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nyt Hesteliv
Omgivelser fra nyt Hesteliv
Hesteinternatet råder over 23 ha jord med græsfolde. Fra 
græsfoldene har hestene et stisystem rundt om foldene 
med adgang til en lille skov. 

Der er stalde med bokse, særskilt sygestald, læskure og 
løsdriftshaller. Hestene har et frit liv, hvor de går sammen i 
store flokke. 

Æselhygge i ponyløsdriften Sommerhygge på ponyfolden

6 Ha store sommerfold Fred og idyl

Luftfoto fra Nyt Hesteliv, hvor knapt 100 heste, ponyer og æsler nyder livet …

www.nyt-hesteliv.dk
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Bliv medlem
Som medlem af nyt Hesteliv vil du modtage vores medlems-
blad 2 gange om året, modtage løbende nyhedsbreve og 
blive inviteret til forskellige arrangementer på nyt Hesteliv. 
Ved udvalgte arrangementer tilbydes der medlemsrabat.

Adopter en hest 
Du kan adoptere en hest/pony/æsel for et mindre 
månedligt beløb. Adoption betyder, at man støtter en 
bestemt hest på nyt Hestelivs internat – helt på samme 
måde, som man støtter et barn i Afrika. Beløbet er 
fradragsberettiget. Du er altid velkommen til at besøge din 
adoptivhest. Rekvirer særskilt brochure.

Donation 
Du kan donere et engangsbeløb eller løbende donationer på 
selvvalgt beløb. 

Bliv plejefamilie 
Som plejefamilie overtager man en af nyt Hestelivs heste. 
Hesten bliver i praksis plejefamiliens, som derved står for 
ansvaret, pasning og alle udgifter i forbindelse med hesten. 
nyt Hesteliv beholder ejerskabet for at forhindre videresalg. 
nyt Hesteliv kommer på tilsyn hos plejefamilien og tager altid 
hesten tilbage, hvis plejefamilien ikke længere kan have den.

Bliv virksomhedssponsor 
Som virksomhed kan du blive sponsor af nyt Hesteliv. Du 
kan sponsere en bestemt hest eller generelt give støtte til 
vores løbende omkostninger på dyreværnssager samt den 
daglige drift.

Arv og testamentariske gaver 
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. 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. 

Du kan testamentere din hest til os og derved sikre den, 
hvis du skulle gå bort før din hest. Læs mere på vores 
hjemmeside www.nyt-hesteliv.dk.

SKAT
Alle bidrag/gaver er fradragsberettiget. Vi skal blot bruge 
dit CPR/CVR, så indberetter vi beløbet til SKAT, og du 
modtager automatisk dit fradrag på selvangivelsen. 

Tilmelding og betaling 
Du kan tilmelde dig og betale via vores hjemmeside www.
nyt-hesteliv.dk eller via Mobilpay 2635 5865. Husk at skrive 
dit navn og hvad indbetalingen dækker.

Hesteinternat
Nyt Hesteliv har sit eget internat i Blommenslyst ved 
Odense, som har plads til ca. 90-100 heste, ponyer og æsler. 
Nyt Hesteliv sælger ingen heste, men de kan komme videre 
til en plejefamilie, hvis denne på forhånd er godkendt af nyt 
Hesteliv. Se mere under plejefamilie.

Ved ankomst I dag

Formål
Der er alt for mange heste og ponyer i Danmark, der mistrives. Mange vanrøgtes ofte på grund af manglende interesse, 
uvidenhed eller dårlig økonomi. Nyt Hesteliv blev startet i 2005 af Janne Junker med det formål at hjælpe nødstedte heste 
og ponyer og tilbyde dem et ophold på Nyt Hestelivs internat.

Foreningen 
Vores primære fokusområder: 

• Hjælpe dyr i nød 
• Drift af vores internat
• Sikre høj dyrevelfærd i stalde som folde
• Besøgende på internatet kan lære om hestehold og få en større og bredere viden
• Hjælpe dyrene videre til en plejefamilie eller sikre deres trivsel ved opholdet på internatet
• Arbejde og afhjælpe på dyreværnssager i hele landet ved hjælp af livreddere
• Arbejde for bedre hestevelfærd gennem undervisning, markedsføring og politisk virke
• Arbejde for nedlæggelse af hestemarkeder
• Arbejde for forbud af langtidstransporter af levende slagtedyr
• Arbejde for indførelse af et landsdækkende Dyreværnskorps

Anmeldelser
Anmeld en sag til os, hvis du ser heste eller ponyer, som 
er misrøgtede. Vi har et netværk af livreddere over hele 
landet, som hjælper os med tilsyn af hesteværnsager. 
Anmeldelser skal ske skriftligt via vores hjemmeside. 
Vi har telefontid mandag-fredag 9.00 – 17.00. I akutte 
tilfælde svarer vi også uden for telefontiden.

 2635 5865

Støt vores hesteForeningen

www.nyt-hesteliv.dk
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