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Pressemeddelelse den 26. november 2012 

Overtræder politiet Dyreværnsloven ?  
 

 
Politiet sendte helt uetisk og uforsvarligt 14 meget svage og afmagrede heste til 

auktion på Aars Landboauktion 23. november 2012 for at skaffe penge. 
Nyt Hesteliv havde tilbudt (gratis for politiet) at modtage og sørge for disse dyr, 

der allerede tidligere var fjernet (primo oktober) fra en dyreværnssag og anbragt 
på en gård. De burde aldrig have været udsat for den voldsomme belastning, det 
er at komme på auktion i den sølle forfatning, de stadig var i efter disse godt to 
måneders anbringelse(se fotos). Endda en auktion med en stor risiko for, at de 

ville blive opkøbt og sendt på en lang transport til slagtning i Sydeuropa.  
Vi mener, det skete er groft overfor hestene, og vi opfordrer fødevareministeren 

til straks at gribe ind overfor denne praksis, hvor politiet bidrager aktivt til at 
forlænge hestenes lidelser, og herved formentlig også selv overtræder gældende 

lovgivning, Dyreværnslovens §§ 1 og 2. 
 

Sagen var også omtalt i DR1 Aftenshowet 26. november 2012 
 

 

Vi ser et stigende antal sager, hvor heste vanrøgtes i Danmark. I nogle tilfælde er det så alvorligt, 
at hestene fjernes af politiet. Det var tilfældet med disse 14 travheste fra Farsø, som politiet 
fjernede primo oktober pga. sygdom og manglende fodring, afmagring m.m. med henblik på at 
hjælpe dyrene og få dem i bedre stand. Men hvad skete der så med hestene, efter de blev fjernet?  
 
Nyt Hesteliv fik først en henvendelse fra en person, som bl.a. skrev om forholdene til os: 

Jeg har anmeldt forholdene til Hestens værn og politiet flere gange over sommeren: Manglende 
vand – en pony, der folede blandt hingstene (Jeg reddede pony og føl ud af indhegningen efter 
folingen, fordi hingstene trampede på føllet) - indhegning, der ikke var vedligeholdt, så de alle løb 
ud på en trafikeret vej mere end 20 gange pga. manglende græs og/eller foder. Selve indhegningen 
flød med rester og byggeaffald fra de 50 år gamle forfaldne kalkunhuse og plastik fra de gamle 
rådne wrapballer, hestene have gnavet huller i, vel og mærke de få steder de kunne strække halsen 
langt nok ud til at nå ballerne, som stod udenfor indhegningen..  

Personen beskrev og dokumenterede udmærket med fotos et hestehold, hvor dyrene ikke var 
blevet tilset og passet, hvor de var syge og sultede, hvorfor de også forsøgte at komme ud af 
folden, der var helt nedgnavet, så der ikke var mere græs for at søge efter foder. De fik ikke 
supplerende foder. Resultatet blev efter denne anmeldelse, at politiet fjernede hestene. Det er nu 
2 måneder siden. 
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Hestens Værn, som sagen blev anmeldt til, skrev dengang følgende på deres facebookside om 
sagen: 

13 heste fjernet pga. vanrøgt. 
Vi fik i mandags en sag om 13 magre heste på en fold ved Gedsted.  
Vi havde en hestedyrlæge ude at se til dem mandag eftermiddag. Han dokumenterede deres 
meget dårlige huld, flere med ubehandlet hudbetændelse, flækkede hov mm.  
Derudover noterende han, at hestene gik og gravede rødder op og havde gnavet bark og grene af 
de grantræer, der omkransede folden i deres forsøg på bare at få lidt ned i maven.  
Også folden og hegnets miserable stand blev bemærket. Dyrlægen kontaktede politiet, som i dag 
stillede sammen med Fødevarestyrelsens dyrlæger. De har nu gennemgået alle hestene, og de 
besluttede at hestene skulle fjernes. Lige nu er en hestetransport ved at hente de 13 heste og køre 
dem til et sted, hvor de kan blive passet og få dyrlægebehandling. 
Ejeren kan vente en dom for vanrøgt af sine dyr. 
 
Hestene blev midlertidigt anbragt af politiet og for politiets regning på en gård. Her var de 14 heste i  
ca. 2 måneder, heriblandt hoppen og føllet på 4-5 måneder. Men vi mener ikke, at dyrene på de to 
måneder er kommet i markant bedre tilstand, vi mener de stadig i dag er i en miserabel tilstand.  
 
For ca. to uger siden blev nyt Hesteliv igen gjort opmærksom på sagen. Politiet kunne og ville ikke længere 
betale for hestene. Vi kontaktede politiet og tilbød at overtage alle hestene. Første tilbagemelding lød på, 
at de meget gerne ville dette, idet de jo hellere ville overdrage os hestene end at aflive dem. Det var hvad 
politiet sagde til os.  
 
Men pludselig sadlede politiet om, nu ville man sende dem på auktion i stedet, hvor de ville kunne 
indbringe en indtægt. Tidligere håndboldspiller Marianne Florman forsøgte i sidste sekund at afværge faren 
for dyrene ved at kontakte politiet for at høre, hvilken pris de skulle have for at undlade at lade hestene gå 
igennem auktionen. Det ville politiet imidlertid ikke. Hestene skulle på auktion. 
 
Aars Landboauktion 
 
Efter 2 mdr. i politiets varetægt blev hestene så kørt til Aars Landboauktion (23. november). Her opkøbes 
heste næsten udelukkende af hestehandlere med henblik på at sende dem til slagtning i Sydeuropa. En tur 
disse heste i deres nuværende tilstand bestemt ikke burde udsættes for.  Vi er nu generelt set også 
modstandere af, at sunde og velnærede heste transporteres over otte timer. Men her vil vi direkte 
bedømme det som dyreværnsmæssigt uforsvarligt, at politiet medvirker til at heste i så elendig en tilstand 
sendes på auktion, hvor de foruden selve det at komme på auktion, der er en stor belastning, også risikerer 
(ret stor risiko) at blive sendt ud af landet til Sydeuropa til slagtning.  
 
På auktionen i Aars fredag den 23. november 2012, hvor vi var til stede, kunne vi konstatere, at opkøberne 
var hestehandlere, der netop opkøbte med henblik på at køre dyrene sydpå, hvor slagteprisen er højere, 
fordi man spiser mere hestekød her, og også kan bruge selv magre, usle heste til pølser og fars m.m.    
Det fortalte mange af hestehandlerne os direkte, men det vidste vi nu godt forinden. 
 
Hestene burde i øvrigt være afvist af selve auktionsledelsen og tilsynsførende dyrlæge (som vi ikke så noget 
til) pga. deres ringe tilstand.  
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Billeder fra Aars Landboauktion den 23. november 2012 
 

  
Lille Freja på 4-5 mdr. fuldstændig underernæret  - ikke større end 
et føl på 1 måned, sat tilbage i vækst  p.g.a. sult   

Freja - Her ses de udstikkende hofteben tydeligt  

 

 
 

Nogle af hestene fra auktionen Elisa – føllets mor - på auktionen 

 
 

Der mærkes på varen …. Nogle af  hestene fra auktionen 
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Nyt Hesteliv 
Vi kunne ikke bære, at disse stakkels heste skulle sælges på auktion og lande på de sydeuropæiske 
slagtetransporter.  
 
Derfor havde vi på forhånd samlet penge ind, så vi kunne forsøge at opkøbe hestene. Vi havde samlet  
kr. 30.000 ind. Vi havde ladet os fortælle af en hestehandler, som kender auktionen, at sådanne magre 
heste sælges for kr. 1.000-2.000. Desværre fandt slagteopkøberne ud af, at vi ville have hestene, fordi vi 
havde ondt af dem, så de bød os systematisk op. Vi endte med at betale et uhørt højt beløb på kr. 75.000 
for 13 heste.  
 
Dem venter der nu en tryg og sikker tilværelse under nyt Hesteliv. Ingen heste hos os bliver videresolgt men 
anbringes i plejefamilier eller på vores internat, hvor vi p.t. huser 63 heste, ponyer og æsler. Herudover er 
37 andre heste anbragt i plejefamilier rundt om i hele landet. Vi fører jævnlige tilsyn med hestene, så vi ved 
de har det godt.  
 
Der er stadig en enkelt hest tilbage i politiets varetægt, som var kommet til skade og er blevet syet. Den 
kom ikke frem. Vi har derfor kontaktet politiet her til morgen, om vi kunne komme og afhente den sidste 
hest. Det blev afvist, den skal også på auktion, ligeså snart den er kommet sig. 
 
Vi håber, der er rigtig mange, der vil støtte disse heste gennem adoption eller donation. Læs mere på 
www.nyt-hesteliv.dk.  
 
Vi har fået praktiserende hestedyrlæge Margit Ørum til at se på fire af hestene lige efter de blev købt af os.  
 
Hun beskriver den ringe forfatning, hestene er i således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyt-hesteliv.dk/
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Undertegnede dyrlæge har d.d. tilset 3 heste samt 1 føl fra vanrøgtssag. 

Hestene er pt opstaldet hos Helle Enevoldsen, Neesvej 77,  Nees, 7570 Vemb. 

 

Det drejer sig om følgende heste: 

  

Gifa Gilbak, reg.nr. 208334199900150, født 23/5-1999. 

Kick Lee, reg.nr. 208334200200154, født 29/5-2002. 

Elise Varbro, reg.nr. 208334199700472, Følhoppe 

Freja, reg.nr. 208333201204211, føl, født i 2012, skønnet alder ca 5-6 måneder. 

  

Gifa og Kick er meget magre.  

Elise og Freja er endog særdeles magre, (kakektiske ). 

Hos alle 4 ses der voldsomt angreb af “vådeksem” på hele ryggen og krydset. ( svampeangreb ). 

 Alle 4 heste trænger voldsomt til at få ordnet hove. 

 Kick har desuden meget “mug” på begge bagben med infektion og tydelig hævelse.  

  

Freja, føllet fra 2012, fremtræder med meget udspilet bug, som tegn på ,dels den før beskrevne underernæring, men 

sandsynligvis også ormeangreb. Hun har endnu ikke fået beskåret hove og er meget langtået. Hendes størrelse svarer 

til et føl på 1 måned, hendes alder skønnes til at være 5-6 måneder. 

  

Der er bestilt ormekur til alle 3 heste og til føllet. 

  

Alle 4 bør vaskes p.gr.a. vådeksemet med Imaverol, så svampeangrebet i huden kan forsvinde.  

 Kick bør behandles med antibiotika ( Norodine ), for at bekæmpe infektionen i bagkoderne. 

  

Det oplyses, at de 4 heste er blevet fjernet fra ejeren for ca 2 måneder siden, og det undrer mig meget, at de ikke er i 

bedre huld endnu. 

  

Endvidere er det uforsvarligt, at hestene, efter de er fjernet fra ejeren, ikke er behandlet for deres lidelser,har fået 

ordnet hove og har fået ormekur. 

   

Jeg vil konkludere med baggrund i ovennævnte, at dyrene efter min vurdering har været udsat for uforsvarlig, 
grænsende til groft uforsvarlig, behandling ved i gennem længere tid, at have været syge uden at være behandlet, 
tilset af en dyrlæge eller aflivet, således, at de fremstod sygeligt afmagrede og derfor i gennem måneder  
har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.  Hestene er ikke blevet 
passet i overensstemmelse med deres behov og alt tyder på, at de i længere tid har været fodret utilstrækkeligt, 
hvilket også er at betragte som uforsvarlig behandling.  
 

Der henvises til Dyreværnslovens §§ 1 og 2. I henhold til dyreværnsloven, er det ligeledes groft uforsvarligt at lade 
syge dyr deltage på en auktion. 

Min konklusion må være, at hestene gennem de sidste 2 måneder stadig har været misrøgtede. 

  

Nees, d. 26/11-12 

  

Dyrlæge Margit Ørum 

Ringkøbingvej 143 

7660 Bækmarksbro 

+4520233351 

klosterheden@mail.dk 

 

mailto:klosterheden@mail.dk
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Nyt Hesteliv mener:  
 

 Det kan ikke være rigtigt, at politiet må afsætte sådanne heste, som i forvejen har lidt så meget og 
er i så ussel en tilstand, via en auktion.  Vi vil derfor bede Justitsministeren og Fødevareministeren 
om at gribe ind. Det skete er uetisk og stærkt kritisabelt mod dyrene.  
 

 Det giver ingen mening at ”redde” dyrene fra en dyreværnssag, hvor dyrene bl.a. var stærkt 
afmagrede og meget mangelfuldt passet, og så anbringe dem et sted, hvor de ikke opnår en bedre 
fodertilstand og konstitution for så at sende hestene på auktion med stor risiko for opkøb af 
hestehandlere til slagtning i Sydeuropa efter en lang transport.  

 

 Politiet burde i disse sager i stedet rette henvendelse til dyreværnsorganisationerne – gerne flere  -
og høre om de kan aftage dyrene. Evt. kan flere organisationer dele det imellem sig, hvis der er 
mange dyr og på denne måde både hjælpe dyrene og politiet.   

 

 Hvis ikke det er muligt at overlevere alle hestene til internater, vil den næstbedste løsning være en 
aflivning og evt. aflivning samt slagtning. Men vel og mærke uden lang transport og uden en 
transport ud af landet. Politiet bør i givet fald følge dyrene helt indtil de er døde.  

 

 Andre dyr som hunde og katte afsættes heller ikke på auktion, men indleveres på et internat. Så er 
det op til internatet at hjælpe dyrene videre eller få dem aflivet. 

 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. De vedlagte billeder kan frit benyttes med 
kildehenvisning. 
 
Nyt Hesteliv har i sinde på ny at anmelde sagen. 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 
Janne Junker 
formand 


