
Bliv plejefamilie for en 
hest eller pony

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisati on og hesteinternat

etableret i 2005, der tager sig af vanrøgtede
og mishandlede heste. Nyt Hesteliv ti lbyder 

også oti um for heste og ponyer i opstaldning 
for et midlerti digt eller permanent ophold. Vi 

ti lbyder rigti g gode hesteforhold med opsyn af 
hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst

Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto:1551 4530130878
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344 V.
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Et godt sikkerhedsnet

www.nyt-hesteliv.dk

Udtalelser fra plejefamilier
At åbne sit hjem for Nyt Hestelivs heste/ponyer og give 
dem en masse omsorg og tryghed i deres liv er utrolig 
meningsfuldt. Passer kemien ikke, forsøges med en 
anden hest. 

Connie Skytt 

At være plejefamilie for en hest/pony fra Nyt Hesteliv er 
som at have sin egen hest. Jeg føler ingen forskel. Jeg 
glemmer fakti sk ti t, at de ikke er mine heste, men ejet af 
Nyt Hesteliv. 

Susanne Pilegaard

Du kan læse mere om det at blive plejefamilie inde på 
vores hjemmeside: www.nyt-hesteliv.dk

Kontakt 

Har du nogen spørgsmål ti l det at blive plejefamilie eller 
andre ti ng, er du alti d velkommen ti l at kontakte os på tlf. 
26355865 eller mail: info@nyt-hesteliv.dk. 
Vi står alti d ti l dispositi on med gode råd og vejledning.

NH_folder_plejefamilie_3flM65_juli2018_v2.indd   1 06/08/2018   10.41



www.nyt-hesteliv.dk

Hvad vil det sige at være plejefamilie? 
Som plejefamilie overtager man en af Nyt Hestelivs 
heste. Hesten bliver i praksis plejefamiliens, som står for 
ansvaret, pasningen og alle udgift er i forbindelse med 
hesten, så længe den er i plejefamiliens varetægt.
Nyt Hesteliv beholder ejerskabet for at forhindre 
videresalg samt muligheden for at tage hesten ti lbage, 
hvis plejefamilien ikke længere opfylder beti ngelserne 
i kontrakten. Nyt Hesteliv tager alti d hestene retur, hvis 
plejefamilien ikke længere kan have dem.
Nyt Hesteliv godkender plejefamilien og kommer eft er-
følgende på ti lsyn for at se, at hesten trives i sine nye 
rammer.

Hvor kommer hestene fra?
Nyt Hesteliv hjælper heste i nød fra dyreværnssager, 
hestemarkeder og private. Disse heste kommer ti l 
vores internat, hvor de rehabiliteres. Når vi vurderer, at 
hestene er klar ti l få sin egen familie, ti lbydes de i familie-
pleje. Alle heste, der kommer ti l Nyt Hesteliv, forbliver 
i vores ejerskab ti l de dør. På denne måde sikrer vi, at 
hestene ikke bliver videresolgt igen og igen. Kommer 
hesten retur er det ti lbage ti l os, der for de fl este heste 
er ti l et sted de kender, og mange gange også ti lbage ti l 
heste, de har kendt engang. Det skaber større tryghed 
for dyrene.

Hvilke heste kommer i plejefamilie? 
De heste, der har fået det godt igen, ti lbydes at 
komme ud ti l en plejefamilie. I nogle ti lfælde skiller 
vi ikke hestene ad og kommer kun ud som par, hvis de 
er meget knytt ede ti l hinanden. Vi prøver at matche 
hesten bedst muligt, således at kemi og hestens 
adfærd og temperament passer ti l familien. Det giver 
den bedste relati on, som vi ønsker både for dig og 
vores heste.  

Vi forventer 
• at du ønsker at give hesten et blivende hjem resten af 

dens ti d. 
• at du har dit eget sted med gode stald- og foldeforhold 

eller et godt opstaldningssted. 
• at du afh older alle udgift er på hesten (dyrlæge, smed, 

foder m.m.). 
• at du kan ti lbyde masser af omsorg og et godt hesteliv. 
• at du er eller bliver medlem af Nyt Hesteliv.

Hvorfor blive plejefamilie?
• Du kan ti l hver en ti d ti lbagelevere hesten.  
• Det giver både dig og hesten et trygt og godt sikker-

hedsnet, idet hestene alti d kan komme ti lbage ti l Nyt 
Hesteliv, så du behøver ikke bekymre dig om, hvad 
der vil ske med hesten, hvis du af den ene eller anden 
grund ikke længere kan beholde hesten. 

• Det giver plads ti l at hjælpe en ny hest ind på internatet.

Hvad koster det? 
Du betaler et gebyr for hesten, som er et engangsbeløb. 
Det er ikke en salgspris, men er en mindre støtt e ti l 
foreningens arbejde. Priserne for de enkelte heste står 
inde på vores hjemmeside under ”Hest søger familie”.

Hvordan bliver jeg plejefamilie? 
For at komme i betragtning som plejefamilie skal man 
først godkendes. Du skal udfylde og sende os et an-
søgningsskema, som du fi nder på vores hjemmeside 
nyt-hesteliv.dk. Når vi sammen har fundet en hest, der 
matcher, vil en livredder komme ud og godkende dit 
sted. Der vil blive lavet kontrakt på hesten og hereft er 
kan du afh ente hesten.
Vi står alti d ti l rådighed med gode råd og vejledning. 
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