, Leif
Porsborg, Kristine Glinsvad, Sharon Miller, Hanne
Stoffregen, Pia Jensen, Amaryllis og Augustina Frisland,
Orifarm Group A/S, Regina H. Flittner, Gitte Petersen,
Bente M. Knudsen, Jytte Kjær, Marie Christiansen.

Animalhealer Charlotte og Mikkel Lyngaa 2.5oo,
Anja Eggertsen 200, Ann og Dennis Bodum 200,
Birgit Hansen 1.160, Birgit Rævdal 200, Bjarne
Iversen 1.000,Bodil Holm 500, Caroline van Ooster‐
hout 200,Charlotte Bradstrup 2.200, Charlotte
Christiansen 300, Christina Junker Nyborg 1.775,
Dyrevelfærdspuljen 200.000, Elisabeth Kjær 500,
Gerda Stigsen 200, Grethe Møllers Mindefond
5.000, Gunvor Grejs 850, Hanne Husum 200, Hanne
Sandbeck 1.800, Hanne Stoffregen 100, Inge Nielsen
200, Inger Birkum 200, Irene Christensen 200, Janni
Munk Dahl‐Byø 50, Jannike Perlsø 200, Jeanette
Kolding 897, Jill Iversen 400, Jonna Rasmussen 500,
Jørgen Jensen 580, Jørgen Olsen 200, Jørn Bro
6.950, Kenneth Nielsen 3.150, Kenneth Pedersen
1.600, Kersti Monrad 7.000, Kirsten Ebstrup 200,
Kirstine Olufsen 200, Lis Gry Bugge Klint 200, Lone
Fæster 800, Lotte Højmark Mundt 200, Marian og
Flemming V. 250, Mette Hansen Ceparano 200,
Mona og Vermund Pedersen 1.000, Muhldorfer
2.350, Nastasia Svanstøm 300, Pia Blåkilde Jensen
100, Rødovre Dyreklinik 500, Susanne Norbjerg 200,
Tine Elkjær 5.600, Tine Grejs 5.150, Tips og Lotto
14.136, Anna Twinney 1.800.

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.

Støt os så vi kan hjælpe flere heste i nød

For kr. 50 pr. måned er du med til at give
en hest kraftfoder i 3 dage
For kr. 100 pr. måned er du med til at give
28 ponyer wrap i 1 dag
For kr. 150 er du med til at give ormekur
til 1 hest
For kr. 200 er du med til at give 60 heste
og ponyer gulerødder i 1 uge
For kr. 300 er du med til at give en
vaccination til 1 hest
For kr. 400 pr. måned er du med til at give
50 heste og ponyer halm i 1 dag
For kr. 500 er du med til at give en
beskæring til 1 hest
For kr. 1000 er du med til at give en
tandraspning til 1 hest

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

