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Misrøgt af ponyer hos hestehandler i Brørup, Jylland 
 
 

  

 
Foto: Billederne er taget den 8. juni 2012 

 
Nyt Hesteliv har fået en henvendelse om nogle radmagre shetlandsponyer, der går ved en hestehandler i 
Brørup, og vi tog ud på stedet for at se på forholdene.  
 
Som det fremgår af billederne, er nogle af ponyerne stærkt afmagrede og i meget ringe forfatning. Vi tager 
stor afstand for den måde at behandle dyrene på. Ponyerne kom hen til hegnet, da vores repræsentant fra 
nyt Hesteliv var forbi på adressen for at se på ponyerne og for at tale med ejeren. Han var dog ikke at 
træffe på adressen. Ponyerne går inde på en nedbidt græsmark med absolut ingenting at spise.  
 
Hestene kom ivrigt hen til hegnet til vores repræsentant for at bede om hjælp. Når underernærede og 
nødlidende heste på denne måde kommer en i møde fra en fold og virker tillidsfulde, er det fejlagtigt, hvis 
man tror, at det viser, hestene har det godt, selvom de er tynde. Det er hestenes måde at bede om hjælp 
på. De mistrives og lider nød. Derfor er det vigtigt, at vi mennesker vil hjælpe dem.  
 
Sagen er blevet politianmeldt, og vi kan kun håbe, at politiet vil rykke hurtigt ud med en dyrlæge og hjælpe 
disse dyr omgående.  
 
Det er desværre ikke en enestående sag. Vi får rigtig mange anmeldelser, som ligner denne sag, og vi føler 
en utrolig afmagt over ikke at kunne hjælpe. Det er kun politiet, der kan handle i sådanne sager. Det er 
fortvivlende, at vi gang på gang politianmelder sådan et dyrehold på den samme ejer. Der sker simpelthen 
ikke nok. Alt for tit bliver loven ikke overholdt, dyrene hjælpes ikke og ejeren går fri.  
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Vi vedlægger fotomateriale fra stedet, som kan bruges. Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
Venlig hilsen 
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