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Siden sidst 
 
Hestene har haft en dejlig lang sommer med masser 
af græs. Vi har ikke haft nogen koliktilfælde, men 
desværre fik vi alligevel et angreb af forfangenhed. 
Vi havde ændret en af græsmarkederne med en 
særlig blanding for specielt forfangne heste, men vi 
må konstatere, at det ikke er godt nok. Derfor kære 
læser pas på jeres ponyer og tildel med begrænset 
mængde græs i forårs- og sommermånederne og 
resten af tiden er det jordfolden.  Det gælder også 
om at passe på jeres heste her i efteråret, hvor frost 
og sol på græsset ikke går godt i spænd.   
 
Sædvanen tro har vi frygtelige beretninger fra he-
stemarkeder anno 2010. Det er ren dyremishand-
ling. Desværre er det ikke kun mishandling af heste, 
men også høns, der står så tæt i bure, hundehvalpe, 
kattekillinger, undulater. Kræmmermarkeder med 
levende dyr skal forbydes! 
 
Vores åbent hus arrangementer har altid været 
populære, og vi åbner dørene igen til næste år. Det 
er også tilladt at komme forbi selv og se nyt Hesteliv 
og hilse på alle beboerne.  
 
Efteråret er i fuld krig, der udendørs gør det lidt 
mindre attraktivt for hestene, når de skal gå rundt i 
mudder. Det kræver ekstra tid til at kigge koderne 
efter for muk. Vi håber, vi får en masse sne til vin-
ter, som hestene nød rigtig meget sidste år.   
 
Bladet denne gang er præget af de mange forskelli-
ge aktiviteter fra gården, herunder vores årlige dyr-
lægetjek, opsamling af gødning til parasitanalyse 
m.m., der ikke altid gør tingene nem, når hestene 
står i løsdrift … 
 
Rigtig god læselyst! 
 

 

 
Redaktionen 
Janne Junker 
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Egeskov Hestemarked 2010  
- en heldig knabstrupper 
 

 
Zeus på Egeskov Marked 
 
Vi frikøbte Zeus på Egeskov Hestemarked den 15. 
September 2010.  Han var meget nervøs, da han 
blev fundet.  På det tidspunkt hvor vi købte ham,  
havde han allerede været i hænderne på flere he-
stehandlere. 
 
Egeskov i efterårsvejr 
Efteråret var kommet til Fyn den dag, Egeskov Mar-
ked blev afholdt i 2010, den 3. onsdag i september. 
Regn og blæst tog for alvor fat op af dagen på mar-
kedspladsen i Kværndrup. Paraplyer blev slået op, 
regnhætter trukket godt ned om ørene og de, der 
ikke havde fået regntøjet med, måtte søge ly i de 
mange boder. Markedspladsen flød efterhånden i 
mudder, der fik enkelte store transportere til at 
sidde uhjælpeligt fast på markvejene ind og ud af 
pladsen. På det tidspunkt var det heldigvis lykkedes 
den trailer, som skulle bringe den nye lille beboer til 
nyt Hesteliv, at kante sig ud af markedsområdet. 
 
Vandet skyllede ned, da traileren kørte ind på 
gårdspladsen. Den unge hingsteplags kald gav gen-
lyd i staldene, hvor de øvrige beboere ivrigt spidse-
de ører efter den nyankomne. Traileren blev åbnet, 
og NH Zeus så sit hjem for første gang. Med lidt 
overtalelse fik vi ham ud af traileren og ind i en tør 
og rar boks, der stod klar til at tage imod ham. Zeus 
virkede stadig noget forvirret og skræmt, men tog 
sultent imod wrap og rugbrød. Med munden fuld af 
wrap hilste han hjerteligt på NH Lucky Light, som 
havde fået plads i boksen over for. Lucky så ud til at 
gengælde interessen og strakte ivrigt hals for at se 
nærmere på den nye, plettede fyr.  
 

 
 Zeus ved ankomst til nyt Hesteliv 
 
 
Zeus er allerede faldet godt til. Han nyder at få lov 
at røre sig på de store græsfolde, og han tager godt 
for sig af retterne - både græs, wrap og nu også 
kerne. Appetitten har han i hvert fald bevaret, og 
han skal nok komme til at se endnu pænere ud, 
inden vinteren for alvor bider sig fast. Han er nem 
at have med at gøre af en hingsteplag at være, men 
kan stadig blive nervøs, når han flyttes fra sin boks 
ud på marken og tilbage igen. Især vandpytter på 
vejen kan være forfærdeligt uhyggelige at træde 
igennem – et minde fra Egeskov Marked måske?  
 

Låsby Svendsen med Zeus 
 
Låsbys byttehandel 
Zeus blev købt til nyt Hesteliv onsdag formiddag. På 
det tidspunkt havde han allerede skiftet hænder 
mellem hestehandlerne flere gange. Han indgik bl.a. 
i en byttehandel for brugskunst og endte på den 
måde hos Låsby Svendsen.  
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Nogle af jer har måske læst artiklen i Fyns Stiftsti-
dende med overskriften ”Låsby Svendsen gør god 
handel”. Handlen, der refereres til, er netop den, 
der involverer Zeus. Artiklen kan findes i Fyns Stift-
stidendes netavis.  
 
Den hestehandler, der havde Zeus med til marke-
det, havde kun ejet ham en uge. Den stakkels unge 
hingsteplag var godt på vej ind i en ond cirkel med 
videresalg fra hestehandler til hestehandler. På 
markedet blev han trukket frem og tilbage og kaldte 
skingert efter de andre heste i desperation. Han så 
ussel ud, hans krop var meget benet, og han var 
mager over ryggen. Hele hans kropssammensæt-
ning og hårlag tydede på, han ikke har fået den 
nødvendige ernæring igennem opvæksten. Heldig-
vis har vi en chance for at lave om på dette fra nu 
af. 
 
Kun meget få heste havde adgang til drikkevand 
eller hø, mens de stod bundet time efter time på 
markedet. Efter vi havde fundet en vandbalje at 
give Zeus drikkevand i, måtte vi derfor lade baljen 
gå på omgang til mange andre tørstige heste. 
 
Desværre kan vi ikke redde alle. Vi må glæde os 
over, at Zeus’ liv nu har taget den drejning, det har. 
Han har rigtig mange gode år foran sig sammen 
med de andre heste her på nyt Hesteliv. I første 
omgang ser vi frem til at introducere ham for resten 
af flokken, som vi håber, vil tage godt imod den lille 
heldige knabstrupper fra Egeskov Marked. 
 
Intet nyt under solen på Egeskov Marked 
Ud over Zeus så vi en del heste og ponyer på Ege-
skov Marked, vi gerne ville have bragt i sikkerhed 
hos nyt Hesteliv. Mange var meget skræmte og 
nervøse, nogle kunne vi slet ikke komme i nærhe-
den af, og det kunne dem, der havde hestene med, 
heller ikke.  
 
De forsøgte at stejle i de stramme nylonreb, spar-
kede og bed efter hinanden og vrinskede skingert - 
tydeligvis stressede, anspændte og paniske i de 
uvante omgivelser. Mange af hestene så meget 
nussede ud, og det var tydeligvis længe siden, de 
havde set en strigle eller mærket anden omsorg fra 
mennesker. Der var mange unge dyr på markedet, 
og for manges vedkommende virkede det ikke, som 
om de overhovedet havde været i hænder. De var 
meget skræmte over alt den uro, der var på mar-
kedspladsen. 
 
 

Skræmte opbundne dyr 
 

Frysende ponyer til salg 
 
Det mest triste vi så, var de heste, der tilsyneladen-
de havde givet helt op og stod og hang sløvt op af 
lastbilerne og optøjringsbjælkerne. Deres øjne sag-
de det hele. De vidste, der ikke var andet at gøre 
end at afvente deres videre skæbne. Ingen af he-
stene havde trods regnbygerne nogen form for ly. 
 

Stakkels dyr… 
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Et trist æsel… 
 
Hvad angår hestehandlerne, var stemningen som 
den plejer at være på en markedsplads – handlere 
der råber til hinanden, klapper hænder, bytter dyr 
og alverdens genstande. Hestene bliver til genstan-
de, som man bytter frem og tilbage uden nogen 
form for ansvarsfølelse eller medfølelse med dyret.  
 
Hestemarkeder skal nedlægges! Hestemarkeder er 
desværre et stort problem på EU plan. Hestene 
bliver transporteret over lange og store afstande fra 
Norge, Finland, Sverige gennem Danmark og videre 
til Tyskland, Polen, Italien, Spanien. Det er frygtelige 
transporter. De frie grænser har været godt på 
mange måde, men dyrene betaler prisen. Her er 
ingen kontrol nogen steder! 
 
 

Nye beboere fra Salten Heste-
marked 18. juni 2010 
 
I midten af juni tog vi til Salten Marked, hvor der 
som altid var stort opbud af kræmmere og hand-
lende – inklusiv hestehandlere. Tre ponyer og et 
æsel kom med os hjem i hestetraileren: Jenny, Mik-
kel, Frederik og Dolly.  
 
NH Frederik 
Frederik var en rød lille miniaturehingst, som vi 
fandt på markedspladsen.  Tre år gammel, sagde 
hestehandleren om den tynde lille hingst, men vo-
res egen dyrlæge mener, han er mellem 10 og 12 år. 
Frederik blev kastreret efter ankomst til nyt Heste-
liv, men han har alligevel kastet sin kærlighed på 
shetlænderhoppen Tulle. Han er meget forelsket i 
den lækre lille Tulle! Han går ingen steder uden 
hende, og hun får ikke lov at gå nogen steder uden 
ham – han følger hende overalt. 
 

Frederik og Mikkel undersøger deres nye hjem 
 
NH Mikkel 
Æslet Mikkel fandt vi bundet til en lastbil på marke-
det. Han så rigtig elendig ud og hang ulykkeligt med 
hovedet og sine store kønne ører. Vi faldt for det 
stakkels dyr med det samme og besluttede os for, at 
han skulle blive en del af vores æselflok hos nyt 
Hesteliv. I dag er Mikkel et helt andet dyr. Han er en 
værre kælepotte – det er ikke nemt at lave nogen 
form for arbejde på ponyfolden, uden man pludselig 
finder Mikkel bag sig. Så står han der med sine store 
mørke øjne og nysgerrige ører, og man skal have et 
hjerte af sten for ikke at afbryde arbejdet for at 
nusse lidt med ham.  
 
I starten var han meget interesseret i at hænge ud 
sammen med Frederik, som han fulgtes med hjem 
fra markedet. I dag begår han sig bedre og bedre 
sammen med resten af æselflokken, heriblandt 
Mads og Hans.  
 

Mikkel ved ankomst 
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NH Dolly 
Dolly er en rigtig dejlig pony med smukke aftegn. 
Hun har et godt sind, men virker stadig en smule 
usikker efter det, hun har været igennem.  
 

 
Dolly 1 år 
 
Hun var tynd og meget sky, da vi fandt hende på 
markedet – det var, som om hun aldrig havde ople-
vet kærlige menneskehænder.  Hun bed og sparke-
de efter os til trods for, at hun kun er 1 år gammel. 
Hun knyttede sig straks til lille Jenny, som var en 
mor for hende. 
 

 
Dolly i dag – en smuk og trivelig pony 
 
 
NH Jenny 
Den lille brogede miniature-hoppe var højdrægtig, 
da vi fandt hende på markedet. Hun stod ved en 
lastbil uden drikkevand på den varme sommerdag, 
og hendes mave var så udspilet, at hun tydeligvis 
var langt henne i drægtigheden. Hestehandleren 
tog åbenbart ikke loven om transport af drægtige 
dyr så tungt! Vi frikøbte Jenny igennem en mel-
lemmand for at få hende ud af hestehandlernes 
hænder. Vi var ikke sikre på, de kunne give hverken 
den vordende mor eller føllet en ordentlig tilværel-
se fremover. 

 

 
Jenny på Salten Marked, højdrægtig 
 

 
Jenny efter studsning 
 
Da de nyt beboere ankom til nyt Hesteliv fra Salten 
Marked, var de alle meget langhårede. Pels, man og 
hale var filtret sammen og trængte i den grad til en 
omgang. Flere af dem havde også utøj og skæl i 
man og hale. De fik derfor en omgang med saksen.  
De første 4 uger gik Jenny og Dolly og hyggede sig i 
haven sammen – dels for at være i karantæne fra de 
andre heste og dels for at beskytte lille Jenny med 
sin store mave. De hyggede sig gevaldigt og deltog 
meget gerne i vores morgenbord.   
 

 



7
   

Jennys forfærdelige foling 
 
Jenny er en ekstremt tapper lille dame. Hun har en 
vilje af stål og et hjerte af guld, og det gør helt ondt 
indeni at tænke på, hvad hun har været igennem.  
Som forudset kom dagen, hvor Jenny skulle føde 
ikke længe efter, vi havde fået hende hjem til nyt 
Hesteliv. 3 uger efter ankomst gik fostervandet og 
veerne gik i gang. Vi kunne dog hurtigt se, at folings-
forløbet ikke udviklede sig, som det skulle. Vi til-
kaldte dyrlægen, som hurtigt kunne konstatere, at 
føllet lå helt forkert. Jenny blev kørt til Højgård He-
stehospital. Her blev det hurtigt klart, at føllet i Jen-
nys mave var dødt, og at både forben og hoved var 
drejet. Derudover var føllet alt, alt for stort. Vi for-
moder, at Jenny var blevet ifolet af en tilfældig 
hingst i flokken, som havde været meget større end 
hende selv. Det ville blive fuldstændig umuligt for 
stakkels lille Jenny at føde føllet.  
 

Charlotte sidder med stakkels Jenny inden foling 
 
Dyrlægerne måtte dreje føllets hoved for at få føllet 
ud. Jenny kæmpede og kæmpede, og med hver ve 
blev føllet trukket et lille stykke længere ud med 
kæder om føllets ben. Det var den eneste måde, 
dyrlægerne kunne hjælpe Jenny på, for ud skulle 
det døde føl. Det viste sig snart, at også bagbenene 
lå forkert. På grund af føllets størrelse havde det 
krøllet sig sammen på alle leder. Det må have lidt 
en forfærdelig død, fordi der simpelthen ikke var 
plads til dets udvikling i den trange livmoder. 
 
Der var ikke mere at gøre for føllet, og dyrlægerne 
måtte fokusere på at redde Jenny. Det var nødven-
digt at skære føllet i stykker for at få det ud. Hele 
folingsforløbet blev en meget voldsom og smerte-
fuld proces for den lille brogede hoppe – bagefter 
var hun fuldstændig udkørt og lå helt fladt ned og 
gispede efter vejret, hendes sorte og hvide hårlag 
gennemblødt af sved. Men hun var i live! Det næste 
døgn ville vise, om Jenny overlevede.  

Hun tilbragte fire nætter på hospitalet, hvor hun 
langsomt kom til hægterne. Det gik over al forvent-
ning. 
 

 
Jenny efter endt behandling på hospitalet – fuldstændig 
færdig 
 
Hun var en stærk lille pony.  Hun var meget glad for 
at komme hjem, og hendes første dage tilbragte 
hun sammen med Dolly. Nu skulle hun rigtig komme 
til kræfter igen. Hun fungerer nu fint sammen med 
alle ponyerne. Til trods for hun er så lille, kan hun 
sagtens sætte sig i respekt for de større ponyer.    
 

 
 
Vi tør slet ikke tænke på, hvad der ville være sket, 
hvis ikke Jenny var kommet med os hjem den dag 
på Salten Marked. En hestehandler ville sandsynlig-
vis ikke have ofret penge på dyrlæge til hende, og så 
ville hun have være død efter bare 1 uge grundet 
infektion. Desværre er der ingen garanti for, at Jen-
nys historie er enestående. Hos hestehandlere ses 
ofte store blandede heste- og ponyflokke med hing-
ste og hopper i én pærevælling.  
 
Det er uundgåeligt, at der i disse flokke forekommer 
ukontrolleret avl, og som følge heraf stakkels dræg-
tige hopper, der må kæmpe en forfærdelig kamp, 
mens de føder for store føl. Desværre er det ikke 
alle, der får den hjælp, som Jenny fik. 
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Mit første år som ny adoptant 
hos Foreningen nyt Hesteliv 
 

 
Birgit med sin adoptionshest Lucky 
 
Efterlønnen nærmede sig, og da jeg altid har inte-
resseret mig for heste – ja alle dyr, så var det nær-
liggende at blive adoptant. Tilfældigvis læste vi en 
artikel i avisen om foreningen, så vi undersøgte 
stedet nærmere på nettet. Det var både trist og 
dejlig læsning, men hvis man nu kunne hjælpe bare 
en lille smule, var det da forsøget værd. 
Vi kontaktede Janne og fik lov at komme en søndag 
eftermiddag for at vælge en hest. Janne hjalp mig, 
og det blev Lucky Light. Tiden var knap, indtil jeg 
stoppede med arbejde i banken efter 42 år, men så 
fik jeg mere tid. Ved julestuen, hvor der var besøg af 
en hestehealer, fandt jeg ud af, at Lucky følte sig 
svigtet, og jeg lovede Lucky, at jeg bestemt ikke ville 
svigte hende. 
 
Efterfølgende adopterede min mand Jørgen ”Bet-
sen”, da han ankom til nyt Hesteliv, hvem kunne 
andet. Efterfølgende adopterede vi en hest mere. 
 
Det er altid så rart at komme ud til hestene. Jeg har 
lidt af et problem, da jeg er bange for at gå ud i 
flokken, men heldigvis er Niels og Anne altid så søde 
at hjælpe mig. Hvis man har spørgsmål, ja så spør-
ger man bare Janne og Charlotte. 
Lucky har desværre været syg, hun har været lidt 
for tæt på en vallak, så Jørgen og jeg var ude ved 
hende hver dag, dette gav os et meget bedre for-
hold til Lucky. Den omsorg Janne viste Lucky, var 
helt utrolig, så hun var i gode hænder. 
Lucky og jeg har været til horsemanship ved Mia 
Lykke Nielsen et par gange, dette kan varmt anbefa-
les. Men ak og ve, jeg fik at vide, at jeg skulle opføre 
mig mere som en leder, for så ville Lucky rykke op i 
hierarkiet, hvi s hun havde en god leder.  

Dette forsøger jeg så, men hvordan skal man være 
bestemt, når man er så glad for den lille travhest?  
Ja, jeg har tabt mit hjerte til Lucky. Det er så dejligt 
at se den udvikling, hun har gennemgået, siden hun 
kom ud til Janne. 
 
Derfor, alle adoptanter, kom og besøg jeres hest, 
det giver så meget igen, og der er jo masser af heste 
at tage sig af, de vil så gerne alle sammen. 
 
En stor tak til nyt Hesteliv for deres store arbejde, 
både Janne og Niels, samt hestepasserne. 

 
En glad adoptant 

Birgit 
 
 
 
 
 
 

 
Hvem vil ikke gerne nusse om os, spørger Emma og 
Jonas? 
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Polter Abend for en dyreelsker 
 
 

 
 
 I foråret havde vi besøg af en gruppe veninder på 
polterabend. En af arrangørerne beretter her om 
dagen.

Mit navn er Jette og jeg og et par andre piger stod 
for, at skulle planlægge en Polter Abend for min aller 
bedste veninde Louise.Hvad skulle vi dog finde på. 
Jeg havde hele tiden haft i tankerne, at vi skulle 
noget med dyr, men hvad skulle det være? 
  
Jeg kom så til at tænke på Nyt-Hesteliv. Jeg vidste 
med sikkerhed at Louise (bruden) var meget 
begejstret for det arbejde som Janne Junker lavede. 
Samtidig havde vi tit talt om at tage på besøg hos 
Nyt-Hesteliv evt. til et af deres gode arrangementer. 
En anden god begrundelse var, at min veninde 
Louise, elsker heste og gerne støtter dem der gør et 
stort stykke arbejde, for at dyrene har det godt. 
  
Jeg kontaktede derfor Janne pr. mail, forklarede 
situationen, og hun var med på ideen. Og jeg 
glædede mig som et lille barn. 
  
Planen var at vi skulle være hos Nyt-Hesteliv 
omkring kl. 9.00, og hvor vi så ville få en lille mini 
rundvisning og evt. et par historier om hestene og 
det arbejde der bliver lagt i stedet. Efter 
rundvisningen ville vi, i form af en slags velgørende 
arbejde, hjælpe med udmugning og strigle og nusse 
omkring nogle af hestene. Det skal lige siges, at det 
var ganske frivilligt om Polter Abend deltagerne ville 
deltage eller ej. 
 
De fleste fortalte mig at de nok ville kigge på, da de 
ikke var så glade for heste og det arbejde der var 
omkring dem, hvilket var helt fair. Men det  
kommer jeg tilbage til lidt senere. 
 

 
 
 Jeg selv, bruden og alle de andre deltagere var 
meget rørte og begejstrede for stedet. Vi fik en del 
historier om mange af hestenes skæbne og de ramte 
lige i hjertet. De stald-faciliteter nyt Hesteliv har er 
helt fantastiske og hestene er super velplejede og 
flotte at se på - specielt når man tænker på hvordan 
mange af dem har set ud inden de kom til stedet  
 
Jeg var og er stadig ikke et sekund i tvivl om at nyt 
Hesteliv gør et fantastisk stykke arbejde.. 
 
 Efter rundvisningen skulle der arbejdes. Jeg var som 
sagt forberedt på at mange nok kigge på, men til 
min store overraskelse hjalp alle, selv brudens mor 
som er meget bange for heste hjalp til. Det gjorde 
hun ved, at stå uden for hegnet og give de små 
ponyer gulerødder, og det faldt i god jord hos de 
kære små heste. Vi fik tildelt strigler og træktove og 
så gik pigerne ellers i gang med at nusse og hygge 
om de kære små og jeg ved de nød det - både heste 
og piger. Louise (bruden) satte vi på at hjælpe med 
mugearbejdet - sådan er det - men hun blev dog 
afløst og fik også mulighed for at strigle og nusse 
om de små ponyer. 
  
Jeg selv er stor dyreelsker og hesteejer gennem 
mange år, og jeg var og er meget overrasket over, 
at små som store heste var kærlige, omgængelige 
og interesserede i den kontakt vi nu kunne give dem. 
Og for mig viser det helt klart det arbejde der bliver 
lagt i hestene på trods af de voldsomme svigt fra 
mennesker som de har været ude for.   
Efter et par timer var vores tid hos nyt Hesteliv slut 
og jeg ved med sikkerhed at alle der var med var 
virkelig glade for at vi besøgte Janne og nyt Hesteliv. 
Flere har besøgt stedet siden og både taler om 
stedet og overvejer/har overvejet at støtte stedet. 
  
Endnu en gang et stort Tak til Janne. 
  
                                                        Venlig hilsen Jette 
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Kin har fået plejefamilie 
 
Vores dejlige store DV vallak Kin er kommet i fami-
liepleje. Han nyder nu tilværelsen hos Mads i Frede-
ricia,  hvor han er faldet rigtig godt til. Kin er en stor 
13-årig hannoveraner/fuldblodsblanding, som hos 
os havde et helt harem af hopper. Lillehesten har 
dog været den hest, der var mest forelsket i Kin. Vi 
var derfor lidt nervøse for, hvordan hun ville klare 
sig uden sin bedste ven, men det ser ud til at gå fint.   
 
 

Kin med sin trofaste følgesvend LIllehesten 
 

Plejefamilier søges 
 
Vi har rigtig mange heste i stalden, og flere af dem 
er klar til at komme i plejefamilier. Når en hest 
kommer i familiepleje, forbliver ejerskabet hos nyt 
Hesteliv, men plejefamilien har hesten opstaldet 
hos sig og har det fulde ansvar for den. Har du lyst 
til at tage imod en hest eller en pony? Du kan kon-
takte Christina Junker på  
 
christinaogdaniel@hotmail.com   
 
eller læse mere om betingelserne på vores hjem-
meside.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Læskuret der blev til pinde-
brænde 
 

Læskuret væltet på hovedet og taget splintret i atomer 
 
Vi har i løbet af sommeren fået hjælp til at bygge et 
splinternyt læskur. Ekstra plads er tiltrængt, da he-
ste- og ponyflokken vokser stødt! Det kan til tider 
blive trangt i staldene, og ikke alle bryder sig om 
ikke at have albuerum omkring sig. Derfor blev der 
opført to nye læskure i træ ved ponyfoldene.  
 
Byggeriet skred fint fremad, og ponyerne kunne 
hver dag følge med i, hvordan endnu en brædde 
eller endnu en tagplade blev hamret fast på de nye 
skure, og de kunne se frem til at få endnu mere 
indendørs plads med tag over hovedet til vinter. 
Lige indtil den dag i slutningen af august, hvor ef-
teråret besluttede sig for for alvor at vise sin styrke. 
En storm væltede hele det ene skur omkuld og fik 
det til at slå en koldbøtte ind i ponyfolden, hvor det 
blev knust. Heldigvis havde ponyerne ikke adgang til 
folden om natten, men næste dag var de alle sam-
men meget interesserede i, hvad i alverden der 
mon var sket med deres fremtidige bolig!  
 
Dele af skuret kan heldigvis genbruges, men vi er 
nødt til at starte fra bunden igen. Hestene skal nok 
få deres nye læskur, og denne gang bliver det sat 
ekstra godt fast! 
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Store Hestedag i Roskilde 
4-5. september 2010 
 

 
 
Nyt Hesteliv havde stand på vores sædvanlige sted i 
Hal 1, da Store Hestedag blev afholdt d. 4.-5. 
September. Standen var godt besøgt af både 
medlemmer og en del, som havde hørt om os og 
som lige ville følge op på det sidste nye omkring 
adoptionsheste og hesteværnsager. Der er stadig 
mange, som ikke har hørt om os, så det er fortsat 
vigtigt at komme ud til messer og gøre os synlige. 
 
En anden vigtig grund til at tage ud er, at der er 
mennesker, som indimellem forveksler os med 
Connies Hesteplejehjem i Århus. Connie Mikkelsen 
modtog gamle heste, som folk troede skulle gå og 
have et godt otium hos hende. Desværre havde hun 
ikke rent mel i posen. Hun sendte dem videre til 
hestehandler Christoffer Gårdahl som igen sendte 
dem videre på deres sidste rejse ned gennem 
sydeuropa for at ende deres dage på et slagteri i 
Italien. Så det er kun godt at få dialogen. Connie må 
ikke blive glemt. Det er vigtigt, at man er skeptisk og 
kritisk.  For lige at genopfriske læserens 
hukommelse var der en artikel i Ekstrabladet d. 
17.11.08 om Connie Mikkelsen og 
Hesteplejehjemmet. Hun har gennem årene 
modtaget mere end 800 heste, som hun har 
videresolgt og overdraget til hestehandlere. Vi 
bragte artiklen i vores medlemsblad i november 
2008. Der står også en artikel inde på vores 
hjemmeside under ”Nyheder”. 
 
Sådanne metoder må vi skarpt tage afstand fra. Vi 
er altid åbne og ærlige overfor hesteejere, som 
søger efter en otiumsplads til deres heste. Hvis vi 
anbringer eller modtager en hest, vil man altid vide, 
hvor hesten er og man kan også komme og besøge 
sin hest både her og hos en evt. plejefamilie. 
  

nyt Hesteliv sælger aldrig heste videre! 
 
I forbindelse med Store Hestedag fik vi mange nye 
medlemmer og adoptanter. Der var stor interesse 
for at købe lodder til vores lotteri, og der var en del 
præmier, som forsvandt over disken. 
 
Den sidste dag var vi, vanen tro, rundt hos de andre 
udstillere, for at bede om præmier til lotteriet.   
 
Vi fik mange flotte præmier fra følgende firmaer: 
  

Kingsnet.se 
Horseline 

Saveheart Clinic 
Heidis Rideudstyr 

Butik Arthur 
Møldrup Køre- og rideudstyr 

Piccini horses Ride- og køreudstyr 
 

 Vi sender en stor tak til sponsorerne for de dejlige 
præmier, som vi kan dele ud af til de heldige vindere 
på næste messe, som vil være ”Hesteliv 2010” i 
Hillerød den 19-21. november 2010. 
 
Projekt nyt Hesteliv 
På standen ved Store Hestedag i Roskilde fik vi 
besøg af Freja Merete Nilsson. Freja går i 6. klasse 
på Vallekilde-Hørve Skole og har skrevet projekt om 
velgørende foreninger. 
Freja valgte at skrive om nyt Hesteliv. 
 
Det syntes vi var et flot initiativ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrevelfærdspuljen 2010 
 

I foråret ansøgte vi om penge til tilskud til ansættel-
se af 2 dyrepassere. Vi har med stor tak modtaget 
kr. 210.000 fra Justitsministeriet til dette formål. 
Justitsministeriet har en pulje på 6 mill. kr. at dele 
ud af, og der blev samlet ansøgt om 28.229.657,25 
kr. fra i alt 38 ansøgninger. 
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Cilles ophold på nyt Hesteliv 
 

 

 
Cille sammen med Zeus 
 
Efter endt cand.mag eksamen i august 2010 havde 
Cille god brug for at få lidt frisk luft væk fra bøger-
ne. Cille havde aldrig arbejdet i en hestestald før, og 
det havde hun rigtig lyst til at prøve. 
 
Cille tilbød sin hjælp i 2 uger i august. Cille fortæller 
selv om sin oplevelse: 
 
Mit møde med hestene 
Jeg kom til nyt Hesteliv for første gang for 3 uger 
siden. Jeg skal lige starte med at fortælle, at jeg 
faktisk aldrig rigtig har haft med hest at gøre. Det  
var meget overvældende at komme til stedet i det 
smukke Blommenslyst – der er rigtig mange heste 
og rigtig mange store heste. Dog gik der ikke ret 
lang tid, faktisk kun et par timer, før jeg blev kastet 
ud i at skulle trække rundt med nogle af de her sto-
re heste, som jeg slet ikke kendte.  
 
Jeg var super bange og nervøs, men jeg har Janne 
og Niels mistænkt for at ’give’ mig de nemme heste. 
De efterfølgende dage hjalp jeg Charlotte i stalden, 
det var fantastisk, at gå og arbejde et sted hvor der 
var heste omkring mig hele tiden. Det var skønt.  
Jeg troede aldrig jeg skulle lære alle navnene på 
hestene og ponyerne, men det tog omkring en uge, 
så var de der.  
 
 
 
 

Jeg brugte rigtig meget tid i stalden, også om afte-
nen, hvor jeg striglede og hyggede mig med heste-
ne, og på den måde fik jeg lært hestene godt at 
kende.  
Jeg fik indblik i deres små finurligheder, kendetegn 
og væremåde. hestespecialist, men jeg er heller 
ikke helt novice mere. Min fordel er, at jeg kom her 
uden nogen som helst erfaring, men har kunnet 
lære ved at gå sammen med dyrene og se hvordan 
de opfører sig.  
 
Jeg har lært at lytte til hestene, er blevet bedre til at 
læse deres udtryk og hvad vigtigere er, så har jeg 
lært at heste er følsomme dyr, og de er hverken 
sure eller onde, de fortæller bare hvor deres græn-
ser er.  
 
Jeg har lært at det at se ind i en hests øjne er, uan-
set hvor kliché det end måtte lyde, at se en afspej-
ling af hestens indre, hvordan den har det inde i sig 
selv. Det er faktisk ikke så anderledes end os men-
nesker, vores øjne kan også udtrykke meget; Glæde, 
sorger, angst, tilfredshed osv…  
 
Glæden ved at hjælpe 
Èn ting, jeg kan konstatere, er, at øjnene på hestene 
her hos nyt Hesteliv er levende, desværre har man-
ge af dem bare en frygtelig historie… Og jeg har 
respekt og meget stor kærlighed over for et dyr, 
som på trods af forfærdelige hændelser i fortiden, 
magter at genskabe tilliden til mennesker og få gni-
sten tilbage i øjnene. 
 
Jeg kan få tårer i øjnene og ondt i maven når jeg 
tænker på nogle af de ting som mange af hestene 
har været igennem. Jeg har stor respekt for Jannes 
arbejde. Jeg har stor respekt for de frivillige der 
hjælper til med at passe og pleje hestene. Gid der 
var flere mennesker som jer. Jeg vil gerne sige tak til 
Janne og Niels fordi de har åbnet deres hjem, for 
det de gør. I vil altid have mine hænder at trække 
på. 
 

De bedste hilsner fra Cille 
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Soroptimsterne på nyt Hesteliv 
 

 
 
Den 8. September 2010 kom 25 soroptimister fra 
Assensklubben på virksomhedsbesøg på nyt Hesteliv 
for at høre mere om, hvad nyt Hesteliv er for en 
virksomhed og hvordan det hele foregår. 
 
Soroptimisterne er en verdensomspændende 
organisation af kvinder i erhverv, der gennem 
serviceprojekter arbejder for at fremme 
menneskerettigheder og kvinders status. Læs mere 
om dem på www. soroptimist-danmark.dk. 
 
Janne Junker, som også selv er soroptimist, holdt 
foredrag om alle nyt Hestelivs aktiviteter og de 
mange hesteværnsager og hestemarkeder. Der blev 
lyttet intenst og meget interesseret. Der var ikke 
mange, der kendte til denne hesteverden. Det var 
en spændende aften med mange gode dialoger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foredrag om ”De vilde heste”  
 

 
 
Den 12. august holdt Mia Lykke Nielsen et foredrag 
om de tre år, hvor hun arbejdede med vilde heste 
på en ranch i USA. 
 
Der kom mange mennesker til foredraget og Mia 
kom med nogle meget spændende beretninger om, 
hvordan heste agerer overfor hinanden, når de lever 
frit i naturen. 
 
Efter foredraget gik vi i løsdriften, hvor Mia viste lidt 
om, hvordan man arbejder fra jorden med en hest. 
Da der var mange mennesker havde vi valgt 
Anaconda som demonstrationshest. Hun er rolig, 
selv om der står en masse mennesker og snakker. 
Det var en meget spændende aften. 
 
Mias oplevelser udkommer i bogform senere på 
året.    

 

 

 

 

 

 

 

Antirust ¼ side 

Vagns Hestetransport

Bil 40 16 58 43 · Fax 64 48 19 44
E-mail: vagnshestetransport@mail.tele.dk · www.vagnshestetransport.dk

International transport og spedition•	
Flytransport – import / export•	
Lejlighedstransport overalt – ind- og udland•	
Vi klarer det hele•	
Kontakt os for transport af Deres heste•	
Transport med TV overvågning og luftaffjedring•	
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 På hestepærejagt 
 

 
 

I starten af september var det igen tid til at indsam-
le gødningsprøver fra vores dyr. Alle heste, ponyer 
og æsler skal testes for orm forår og efterår og ef-
terfølgende behandles, hvis prøverne viser høje 
infektionstal. Det er derfor nødvendigt at indsamle 
gødning fra alle dyrene, som sendes til dyrlægen for 
at blive undersøgt.  
 
Har man heste i løsdrift, er dette mildest talt lettere 
sagt end gjort! Vi trak hestene ind til morgenfodring 
som vanligt, og vores medhjælper Cille tog opstilling 
i løsdriften bag hestene for at vente på gevinst, 
bevæbnet med fryseposer til indsamling af prøver-
ne.  
 
Hestene skævede spørgende over mod hende og 
forstod vist ikke helt pointen - i hvert fald gik der 
meget lang tid, inden der skete noget. Gillingham 
indtog en flot førsteplads, efterfulgt af Robin. For-
virringen blandt hestene blev ikke mindre af, at Cille 
med jubel skyndte sig hen til den nylagte gødning 
med fryseposen på hånden, når der endelig skete 
noget, og roste hesten for dens bedrift. 
 
 

 
 
 

Senere på dagen gik turen ud i ponyfolden, hvor 
viljen til at gøde på kommando bestemt ikke var 
større.  
 
De fleste ponyer kom på besøg i hestenes bokse, 
hvor det er nemmere at indsamle prøver. Nogle var 
dog mere genstridige, og vi måtte luske rundt og 
holde øje med nyt Hestelivs små beboere på pony-
folden i smug. Ponyerne er dog ikke så nemme at 
narre – desuden blev vores indsamling lettere for-
styrret af, at de små dyr forsøgte at æde både alle-
rede indsamlede prøver, fryseposer og mærkater, 
imens vi gik rundt på folden. 
 
Vi måtte holde øje med æslet Mads i lang tid, inden 
der skete noget. Cilles rugbrødsduftende lommer 
var meget interessante for ponyflokken, og hun 
måtte snige sig ind på Mads med en hale af ponyer 
efter sig.  
 
Endelig gøder Mads i farten, og Cille skynder sig 
med ponyflokken i hælene hen for at indsamle prø-
ven. Gevinst, råber hun lykkeligt og viser stolt resul-
tatet af anstrengel-serne frem i fryseposen.  
 
 

 
 
En ikke helt almindelig dag i nyt Hestelivs stalde. 
Heldigvis er der et halvt år til næste indsamling af 
gødningsprøver! 
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Årligt dyrlægetjek hos nyt 
Hesteliv 
 

 
Staldmester Charlotte med Betsen 
 
Hos nyt Hesteliv er det vigtigt hele tiden at være 
opdateret på beboernes helbredstilstand, så for 
nyligt gennemførte vi vores årlige dyrlægetjek. 
Da vi har mange beboere, er det et kæmpe arbejde 
at gennemgå hver enkelt hest og pony, så derfor er 
det ikke få timer, det tager for staldmesteren Char-
lotte og dyrlægen Henrik at gennemgå hestene.  
 
Charlotte beretter: 
”Det er et stort arbejde. Vi starter med ponyerne, 
hvor vi tager hver enkelt pony ind og gennemgår 
alt, det er samme procedure for hestene. Dyrlægen 
gennemgår hestens ydre og lytter på de indre orga-
ner for at sikre sig, at alt er, som det skal være. Vi 
kigger også på tænder, og hvis der er nogle, der 
trænger til at få raspet tænder, bliver de bedøvet, 
så de slapper bedre af. Det kan være voldsomt for 
en hest eller pony at få raspet tænder, derfor gør vi 
mest muligt for at reducere stressfaktoren” fortæl-
ler Charlotte. ”Der er nogle af hestene, som har haft 
virkelig dårlige tænder, da de ankom her til nyt 
Hesteliv, og nogle af hestene har vi været nødt til at 
behandle over længere tid, fordi de simpelthen ikke 
havde fået plejet deres tænder, før de ankom her-
til,” fortsætter hun. 
 
Det er også ved det årlige dyrlægetjek, at hestene 
bliver vaccineret. Det er desuden også Charlotte, 
der i samarbejde med Henrik vurderer hestenes 
behov. ”Når vi har hestene inde, bruger jeg mine 
øjne for at se dem helt tæt på, og jeg lægger mærke 
til, hvordan hestene ser ud, og om der er nogle ting, 
som jeg skal være opmærksom på i det daglige ud-
over det, Henrik ser,” fortæller Charlotte. ” 

Jeg kender hver enkelt af beboerne her på nyt 
Hesteliv rigtig godt, derfor er det vigtigt for mig selv 
at se dem an, så jeg ved, hvad jeg skal være op-
mærksom på i det daglige,” fortsætter hun. ”Det er 
så vigtigt at tage hestens baggrund og historie med i 
betragtning, når den bliver kontrolleret, for mange 
er mærket af deres fortid. Derfor er det essentielt at 
være helt opmærksom på, hvordan de har det, så 
det arbejde man udfører tjener hesten bedst. Det er 
jo det, der gør, at mit arbejde giver mening,” fortæl-
ler Charlotte. 
 
Hestene kan have behov for ændringer i kosten 
eller behandling med medicin, derfor udarbejder 
Henrik i samarbejde med Charlotte foderplaner og 
medicinjournaler, så hver enkelt hests behov bliver 
opfyldt. 
 
”Det er et stort arbejde, men et dejligt afbræk i 
hverdagen,” fortæller Charlotte. ”Jeg får mulighed 
for at bibeholde mit nære kendskab til hver enkelt 
beboer og vide helt præcist, hvordan de har det. 
Det er jo det fysiske, som er det umiddelbare, og 
når vi har styr på det, følger hestens psyke lige så 
stille med, for den skal ikke bekymre sig om, at den 
bliver forsømt – jeg passer godt på mine beboere 
herude i stalden,” slutter Chalotte.   
 

Ansættelse af dyrepasserelev 
Anne Lærke 
 
Anne Lærke har afsluttet sin grunduddannelse hos 
Kold College i juni 2010. Hun skal nu videre i sin 
uddannelse som dyrepasser på Hansenberg i Kol-
ding, hvor man dels er på skole og dels i et praktik-
forløb. Anne startede her 1. september og skal på 
skolebænken i 3 mdr. til foråret. Anne er også i gang 
med uddannelsen som hestemassør. Arbejdet ligger 
godt for Anne, og vi er glade for at have hende her. 
 

 
Charlotte og Anne 
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Smittefare og karantæne 
 
Alle nye heste skal i karantæne, inden de bliver 
sluset ud til de andre heste. Hestene behøver ikke 
at være syge ved ankomst, men de kan være smit-
tebærer, og det kan man ikke se. Ved at overholde 
nogle simple regler, kan man forhindre en eventuel 
smitte i at brede sig til den resterende hesteflok, 
med katastrofale følger. 
 
• Undgå så vidt muligt kontakt med hesten(ene). 
• Spande, strigler, grimeskafte og andet der har 

berøring med hesten i karantæne, må ikke be-
nyttes til andre heste, eller komme i berøring 
med andre ting. 

• Vask/sprit hænder efter berøring med hesten - 
benyt aldrig handsker når du rører ved hesten 
(de kan ikke desinficeres efter berøring), kun 
gummihansker der kan smides væk efter brug. 

 
Er hesten i karantæne, er det bedst at overlade 
kontakten til hesten til nogle få personer, som man 
har en aftale med. Viser det sig at hesten er smittet, 
skal alt hvad den har været i berøring med, desinfi-
ceres eller vaskes ved minimum 60 grader, efter 
hesten er raskmeldt af dyrlægen. 
 
Ordet karantæne kommer fra italiensk quarantina 
(oprindeligt quaranta giorni), der betyder fyrre dage 
eller fransk quarantaine, der betyder et antal af 40. 
Da pesten rasede i Europa i 1600-tallet fandt man 
ud af at der gik ca. 37 dage, fra man blev smittet 
med pest til døden indtraf. Karantænen blev i Ve-
nedig indført som en beskyttelse mod pesten. Ved 
at isolere folk, der ville ind til byen i 40 dage kunne 
man sikre sig imod at den meget frygtede pest blev 
bragt ind i byen. I dag bruger man ordet karantæne, 
men det er ikke nødvendigvis i 40 dage. Det afhæn-
ger af, hvilke sygdomme, man er i karantæne for og 
sygdommens inkubationstid, dvs. tiden fra man 
bliver smittet til sygdommen går i udbrud. 
 
Kværke – en steppebrand i hestestalden! 
En af de sygdomme, vi er meget opmærksomme på, 
når vi tager nye heste ind, er kværke. Kværke er en 
af de mest udbredte luftvejsinfektioner i verden hos 
heste og kan ramme alle aldre og alle racer. Syg-
dommen forårsages af en bakterie, som i mikrobio-
logien kaldes Streptococcus equi - i daglig tale også 
bare kværkebakterien. Dens angreb inficerer he-
stens øvre luftveje og forårsager byldeforekomst og 
hævede lymfekirtler i svælget og kæberegionen.  
 
 
 

Kværke er en frygtet lidelse, fordi den er ekstremt 
smitsom. Bakterierne kan meget nemt overføres 
helt uden det bemærkes, f.eks. via foder, spande, 
vanddråber, redskaber, strigler, tøj, inventar – kort 
sagt, alt hvad den syge hest (eller raske smittebære-
re!) er i kontakt med. Sygdommen er ekstra lumsk, 
fordi heste der har haft lidelsen, vil udvikle immuni-
tet, der beskytter dem mod kværkeinfektion i flere 
år. Man skal dog ikke lade sig narre af, at hesten 
tilsyneladende er helt rask - bakterien kan nemlig 
befinde sig i hestens kredsløb i årevis, og i den peri-
ode vil hesten være rask smittebærer og altså i 
stand til at overføre bakterier til raske heste. 
 
Symptomer og behandling 
Tegnene på kværke ligner i første en god gang hals-
betændelse. Hestens svælg bliver ømt, og ofte vil 
hesten æde mindre end den plejer, fordi den har 
svært ved at synke. Den har feber og efter få dage 
begynder den at udskille gulligt tyktflydende flåd fra 
næseborene. Dette er tegn på, at immunforsvaret 
reagerer mod infektionen. Når dyrlægen undersø-
ger hesten, vil prøver fra næseudflåddet kunne af-
sløre, om hesten er inficeret med kværke.  
Kværke behandles med antibiotika i tre til fem dage, 
og hesten vil i ukomplicerede tilfælde være rask 
efter 10 – 15 dage.  
 
 

Føl med kværke – se hævelsen i svælget 
 
 
 
 
 
 
 
 



17   

Vandrende kværke 
Det, der især gør kværkeinfektioner frygtede i he-
stehold er kværkebakteriernes evne til at sprede 
sig. Både hestene imellem - men også inde i hver 
enkelt hest! Når bylderne i hestens svælg brister, 
kan betændelsen og bakterierne sprede sig til om-
kringliggende væv eller via lymfe- og blodbaner til 
andre sårbare områder i hesten.  
 
Dette kaldes vandrende kværke, og tilstanden kan 
blive meget kompliceret. Vandrende kværke kan 
være langt mere kompliceret at behandle, og med-
føre dødelig brandfeber og smertefulde væskesam-
linger.  Bakterieaktiviteten kan briste blodkar, især i 
hovedet, på benene, under bugen og på bringen.  
Hesten kan have synlige blødende sår eller bløde fra 
f.eks. næse og mundhulen.  
 
Kværke er i sjældne tilfælde være dødelig, oftest 
hos føl og plage, men kun hvis sygdommen får lov 
at udvikle sig. Det er derfor en lidelse, man skal 
være særligt opmærksom på hos de unge dyr.  
 
Vaccine 
Det er muligt at vaccinere mod kværke for at styrke 
hestens immunforsvar mod Streptococcus equi. Det 
er som nævnt især unge heste, der er i risikogrup-
pen, samt heste der ofte kommer i kontakt med 
fremmede heste ved stævner, markeder el. lign. 
Vaccinen skal gives hver 3. – 6. måned. Den inde-
holder svækkede eller dræbte kværkebakterier, 
mindre dele af bakterierne (proteiner eller sukker-
stoffer), eller stoffer som bakterierne har produce-
ret. Efter vaccinen danner hestens immunforsvar 
antistoffer, som hjælper under bekæmpelsen af 
bakterien, hvis hesten på et senere tidspunkt skulle 
blive udsat for smitte. Princippet er det samme som 
den naturlige opbygning af immunitet hos en hest, 
der har haft kværke.  
 
Kværke hos nyt Hesteliv 
Hos nyt Hesteliv vaccinerer vi ikke mod kværke, 
men forebygger inden indslusningen med andre 
heste. Alle heste og ponyer isoleres i 21 dage fra 
ankomst, så vi kan holde øje med, om der er nogen 
tegn på sygdom.  
 
Vi kan dog desværre aldrig være på den sikre side. 
Én gang har vi været ude for, at en ny beboer smit-
tede hele flokken med kværke.  
 
Det var gamle Trold. Han var ikke selv syg, men 
størstedelen af vores heste fik at prøve, hvad det vil 
sige, at blive ramt at kværke. 

Det kom vi også til at lære en hel masse af. Derfor 
tager vi vores forholdsregler alvorligt. Alle vores 
heste kom sig igen.  
 
Nogle blev aldrig syge, nogle blev lidt syge og andre 
blev meget syge. Alt i alt tog forløbet 3-4  mdr. Det 
er tilbage i 2006, hvor vi havde langt færre heste. 
Siden har vi ikke set noget til sygdommen. 
 

 
Her er gamle Trold, der formodentlig kom med smitten …   
 
Kilder: Medical Dictionary (2010): Streptocuccus equi, Netdyredoktor 
(2010): Kværke. Intervet (2010): Strangles. Thougaard, Herluf (2001): 
Teoretisk Mikrobiologi for Produktionsfolk. Ingeniøren. Retningslinjer 
for smittede på sygehuse. 

 

 

 

 

Kirstinedal Mølle 

 

¼ side 

Kirstinedal Kirstinedal 
– Hestefoder med omtanke– Hestefoder med omtanke

www.kirstinedal.dk 
 

Camilla og Herluf Hensberg
Asselsvej 90  |  7900 Nykøbing Mors

97 76 63 66  / 20 63 16 16
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Æselværnsag i Faaborg 
 

 
Æselværnsag i Faaborg 
 
Vi fik en henvendelse om en flok dyr i udkanten 
af Faaborg, som levede under meget kummerlige 
forhold, deriblandt fem æsler.  
De gik sammen med to grise og nogle geder, og at 
de alle havde det skidt, kunne vi se med det 
samme, da vi nåede frem. De var alle meget 
magre, og den eneste føde, de havde, var noget 
gammelt muldet halm, der lå i et faldefærdigt 
skur på den lille mark. Grisene havde i deres 
søgen efter rødder rodet jorden fuldstændig op, 
og der var intet græs at spise på folden. Æslernes 
hove var forfærdeligt misligholdte. De stavrede 
forsigtigt hen mod os på lange snabelhove, som 
havde vokset sig så lange, at hele hoven havde 
drejet sig opad. Hovbenet var forvredet, hvilket 
påfører dyret store smerter. De stakkels dyr 
kunne næsten ikke gå, men det var tydeligt, at de 
gerne ville i kontakt med os – på grund af sult. 
 

 
Mads’s hove ved tidligere ejer i Faaborg 

De dårlige forhold var meldt til politiet, som 
havde taget kontakt til ejeren. Politiet fik under 
telefonsamtalen lovning på, at forholdene ville 
blive udbedret og besluttede sig derefter for at 
lade sagen ligge. De fik oplyst, at der oprindeligt 
havde været 15 æsler på folden!  

Politiet mente derfor, ejeren allerede gjorde 
noget for at give dyrene bedre forhold – ved at 
sælge ud af dem. 

Kampen om at få lov at hjælpe 
Vi tog selv kontakt til ejeren og fik aftalt, at de 
resterende æsler skulle overdrages til internatet. 
Vi kørte hjem for at hente traileren og gøre klar 
til dyrenes ankomst, men da vi kom tilbage, var 
æslerne forsvundet. Ejeren var ikke at finde 
nogen steder, og der var intet spor af æslerne. 
Der var ikke noget at stille op, og vi måtte dybt 
frustrerede køre hjem med tom trailer. Efter en 
uge blev vi igen ringet op af ejeren. Dyrenes 
forhold var endnu engang blevet politianmeldt, 
og ejeren tilbød nu igen at overdrage dem til nyt 
Hesteliv.  

Vi kørte af sted med traileren, denne gang fast 
besluttede på at redde de arme æsler! 

Hos ejerens nabo fandt vi imidlertid kun tre æsler 
– to var solgt. Vi fik desuden at vide, vi kun måtte 
tage to æsler med, det sidste ville naboen selv 
beholde. Det var intet at gøre for at rokke ved 
denne beslutning, og vi kørte med to æsler. 
Tilbage blev en stakkels hingst ”Jolly”, som skreg 
efter Hans og Mads, som de 2 æsler hed, som vi 
hjembragte. 

De to grå herrer var ikke meget for at blive 
transporteret til deres nye hjem. De var mildest 
talt rædselsslagne, da de skulle op i traileren. De 
rystede begge to, de arme dyr. Mads troede vi på 
kunne reddes, men Hans var vi mere skeptiske 
overfor p.g.a. hovenes misrøgtede forfatning. 
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Hans og Mads ved ankomst tynde, forpjuskede, fyldt 
med utøjog snabelhove 
 

 
Hans’s hove inden beskæring 

Snabelhove - genopretning  
Det har været en meget langvarig proces at rette 
op på Hans og Mads’ hove. Det virkede ikke, som 
om de havde haft smed før, da vores smed gav 
sig i kast med deres hove første gang. De var 
meget bange og sparkede ud – men ordnes det 
skulle de jo!  

Efter noget tid lykkedes det os at få de to til at 
falde så meget ned, at smeden kunne beskære 
dem. Han var nødt til at tage lidt af hoven af 
gangen for at benet langsomt kunne vænne sig 
til, at snablerne blev kortet af. Med otte ugers 
mellemrum rettede vores smed langsomt de to 
æslers hove op. De er stadig ikke helt, som de 
skal være, men de er i hvert fald meget pænere, 
end de var! Det var herligt at se de to sætte i trav 
ud på ponyfolden – da vi så dem første gang 
havde vi bestemt ikke troet, det ville være muligt. 

Mads og Hans bor nu sammen med æsel- og 
ponyflokken. De er begge blevet rigtig flotte i 
pelsen. Mads har hele tiden gerne ville snakke, 
men Hans har været den mere sky.  

Han er nu vendt helt rundt og skryder når vi 
kommer ud på folden. Han er blevet meget 
nysgerrig og imødekommende i stedet for at tage 
flugten. Det er utrolig dejligt. Æslerne har lavet 
deres egen lille gruppe i flokken og er faldet godt 
til sammen. Det ser i den grad ud, som om de 
nyder deres nye æselliv! 

 
Hans’s hove efter bare 2 beskæringer 
 

 
Mads’s hove efter bare 2 beskæringer 
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Dyreværnskorpset 
 

 
 
Vi har i år haft 6 møder i gruppen, der arbejder 
for oprettelsen af et dyreværnskorps, der 
inkluderer alle dyr. 
 
Et færdiggjort koncept er blevet udarbejdet og 
den 24. august var vi klar til at præsentere det for 
en gruppe politifolk fra såvel Jylland, Fyn og 
Sjælland. Desværre ønskede politiet ikke at 
mødes med os!  
 
Nu arbejder vi i stedet målrettet for at få et møde 
på Christiansborg i begyndelsen af 2011. 
 

Gone but not forgotten 
 
NH Cherrie 
 

 
 
Her i sommer måtte vi desværre sige farvel til 
Cherrie på grund af forfangenhed.  

Cherrie nåede kun at være hos nyt Hesteliv i et 
års tid. 
 
Cherrie havde haft en omskiftelig tilværelse og 
var i begyndelsen ikke tryg ved mennesker. 
Det rettede sig som tiden gik, og hun blev en glad 
lille hest. Hun trivedes i løsdriften og ville gerne 
strigles og snakkes med. 
 
Desværre blev hun meget forfangen, og selv om 
hun kom på stald og fik smertestillende blev 
hendes tilstand ikke bedre.   
 

De skønne skrydende herrer 

 
Pedro, Mads, Hans og Amigo 

Ved fodringstid stimler dyrene sammen omkring 
løsdrifterne for at få deres hø og kernefoder. 
Heste, ponyer og æsler stiller sig klar til at 
modtage deres portioner, og man kan være 
sikker på, at når spandene findes frem vil man 
blive mødt af mange lyde fra foldene - vrinsk, 
brum, prust og ikke mindst skryderier! 
Æselflokken har lavet deres eget kor og holder sig 
ikke tilbage for at give en lille sonate ind imellem.  

Flokken af de dejlige grå dyr er vokset i 
sommeren. Mikkel fik vi fra Salten Marked, og 
senere modtog vi i forbindelse med en 
dyreværnssag et par ældre æsler – Hans og Mads. 
Vi kan ikke fastslå deres alder nærmere, men de 
er begge oppe i årene. De var i den grad svigtede, 
da vi fandt dem. 
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Træningsdage med  
Mia Lykke Nielsen 
 
Lær at håndtere din hest med Mia Lykke Nielsen 
 

 
Caroline, Kamilla, Katrine og Mia 
 
Caroline, Kamilla og Katrine har hver i sær 
adopteret en pony. På billedet ses Caroline og 
Putte, Kamilla og Jørgen, Katrine og Brian. 
Pigerne kommer flere gange om ugen og hygger 
sig med sin pony. Nu får de også træning af Mia 
for at lære hesteforståelse. 
 
Mia hjælper pigerne med håndteringen af deres 
pony, hvordan de løfter ben uden at blive 
sparket, hvordan de trækker med sin pony, så det 
er godt for både ponyen og børnene. De lærer 
om sikkerhed og bliver undervist i ponyernes 
adfærd og signaler. Et meget forsømt område på 
rideskolerne. I 2011 håber vi at komme med et 
lidt større program for at tilbyde individuel 
træning af såvel børn som voksne. 
Det har været en stor glæde at have Mia Lykke 
Nielsen tilknyttet nyt Hesteliv som træner. Hun 
har mange års praktisk erfaring med natural 
horsemanship og træner hestene på deres 
præmisser.  
 
Det er stadig muligt at komme med sin egen hest 
eller låne en af internatets ponyer/heste. Kom og 
kig med på Mias træningsmetoder i praksis. Det 
er dejligt at se, at såvel børn som voksne udvikler 
sig i en positiv retning. Mia afholder de sidste 
træningsdage i 2010 på følgende datoer: 
 
 

 
• Onsdag den 6. Oktober 2010 
• Søndag den 17. Oktober 2010 
• Onsdag den 3. November 2010 
• Søndag den 14. November 2010 
• Onsdag den 1. December 2010 

 
 
Læs mere om Mia på:  www. mia-nielsen.dk 

 
 

Ny hjemmeside 

 
Vi håber, når du læser dette blad, at du også har 
haft tid til at kigge forbi på vores nye hjemmeside 
med helt andre udnyttede muligheder. Bl.a. har vi 
fået inkluderet et betalingsmodul, så det er 
blevet meget nemmere  og enkelt at støtte os. 
   
Vi synes selv den efterhånden er blevet rigtig god, 
og vi glæder os til at dele den med jer.   
 
  

PBS - betalingsservice 

 
Fremover vil man kunne benytte sig af 
betalingsservice. Det vil fremgå på vores nye 
hjemmeside. Der kan man gå ind og tilmelde sig 
PBS. 
 
Vi vil sende særskilt nyhedsbrev om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



22

Sommerferie i Vissenbjerg 
 

 
 
I sommer har de fleste af hestene været 1 måned 
på græs i Vissenbjerg 7 km fra nyt Hesteliv. 
Hestene bliver kørt parvis ud i traileren og nogle 
bliver redet. Der er meget liv blandt hestene, når 
de transporteres fra det ene græsningsareal til 
det næste. De løber rundt for fuld skrue hver 
gang, der kommer 2 nye heste ind på folden.  
Først når hele flokken er samlet igen, falder der ro 
på alle hestene. 
 
Vi beholdt denne gang de gamle heste, som vi 
godt vil have lidt mere hånd i hanke med. Vores 
fjordheste kom heller ikke af sted i år. De var alt 
for tykke, og måtte kun få begrænset græs. Vi kan 
bedre her begrænse deres græsindtagen.  
Der er to folde i Vissenbjerg og efter ca. 14 dage 
skifter de fold, og hele mønstret gentager sig. 
Efter 1 måneds ”sommerferie” vender hestene 
atter hjem til nyt Hesteliv. Vi sørger altid for at 
beholde de mere erfarne og rolige heste tilbage, 
så bliver der ingen panik efterhånden som folden 
bliver tømt. Hestene skal nok sige til, hvem der 
næste gang står for skud. De stiller sig parate ved 
leddet i deres egen orden. Efter at de tre første 
par var blevet kørt hjem, blev NH Store meget 
urolig. Nu syntes han, at det var på tide, at også 
han kom hjem. Han for rundt ved leddet og så ud 
som om, han overvejede at springe over. 
 
Gitte, som blev tilbage og holdt øje med hestene,  
var nødt til at gå ud på midten af folden og kalde 
på dem. På den måde blev opmærksomheden 
taget væk fra ledet, og Store ændrede sin fokus.    

Næste gang traileren kom, for Store igen hen 
forrest i rækken og blev hurtigt læsset, og det var 
han yderst tilfreds med.   

 
NH Store stod klar ved leddet 
   
De sidste to, som skulle hjem, var perlevennerne 
Buster og Tess.  
 

 
Buster og Tess 
 
Imidlertid havde Tess fuldstændig mistet 
interessen både for Buster og traileren. Hun 
ænsede ikke at de andre heste kørte og 
ignorerede vores kaldende stemmer. Hun var 
nemlig blevet forelsket i en hest, som stod på en 
mark over på den anden side af vejen. Tess stod 
ved hegnet og stirrede på hesten, fuldstændig 
tabt for omverdenen. Til sidst lykkedes det dog at 
få hende ud af folden, op i traileren til Buster, og 
vi kørte hjem.Det er sjovt og livsbekræftende at 
se, hvor glade alle hestene er for igen at være 
vendt rigtigt hjem, og der bliver snust og hilst på 
hele flokken, især på de få, som ikke kom med. 
Nu hviler Vissenbjerg til næste sommer. 
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Små historier fra stalden… 
 
Mikkels jagt på damer 
Ved det årlige dyrlægetjek af alle heste, ponyer 
og æsler blev det til vores store overraskelse 
konstateret, at Mikkel stadig er hingst! Vi har i 
sommerens løb smilet af Mikkels ihærdige forsøg 
på at bestige de små shetlændermadammer på 
ponyfolden, i den tro at hans bedækninger ikke 
ville have konsekvenser. Vi blev derfor noget 
lange i ansigterne, da vores dyrlæge slog fast, at 
den lille mand stadig er – ja, en mand! Indtil 
foråret må vi derfor krydse fingre for, at Mikkel er 
for ung til at blive far, og at hans 
bedækningsforsøg blot var en naturlig del af et 
ungt hingsteæsels leg. Men kun tiden vil vise, om 
Mikkels eventyr med damerne bærer frugt – 
hvem ved om vi til foråret skal tage imod en flok 
mini- muldyr?  
 
 

Mikkel nyder et nystrøet læskur 
 
Trekantsdrama i ponyfolden 
Prins og Tulle var et godt fasttømret par, da de 
kom hertil. De blev forældre til den lille hingst 
Jørgen, som voksede op sammen med sine 
forældre her hos nyt Hesteliv. Nu har den 
svigefulde hustru Tulle dog dannet par med den 
dejlige røde Frederik, som har adopteret unge 
Jørgen og gjort Prins til hanrej! Men Prins slår 
man ikke så nemt af pinden. Den flotte singlefyr 
er i øjeblikket på jagt efter et godt parti, efter 
sigende sender han flirtende blikke efter den lille  
Esmeralda. Fortsættelse følger om dette 
spændende trekantsdrama… 

 
Frederik vogter Tulles dyd 
 

 
Jørgen 
 
Jørgens sure morgenmad 
Jørgen har mavekneb. Det har han desværre haft 
i noget tid, og efter dyrlægens råd tager vi nu et 
lidt alternativt middel i brug. Hans behandling 
lyder på en lille kopfuld A38 i morgenfoderet! 
Jørgen er ikke helt med på ideen om, at han skal 
spise det sure mælkeprodukt. Så vidt vi kan se på 
hans skeptiske blik under den lange pandelok, 
mener han vist, hans morgenmåltid bliver en 
smule spoleret af det hvide stads. Men dyrlægens 
ord er lov, så vi forsøger os med behandlingen 
lidt endnu. 
 

 
Så er der serveret 
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”Kaffeklubben” 
Som nævnt er Kin flyttet i plejefamilie, og han 
nyder godt af lidt ekstra forkælelse i sin nye stald. 
Men hvad så med Kins damer? Han er jo foldens 
storcharmør og gaflede damer i stor stil. Især 
Lucky Light og Lillehesten var fortabte i den store 
nøddebrune vallak. Lucky og Lillehesten har nu 
tilsyneladende dannet deres egen klub, ofte med 
selskab af gamle Clarion. De er tit at finde under 
pæretræet, hvor de slapper af, hygger sig og får 
vendt verdenssituationen. Og mon ikke der også 
bliver sendt en kærlig tanke til Kin? 

 
Trine som hamster 
Trine har lært et lille trick, der gør, at hun kan 
hamstre mad til de for ponyerne laaaange 
ventetider mellem måltiderne. Hun kan skubbe 
tygget wrap op i kindhulen, mellem tænderne og 
kinden. Ser man efter, kan man se de små buler 
af foder foran kindbenet, som får hendes hoved 
til at minde om en forvokset hamsters. Foderet 
kan forsigtigt pilles ud med en finger, og så kan 
Trine igen passe sin grime uden problemer – og 
spise videre! En meget særegen egenskab hos en 
pony, men dog et smart trick at kunne her i den 
kommende vintertid. Hvem ved om der er lidt 
hamster i Trine? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hesteliv 2010 
 

 

 
Ny stor hestemesse i Nordsjælland. I samarbejde 
med FrederiksborgCentret og www.heste-
nettet.dk arrangerer Equipage som hovedsponsor 
den største hestemesse øst for Storebælt i 
dagene 
 

19 – 21. November 2010 

Foreløbig aktivitetskalender 
2011 
 
22. januar         Arrangement for børnene. 

Kom og lær mere om ponyerne. 
Lær at strigle en pony og 
håndtere den sammen med 
horsemanshiptræner Mia Lykke 
Nielsen 
 

9. februar Foredrag om de vilde heste 
v/Mia Lykke Nielsen. Mia har 
levet blandt de vilde heste i USA. 
Kom og hør om hendes 
oplevelser. 
 

26. februar Livredder arrangement   
 

10-13. marts Hest og Rytter messen i 
Herning 
 

22. marts Generalforsamling på nyt 
Hesteliv 
 

2. april Arrangement for børnene 
Kom og lær mere om ponyerne. 
Lær at strigle en pony og 
håndtere den sammen med 
horsemanshiptræner Mia Lykke 
Nielsen 
 

15. maj Åbent Hus – åbent for alle 
  

28. august Åbent Hus – åbent for alle 
 

3-4. september Store Hestedag i Roskilde 
 

20. november Adoptantdag – særligt 
arrangement for adoptanter 

 
 
Der kommer flere arrangementer heriblandt 
undervisnings- og træningsdage for såvel børn som 
voksne. Det kommer vi tilbage til. Følg med i 
arrangementerne på hjemmesiden. 
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Hesteliv 2010 
 

 

 
Ny stor hestemesse i Nordsjælland. I samarbejde 
med FrederiksborgCentret og www.heste-
nettet.dk arrangerer Equipage som hovedsponsor 
den største hestemesse øst for Storebælt i 
dagene 
 

19 – 21. November 2010 
 

Kom og mød os på denne nye messe, der foregår 
i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39B, 3400 
Hillerød på  

På Stand 2 

Messens åbningstider  

Fredag den 19.  november 2010 Kl. 13.00 - 20.00 
Lørdag den 20.  november 2010 Kl. 10.00 - 17.00 
Søndag den 21. november 2010 Kl. 10.00 - 17.00 

Foredrag 
 
Nyt Hesteliv holder foredrag i samarbejde med 
Mia Lykke Nielsen om fredagen den 19. 
november ca. fra kl. 16.30 om hestevelfærd.  
 
Foredraget er tænkt som gratis foredrag til 
messens gæster. Dog skal man i.f.m. tilmelding 
betale kr. 25, som indbefatter kaffe/te/vand samt 
lidt snacks.  
 
Tilmelding skal ske online via heste-nettet.dk.  
 
 
 

 
Foredragsholdere og emner 



Fredag 13.30: Forfatter Anna Thygesen  (Hvordan man 
får penge og tid til at række, så både manden, 
børnene, chefen, bankrådgiveren og hesten er glade 
og tilfredse.) 
 

Fredag 14.30: Beslagsmed Jan Krogh (Forebyggelse og 
behandling af sur stråle - samt lidt om muk) 
 

Fredag 15.30: Hestefysioterapeut Claus Toftgaard 
(Hvordan du med bedre balance på hesteryg skaber 
vejen til bedre præstationer (sammen med 
yogainstruktør Søs Fejerskov-Quist) 
 

Fredag 16.30: Hestevelfærdsekspert Janne Junker  
(Hestevelfærd og vanrøgt af heste anno 2010.) 
 

Fredag 17.30: Hestedyrlæge Maria Nørgaard 
(Hestens ryglidelser og sadelproblematikker 
(sammen med sadelmager Brian Rützou)) 
 

Fredag 18.30: Instruktør Eva Lønborg (Den nye 
alternative holistiske behandlingsform Equine 
Touch, der har positiv indvirkning på alle heste 
uanset alder, størrelse og anvendelse.) 

 

Lørdag 10.30: Hestedyrlæge Maria Nørgaard  ("Den 
har aldrig fejlet noget" - om køb af hest og 
handelsundersøgelse) 
 

Lørdag 11.30: Instruktør Eva Lønborg  (Den nye 
alternative holistiske behandlingsform Equine Touch, 
der har positiv indvirkning på alle heste uanset alder, 
størrelse og anvendelse) 
 

Lørdag 12.30: Mentaltræner Rasmus Bagger (Hvordan 
kan du bruge dine indre ressourcer til at blive en bedre 
rytter) 
 

Lørdag 13.30: Advokatfuldm. Karen M. Madsen 
(Hestehandel og de juridiske aspekter i den 
forbindelse.) 
 

Lørdag 14.30: Beslagsmed Jan Krogh (Den daglige 
hovpleje - særligt om vinteren) 
 
Søndag 11.30: Osteopat Sidsel Sommer (Hvordan man 
laver rytter-yoga, og derved bliver en smidigere og 
stærkere rytter) 
 

Søndag 12.30: Mentaltræner Rasmus Bagger (Hvordan 
kan du bruge dine indre ressourcer til at blive en bedre 
rytter) 
 

Søndag 13.30: Hestefysioterapeut Claus Toftgaard 
(Hvordan du med bedre balance på hesteryg skaber 
vejen til bedre præstationer sammen) 
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Ikke mere spiltov fra  
1. januar 2011 
 
Fra 1. januar er det endelig vedtaget, at heste 
IKKE længere må stå opstaldet i spiltov. Pr. denne 
dato gælder reglerne for alle. Se de 3 regler, som 
nu er trådt i kraft ifølge den nye hestelov: 
 
§5. Heste må ikke længere opstaldes i spiltov 
§12. Rum og udstyr skal være udformet således, 
at hestene beskyttes bedst muligt  
§13. Luften i stalden og ventilationen skal være 
således, at den ikke skader hestene, og at den 
giver tilstrækkelig ventilation 
 
Se reglerne mere specifikt nedenfor: 

§ 5. Heste må ikke opstaldes i spiltov.  
Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer 
under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten 
at stå opbundet uden tilsyn.  
Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden 
tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. 
Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan 
opbinding ske i længere tid.  
Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., kan fraviges, hvis 
veterinære hensyn taler herfor.  

§ 12. Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse 
med opstaldning af heste, skal konstrueres, 
installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at 
hestene beskyttes bedst muligt mod 
tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig 
ulempe.  
Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være 
udformet, fremstillet og installeret på en sådan 
måde, at der er mindst mulig risiko for forurening 
af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig 
skader.  
 
Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, 
der er af betydning for hestes sundhed og 
velfærd, skal monteres således, at hestene 
beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke 
udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal 
efterses mindst en gang om dagen.  
 
 

 
Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, 
og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der 
træffes passende foranstaltninger med henblik på 
at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil 
fejlen er udbedret.  
Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr 
m.v., skal være konstrueret og installeret med 
henblik på at opnå et så lavt støjniveau som 
muligt.  
 
§ 13. Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, 
relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter 
skal holdes på et 
Niveau, som ikke er skadeligt for heste, og 
stalden skal have ventilation, som sikrer et 
tilstrækkeligt luftskifte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagns Hestetransport 

 

¼ side  

Forlæng din 
bils levetid 
med TekTrol. 
Ældre pæne 
biler kan også 
få garanti.
Læs mere på: 
tektrol.dk

rustbeskyttelse der holder længere...

Dalumvej 60, Odense SV, tlf. 66 11 65 58

TekTrol
Anti Rust

Bevar mig vel!
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Udegående dyr 

 
Lige nu er det rigtig hårdt for hestene at gå ude 
uden nogen form for læ og beskyttelse. 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.  
 
Der er givet dispensationen for shetlandsponyer 
og islandske heste, hvis de er renracede og ikke 
blandingsracer og de i øvrigt har store arealer at 
bevæge sig på, hvor de kan søge naturlig 
beskyttelse i form af træer og buske m.m. Da 
behøver de noget læskur, MEN de skal have 
adgang til et tørt leje, og det er umuligt, 
medmindre de har en større tæt skov at kunne gå 
ind i som eksempelvis granskov, som kan give ly 
og grannåle som kan give tørt leje. Ellers dur 
reglerne ikke, så skal de også have læskur til 
rådighed. Mange misforstår denne regel – også 
politiet! 
 
De SKAL kunne finde et tørt leje. 

§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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Arv til Foreningen Nyt Hesteliv

Når du betænker Foreningen Nyt Hesteliv, kan 
ældre, nødstedte eller syge heste få et hjem eller et 
otium.  Det, du efterlader, kan blive starten på et nyt 
og bedre liv for en hest. 

At oprette et testamente
Hvis du ønsker at testamentere en del af din 
formue til Foreningen Nyt Hesteliv, skal du oprette 
et testamente. Du kan vælge at testamentere et 
bestemt beløb eller en procentdel af din formue.

Ved at oprette testamente gør du det lettere for 
dine pårørende. De er således ikke i tvivl om, 
hvad du ønsker, dine penge skal bruges til. Uden 
testamente bliver arven fordelt efter arvelovens 
regler. 

Et testamente kan se ud på mange måder og 
kræver oftest en særlig udformning og behandling. 
Foreningen Nyt Hesteliv anbefaler, du får hjælp fra 
en advokat til at udfærdige et testamente.

Hvordan opretter jeg et testamente?
Et testamente skal være skriftligt og underskrevet 
foran en notar eller to vidner, der ikke er betænkt 

i testamentet. Vi anbefaler, at du tager kontakt til 
foreningens advokat til at udfærdige testamentet, 
og dernæst underskriver testamentet foran en  
notar. På den måde er der ikke tvivl om testa-
mentets gyldighed. Notaren opbevarer en kopi af 
testamentet. Et besøg hos notaren koster 300 kr. 

Advokathjælp
Hvis du ønsker at inkludere nyt Hesteliv i dit 
testamente, kan du få et tilskud til honoraret 
til Foreningen Nyt Hestelivs advokat, advokat 
Michael Jørgensen, CPHLEX Advokater i København. 
Advokaten afholder gerne møde med dig, hvor jeres 
øvrige arveretlige spørgsmål kan afklares, men du er 
også velkommen til at kontakte ham telefonisk på: 
33 12 79 13 eller pr mail på: mj@cphlex.dk.

Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær 
organisation og derfor fritaget for at betale 
boafgift til staten. Det betyder, at det beløb, der 
testamenteres til Foreningen Nyt Hesteliv går 
ubeskåret til vores arbejde for ældre, nødstedte 
eller syge heste.

Belægninger • Beplantning • Beskæring • Tegning • Vedligehold

Åløkkevej 41
5800 Nyborg

Tlf 65 36 11 63
Fax 65 36 22 63

info@birkely.dk
www.birkely.dk

Vi er professionelle i løsningen af såvel små som store
opgaver. Nyanlæg, belægning og vedligeholdelsesop-
gaver udføres af dygtige håndværkere.

Vi laver grønne oplevelser året rundt.
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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: 
 
 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 på 
vores hjemmeside. 
 
Gavedonationer 
Naturalier modtages meget gerne i form af foder, 
wrap, hø, hesteinventar, bygninger m.m. og kan 
trækkes fra i SKAT. 
 
Julegaven eller fødselsdagsgaven 
Støt med et engangsbeløb på kr. 300 / 500 til en 
god dyreven. Vi sender dig gavebeviset. 
 
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 
¼ side         kr.      500 
½ side         kr.  1.000 
1/1 side      kr.  2.000 
 

Produkter til salg 

 

Hestekalender 
2011  
A3 væg-
kalender  

 

kr. 125,-  
+ porto  

 
 
 

  

 

Hestens Bog 

 

kr. 299,-  
+ porto   

 
 

 

 

Hestepotter 
Lille 14x16cm 
Stor 20x22cm 

 

kr. 25,- 
kr. 35,-  

+ porto 
   

 

 

Hestebillede 
u/ramme 
72x52cm 

kr. 250,- 
+ porto  

  
 

 

 

Hestebillede 
u/ramme 
78x68cm 

kr. 600,- 
+ porto 

   
 

 

 

Hesteplakat 
A2 

kr. 30,- 
+ porto   

 
 
 

 

 

Anna Twinney 
DVD 
Nr. 1-6 
 

kr. 299,- 
+ porto   

Alle produkter kan bestilles via vores 
hjemmeside. 
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Medicinhåndteringskursus 

 
Vi er i skrivende stund ved at få afviklet 
medicinhåndteringskursus i samarbejde med 
Henrik Ullum fra Fyns Dyrlægehus. Selve 
teoridelen foregår via sin egen PC og er bygget op 
i forskellige moduler. Der undervises i hver enkelt 
modul, som efterfølgende skal besvares ved 
hjælp af et spørgeskema. Når denne er besvaret 
tilfredsstillende, vil det fremgå, om man har 
bestået denne del. Man kan således gøre det i 
små eller store etaper i sit eget tempo. 
 
 Der undervises i dyrevelfærd, generel 
medicinhåndtering indenfor alle dyregrupper, 
heste, får og geder, fjerkræ, svin, mink og køer. 
Det tager samlet ca. 8 timer, afhængig af hvor 
stor viden man har i forvejen. Når alle moduler er 
bestået, printer man selv sit diplom ud, som 
medbringes til den praktiske del, som vil blive 
afholdt den 3. November på nyt Hesteliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her får man det endelige diplom fra dyrlæge 
Henrik Ullum.  
 
Selv om interesse området ”kun” er heste, er det 
meget lærerigt at få en viden om, hvordan andre 
dyr bliver håndteret…  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ullum ½ side annonce 

Fyns Dyrlægehus er en klinik for heste 
og smådyr, som tilbyder en personlig og 
serviceorienteret betjening

Fyns  Dyr lægehus ApS  /   Drejet  5   /   5610 Assens   /   T l f. :  41  25  33 34

Sundhedseftersyn og forebyggende behandling •
Vaccination •
Rådgivning om rejseregler og pas •
Medicinsk behandling •
Allergitest og behandling af allergier •

Narkose og kirurgiske indgreb •
Tandbehandling •
Laboratorieundersøgelser •
Ernæringsrådgivning •

www.fynsdyrlægehus.dk

Hos Fyns Dyrlægehus sætter vi dyret i centrum, informerer om relevante behandlingsmuligheder og udfører faglig 
rådgivning på højt niveau.

Fyns Dyrlægehus tilbyder:

Vi ved, at vi har vores begrænsninger som almindelig praktiserende dyrlæger, og henviser gerne til 
specialister. Fyns Dyrlægehus er pt. en udkørende praksis med mobilt udstyr, som medbringes efter aftale.

Tidsbestilling og information:
Alle hverdage mellem kl. 08.00-16.00 ( dog bedst mellem kl. 08.00-09.00 ) på tlf.: 41 25 33 34
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Adoptanter pr. 1.11.2010 

Allan Wright Amigo 

Amaryllis og Augustina Frisland Thomas 

Animalhealer v/Charlotte L. Banff Eddie 

Anja Kibsgaard Olesen Pedro 

Ann Bjerregaard Sørensen Alline 

Anne Marie Oxenvad Store 

Anne Sandberg Andersen Anaconda 

Annette Michelsen Mickey 

Bente M. Knudsen Phønix 

Berit Hansen Prins 

Birgit Hansen Alline 

Birgit Hansen Lucky 

Orifarm v/Birgitte Bøgh-Sørensen Bjørn 

Birgitte Karlsen Anaconda 

Birgitte Kristensen Eddie 

Birthe Hansen Jonas 

Brit Pedersen Mickey 

Børge og Merete Christoffersen Thomas 

Caroline Hansen Putte 

Cecilie Mathiassen Mikkel 

Cecilie Oline Willadsen Betsen 

Charlotte Bradstrup Alline 

Charlotte Bradstrup Grith 

Charlotte Bradstrup Mickey 

Christina Hald Esmeralda 

Christina Junker Store 

Christine Vejen Nielsen Trold 

Connie Skytt Rasmussen Marius 

Diana Hassel Hansen Perez Romeo 

Dorthe Hansen Chanel 

Dorthe og Natascha Guling Chanel 

Emilie Dam Hansen Trine 

Emma Holm Ghia 

Erik Qvist Eddie 

Evelyn Bisgaard Mikkelsen Asmus 

Fiskeriselskabet Ulla Jeppesen Mickey 

Gerda Andersen Alline 

Gitte Petersen Romeo 

Gudrun Aaberg Anaconda 

Gudrun Aaberg Zas 

Gudrun Aaberg Zeus 

Gytte Elkjær Esmeralda 

Gytte og Tine Elkjær Sebastian 

Hanne Harder Jensen Buster 

Hanne Harder Jensen Filur 

Hanne Stoffregen og Anne Høiberg Eugine 

Heidi Andersen Alline 

Heidi Nørskov Nielsen Robin Hood 

Henriette Larsen Brian 

Henrik Hald Eddie 

Henrik S. Petersen Esmeralda 

Hotel Knudsens Gaard Tulle 

Inger Bang Wilken Marius 

Inger Bang Wilken Storm 

Jannicke Frantsen Galoway 

Jeanette Kolding Galoway 

Jeanette Møller Putte 

Jeannie Jørgensen Mickey 

Jeppe Grejs Brian 

Jette Pagh Stenbjerre Thomas 

Joan og Kamilla Lade  Jørgen 

Joan Porsmose Lukas 

Jonna Andersen Pedro 

Jytte Kjær Mickey 

Jørgen Jensen Betsen 

Jørgen Jensen Lucky 

Jørn Broe Jørgen 

Kathrine Kaad Jacobsen Mickey 

Katrine Jakobsen   Brian 

Kirsten Bjerregaard Anaconda 

Kirsten Bjerregaard Tulle 

Kirsten Nørbygaard Anaconda 

Kirsten Rosbøg Victor 

Kristina Ladefoged Max 

Kristina Ladefoged Mickey 

Kristine Glinsvad Colomba 

Lene Stammer Kristoffersen Anaconda 

Linda Møller Dolly 

Line Danielsen Zas 

Lise og Leif Porsborg Ghia 

Lone Charlotte Nielsen Romeo 

Lone Charlotte Nielsen Sebastian 

Lone Nielsen Anaconda 

Lonni Mortensen Marius 

Louise Carøe Pedersen Anaconda 

Marco Bellacci Pedro 

Maria Louise Witting Grith 

Marian Koefoed Olsen Lukas 

Marian Koefoed Olsen Prins 

Marianne Christensen Betsen 

Marianne Sørensen Sebastian 

Marie Christiansen  Trine 

Marie-Louise Tarp Jensen Jupiter 

Maya Sølve Olsen Chanel  

Melissa Carøe Kristensen  Tulle 

Nickey Carøe Pedersen Jonas 

Nina Binderup Filur 

Pia Jensen Betsen 

Pia Larsen Tulle 

Regina H. Flittner Brian 

Sharon Millar Filur 

Silvia Halkjær Mickey 

Sine C. Mortensen Julie 

Sofie Olsson  Brian 

Solveig Frandsen Galoway 

Susan og Liv S. Verholt Jenny 

Susanne Klim  Betsen 

Susanne og Otto Bech Thomas 

Tina Elkjær Sørensen Mickey 

Tine Grejs Galoway 

Vanda Qvist Anaconda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donationer juni-oktober 2010 
Bente Gellert (10.050), Birgit Hansen (1.000), Birgitte Karlsen (900), 
Christina Junker Nyborg (620), Dyrevelfærdspuljen 2010 (210.000), E. 
Sørensen (150), Vetteam, Equi Lab (15.300), Gudrun Aaberg (160), 
Hanne Sandbeck (500), Helene Seiersby (2.000), HR & G Slim 
Frederiksens Fond (6.000), Jette Schrøder Sørensen (200), Jill Iversen 
(600), Jørgen Jensen (350), Lene Christensen (300), Louise Frederiksen 
(200), Maja Poulsen (1000), Tine Grejs (6.155), Mia Lykke Nielsen 
(15.000), Louise C. Petersen (300) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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. 
 
 
 

 
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 

Støt vores heste, så vi kan hjælpe flere heste i nød 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
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. 
 
 
 

 
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 

Støt vores heste, så vi kan hjælpe flere heste i nød 

 


