
Columba - en hesteværnssag fra Als 

I november måned 2009 får vi en anmeldelse på 5 tynde heste på Als. Vi besigtiger hestene og 

konstaterer hurtigt, at 2 ud af de 5 heste ikke er acceptable.  

De gik på det tidspunkt ude på en jordfold og søgte efter noget af spise. De kom hurtigt hen til 

os, hvilket 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 de skal have 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 mellemhandler.   

  

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 og så gå 

fra den ene ejer til den næste. Ingen gider ofre noget på dem.  

  

Columba er blevet passet den sidste måneds tid, inden vi har købt hende, så hun er på vej til at se 

bedre ud. Se billederne til højre. 

 


