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Indhold

Redaktørens indlæg
Der er gået rigtig lang tid siden sidste blad. 
Det beklager vi naturligvis meget! Årsagen er, 
at vi har skullet bruge alle vores ressourcer på 
den store flytning fra Blommenslyst til Mo-
rud. Det har virkelig trukket tænder ud både 
mentalt, fysisk og økonomisk. Pengene, som 
vi normalt bruger på tryk og distribution, har 
vi derfor valgt at spare denne gang, og vi har 
valgt at udgive medlemsbladet elektronisk.

Vi håber på jeres forståelse!

Vi glæder os nu over at være flyttet og kan se 
frem til, at vi nu kan forblive her og ikke drives 
væk igen. Der er lang vej fra købet af en ejen-
dom, og så til alt er genetableret. Det kommer 
til at tage nogle år. Vi knokler alle sammen 
og glæder os meget til at vise jer stedet med 
et Åbent Hus lørdag den 24. august kl. 11-15. 
Vi sender mere info ud om dette, men sæt 
et kryds i kalenderen. Det bliver med mange 
aktiviteter for hele familien.

Der er mange gode artikler i bladet bl.a. et 
fagligt indlæg fra vores dyrlæge Brian Mossin 
om tænder og tandpleje. Det er et vigtigt 
område for hestens almene velbefindende 
og især fordi tænderne jo ikke er synlige. Der 
står mange heste rundt omkring med store 
tandsmerter. Læs side 34.

Dyreværnssagerne kan vi jo ikke komme uden 
om. De er der løbende, og vi gør hvad vi kan 
for at afhjælpe det. For små bokse og for 
små folde burde jo slet ikke være et problem 
længere, men det er det desværre stadig-
væk rundt omkring. Det er blevet bedre med 
myndighederne, men det kan stadigvæk være 
op ad bakke. Vi ønsker, at man langt tiere vil 
fjerne hestene fra ejerne, end tilfældet des-
værre er.

Rigtig god læselyst!

Venlig hilsen

Janne Junker 
Formand

Små kærlighedshistorier fra 
ponyfolden

Baldur og Fru Svendsen
Da Baldur kom til Nyt Hesteliv, havde 
han de sidste mange år kun gået med 
de 2 små hingste, Thor og Herku-
les. Så han var ikke vant til hopper 
- lige indtil han så Fru Svendsen. Fru 
Svendsen er en fin Welsh hoppe, 
meget bestemt og trind, som en rigtig 
dame. Hun gider ikke at socialisere 
sig med andre, da hun er fuldt ud 
tilfreds med sin søn, Tintin, der indi-
mellem holder hende med selskab.

    
Baldur og Fru Svendsen

Da Baldur så Fru Svendsen, var det 
kærlighed ved første blik. Det var 
bestemt ikke gengældt, men ak, hvad 
skal man gøre, når man ikke kan 
slippe af med en ihærdig bejler? Efter 
rigtig mange forsøg og en stædig 
udholdenhed fra Baldurs side, måtte 
Fru Svendsen give op og overgive sig. 
Kærligheden holdt ½ år, hvor man så 
de 2 gå side om side.

Jack og Sif
Jack og Johanne havde gået sammen 
i mange år, før de kom til Nyt Heste-

liv. Her holdt de også sammen. Jack 
havde det bedst lige bag Johanne, 
der bestemt og målrettet passede 
på Jack. Men så kom der en anden 
rødhåret dame ind i flokken, som 
hedder Sif. Sif er også en meget 
bestemt dame, og Jack må have et 
blødt punkt for de rødhårede damer, 
der ved, hvor skabet skal stå; for efter 
lidt tid sås Jack kun sammen med Sif, 
mens Johanne stod alene tilbage. Sif 
er noget større end Jack, men det 
er ikke noget problem. De står hver 
morgen tæt sammen og er næsten 
ikke til at skille ad, når de skal bindes 
op til fodring.

Jack og Sif

Elvis og Yvonne
Elvis har altid gået med drengene på 
folden, og har ikke vist den store in-
teresse for hopperne. Men da Storm 
døde, stod Elvis lidt tilbage og sav-
nede sin ven gennem mange år. Man 
så ham lege med de andre vallakker, 
men ikke nogen, han knyttede sig til, 
indtil det en dag blev Yvonne, som 
han fandt sammen med. Yvonne har 
heller aldrig rigtig gået sammen med 
nogen, men nu ser man de 2 gå side 
om side og hygge om hinanden.

Elvis og Yvonne

Bailey og Putte
Sidst, men ikke mindst, er der Bailey, 
som trofast går i hælene på Putte, 
når han ikke lige leger med nogle af 
de andre vallakker. I starten virkede 
Putte lidt irriteret over det – hun vil 
hellere gå med sin datter, Cirkeline 
– men nu ser det ud til, at hun har 
affundet sig med sin skæbne. Dog vir-
ker det som om, at Bailey ind imellem 
har lidt svært ved at se forskel på mor 
og datter, for man ser ham sommeti-
der gå med Cirkeline.

Bailey og Putte

Åh ja, den kærlighed.
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Små historier

Louise og Viktoria

Vi har fået en ny fjordhest, der hedder 
Louise. Hun kommer fra et hesteudlej-
ningssted, hvor hun gik med turister om 
sommeren og rideskoleelever om vinte-
ren. Louise lider lidt af seperationsangst, 
og var ganske forvirret da hun ankom til 
Nyt Hesteliv, hvor der godt nok var man-
ge heste, men ikke nogen hun kendte.
Viktoria må have fået ondt af hende, for 

hun forlod sin mangeårige ven Jolly for 
at tage sig af Louise. 

Viktoria passer på at ingen kommer for 
tæt på Louise eller gør hende noget 

ondt. Louise har også hurtig fundet ud 
af at hun kan finde tryghed ved Viktoria, 
og kommer der en stor eller sur hest hen 
imod hende, skynder hun sig om bag 
Viktoria.

Det er dejligt at se den omsorg hestene 
har for hinanden; ikke kun de gamle 
venskaber, men også når nogle af 
hestene har brug for lidt ekstra i de nye 
omgivelser.
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Månes øje

Måne er en DV hoppe, som normalt 
aldrig fejler noget, og som altid går 
sammen med de andre arabere. Men 
en dag stod hun helt oppe ved løsdrif-
ten og hang. Først tænkte vi ikke rig-
tigt over det, før hun drejede hovedet, 
og vi kunne se, at det var fuldt af blod 
fra panden.

Måne kom ind, og vi kontaktede straks 
Højgård Hestehospital, som indlagde 
hende med det samme. Hun havde 
fået et stort pandebensbrud. Hel-
digvis var skaden ikke gået ud over 
selve øjet, og de mente ikke, at øjet 
var beskadiget, men de var nødt til at 
operere hende og sætte det brækkede 
pandeben på plads. 

Fortsættes...
Efter få dage på hospitalet, kom Måne 
hjem igen i sine trygge omgivelser. 
Hun var dog meget glad, når vi besøg-
te hende på hospitalet og puffede til 
os: ”Så kan vi godt køre hjem igen”. 

Måne skulle holde sig i ”sygesengen” i 
et par uger. Hun var bestemt ikke be-
gejstret for sygedagene, og hun kaldte 
på de andre, selvom hun havde fået 
en ven ind som selskab.
Vi ved ikke helt, hvad der var sket, 
men hun må havde stået det forkerte 
sted på det forkerte tidspunkt, og en 

af de andre heste må uheldigvis have 
ramt hende.

Heldigvis har Måne ingen mén af det i 
dag og er en glad hest.

Nye heste er kommet til internatet 
siden sidst.

Spunk

Indian Star

Alma

Baldur

Budde

Chemaye

Cherion

Sesse

Sif

Sundancer

Thor

Louise

Bellis

Følfod

Handyspeed

Nye heste

Vidste du... 
Vidste du, at en hest i naturen tygger 
mellem 16-18 timer om dagen? En 
hest i Danmark tygger gennemsnitligt 
6-8 timer om dagen.
Vidste du, at heste producerer spyt, 

når de tygger? Spyttet gør, at hesten 
bedre kan synke maden og neutra-
lisere mavesyren, så den ikke får 
mavesår.
Vidste du, at hesten bruger ca. 40 

minutter på at spise 1 kg hø? Det 
betyder, at en hest på 500 kg, der får 
10 kg hø på en dag, bruger ca. 6 timer 
og 35 minutter på at tygge.

Får DIN hest tyggetid nok?
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Der er rigtig mange, der gerne vil 
have en hest i familiepleje fra Nyt 
Hesteliv. Siden sidste medlemsblad 
har vi fået 19 heste i pleje.

Det er hestene Julie, Franseska og In-
dian Star der er kommet til Otterup, 
Ydun – der er blev døbt om til Unik 

– April, Eddie, Olivia, Pegasus, Wozni, 
Fyrsten og Steffanie og ikke mindst 
Thor der alle har fået nye familier 
rundt om på Fyn, Budde har fundet 
familie i Nordjylland. Sally, Speedy, 
Spirit, Maybe Lee samt Naja og Cille 
er flyttet til Sjælland ved hver deres 
familie. 

Du kan se alle de heste der har fået 
nye familier på vores hjemmeside 
under Bliv plejefamilie/Heste med 
nye hjem.

Nye familier

Indian Star

En beretning om den ”Grimme 
Ælling”, der blev til den smukkeste 
hest.

I julen 2017 var jeg til julearrangement 
på Nyt Hesteliv, hvor jeg hørte om en 
rideskolehest, der skulle slagtes, hvis 
Nyt Hesteliv ikke kunne modtage den. 
Alt var optaget på Nyt Hesteliv, men vi 
havde en ledig boks. Vi tilbød, at he-
sten kunne komme i akut midlertidig 
pleje hos os, til der blev en ledig plads. 

Tirsdag d.2/1 -2018 kom Indian Star, 
en stor, rød vallak på 16 år. Han hav-
de været længe undervejs og stået 
stille i traileren, så vi lukkede ham 
ud på folden til de andre. De andre 
opdagede med det samme, at der var 
kommet en ny. De kom løbende, men 
stoppede op et godt stykke fra Indian 
Star, som om der var en mur! Den 
yngste i flokken, Selma på 5 år, stod 
lidt, vrinskede og løb så helt hen til 
ham, hun snusede til ham, han stod 
helt stille, og lige så hurtigt, som hun 
var kommet, vendte hun om og løb 
tilbage til de andre. Det var tydeligt, 
at flokken kunne mærke noget, men 
de lod ham være og græssede videre. 
Indian Star blev stående nede ved 
leddet og spiste lidt wrap. 
Endelig, efter næsten en time, gik 
han ud på den første fold og græsse-
de. Jeg gik ud til ham for at snakke 
med ham og tage nogle billeder, men 
da jeg nærmede mig ham, vendte 
han sig og gik længere væk. Han ville 
mig ikke, jeg prøvede flere gange, 
men nej, han drejede rundt og gav 
mig bagenden. Jeg gik lidt væk, stil-
lede mig 5-6 meter fra ham, fortalte 
ham, at jeg syntes, han var en utrolig 
smuk hest og at jeg glædede mig 

til at lære ham at kende. Imens jeg 
snakkede, stod han stille. Det var som 
om, han lukkede af, jeg følte ikke, at 
der var nogen form for kontakt. Jeg 
prøvede endda med godbidder, men 
han fortalte med hele sin krop, at han 
ønskede fred, så jeg gik fra folden. 
Jeg må indrømme, at jeg var en smu-
le bekymret og ked af det på hans 
vegne, for han havde ondt i sjælen, 
han var meget ked af det, så vi lod 
ham være og holdt øje med ham på 
afstand. 

Det var vinter, og mørket bestem-
te, hvornår hestene skulle ind, og 

omkring kl. 16.30 kom flokken ned 
til leddet, men ikke Indian Star! Han 
blev stående ude på folden. De andre 
blev lukket ind, jeg gik ud på folden, 
han så mig og kom mig langsomt gå-
ende i møde. Jeg hilste igen på ham, 
fortalte ham, at nu skulle han ind i en 
dejlig varm boks og have aftensmad. 
Jeg ved ikke, hvor meget han lyttede/
hørte, men jeg snakkede, fortalte om 
de andre heste, jeg prøvede at få lidt 
kontakt, og det lykkedes mig at få lov 
til at følge ham ind.
Han fik mad, og det var godt at se, at 
maden smagte ham. 
Indian Star var ikke for tyk og han 
havde ikke så meget pels, så senere 
på aftenen gik min mand og jeg ud 
for at lægge et dækken på ham. Der 
kom vi på lidt af en opgave, for han 
ville ikke ud af sin boks. Vi snakkede 
roligt med ham, gav gulerødder og 
fortalte, at vi kun ville hjælpe ham, vi 
ønskede ham kun det bedste, og at 
han ikke måtte fryse, så derfor ville vi 
gerne have, at han kom ud på gangen 
for at få et dækken på. Han virkede 
rolig, men vi kunne se, at han var 
på vagt og at han ikke følte sig helt 
sikker. Vi kendte ham ikke, så for sik-
kerheden var det vigtigt, at han kom 
ud, hvor der var mere plads. 
Der gik 20-25 min. Så stillede han sig 
lige uden for sin boks. Jeg gik roligt 
og snakkende rundt om ham, så han 
kunne høre, hvor jeg befandt mig. 
Han snusede til mine hænder, og 
hans blik fortalte stadig: Jeg stoler 
ikke på dig. 
Jeg viste ham en blød strigle og 
fortalte ham, at jeg gerne ville lægge 
hans pels rigtigt, så det ikke var 
ubehageligt at få dækkenet på. Han 
snusede til striglen, jeg fik lov til at 
strigle ham på forparten, et stykke 
hen af siderne, og så ville han ikke 

mere. Det at få dækkenet lagt på sig 
tog han pænt, men bagstropperne 
kunne vi godt glemme. Han sparkede 
ikke, han markerede med bagbenene: 
“Hertil og ikke længere!”. 
Vi lyttede til ham, undlod bagbens-
stropperne og slap ham. Han gik roligt 
ind i sin boks. 

Næste morgen efter morgenmaden 
lukkede vi op for boksene, og alle de 
andre heste gik ud på folden med det 
samme, men Indian Star blev stående 
i sin boks, indtil alle heste var ude på 
folden. Jeg begyndte igen at snakke og 
fortælle, hvor smuk han var, hvor gla-
de vi var for, at han var kommet, at vi 
kun ville hjælpe ham og kun ville ham 
det godt. Han så på mig, gik ud af sin 
boks, forbi mig, lidt som om, jeg ikke 
var der, og ud på folden. Han stillede 
sig det samme sted som dagen før. 

Dagene gik. Når jeg var i nærheden af 
Indian Star, snakkede jeg som et vand-
fald, fortalte om alt og intet. Efter en 
uge så jeg til min store glæde, at han 
rullede sig ude på folden, hvilket var 
dejligt at se. Engang imellem prøvede 
en af de andre heste at kontakte ham. 
Selma, som holder af at lege, ville 
ham så gerne, hun blev utrætteligt 
ved med at dutte til ham, flere gange 
om dagen.
Til sidst, efter næsten 14 dage, fik hun 
ham med ud på en lille løbetur. Han 
løb dog hurtig tilbage til ”sin plads” 
og græssede videre. Hver eneste dag 
brugte vi meget tid på at fortælle Star 
(som vi begyndte at kalde ham), hvor 
smuk og fantastisk en hest, vi syntes, 
han var. Vi var altid to, når vi skulle 
strigle ham: én, der striglede, og én, 
der gav godbidder og talte beroligen-
de med ham. Berøring var ikke det 
bedste, han vidste.
Det var svært for ham, når han skulle 
ud af sin boks, for når han først var 
kommet ind, ville han ikke ud igen. 
Han lagde ofte ørene ned, vendte 
bagenden til os, fortalte med hele sin 
krop, at han ikke var glad, og at vi godt 
kunne gå. Han fik meget fred, han fik 
lov til bare at være hest, græsse og 
nyde livet. 

Hele vinteren gik med at opbygge tillid 
til ham, via telepatiske kommunikati-
oner, hvor jeg lyttede til ham. Han var 
bange for sit liv, bange for det ukend-
te, hvad skulle der ske med ham? 
Bange for, at vi ville blive sure på ham, 
han havde nemlig oplevet svigt og 
sure mennesker, der daskede til ham, 
så han følte sig lille og intet værd. Det 
var hårdt at opleve/se/høre, hvordan 
han havde det. Jeg fortalte ham om 
Nyt Hesteliv, og at resten af hans liv 
skulle han have det godt. Vi ville hjæl-
pe ham til at få et godt liv. 

Som månederne gik, kunne vi se og 
mærke, at han begyndte at slappe af. 
Han ville nu gerne ud af sin boks og 
strigles, han markerede hverken med 
bid eller benløft. Han var blevet en 
flink hest, der gjorde det, vi bad ham 
om. 

I starten, når han skulle fodres, hug-
gede han maden i sig, og vi skulle ikke 
vende ryggen til, for så fik vi et bid. 4 
måneder efter sin ankomst begyndte 
han virkelig at have overskud. Når 
vi kom, fik vi et vrinsk, før han lang-
somt begyndte at spise, helt uden at 
bide eller lægge ørerne ned. Det var 
fantastisk at opleve, hvor godt han 
begyndte at få det. Vi kunne nu få 
øjenkontakt med ham, kalde på ham 
og han kom. 

De andre heste i flokken kom lang-
somt tættere på ham dag for dag, 
de lod ham bestemme, om de skulle 
snakke, og hvis han ikke gad, gik de 
igen. 

Sommeren kom, og med den blom-
strede Star mere og mere op. Han 
tog på, fik en flok skinnende pels og 
begyndte endda at få interesse for 
hopperne. Så meget, at Raketsky på 
29 år, som aldrig havde haft øje for 
andre end Ghia, spillede op til de an-
dre hopper. Sommeren over tog Star 
og Raketsky dagligt en lille diskussion 
om, hvilke hopper, der tilhørte hvem. 
Star var nu let at håndtere, venlig og 
glad. Vores barnebarn, Cesi, begyndte 
at nusse om ham, og de blev rigtig 
gode venner. 

Der blev en ledig plads på Nyt Hesteliv. 
Tiden var kommet, hvor Star skulle 
flytte, men så modtog Nyt Hesteliv 
nogle akutheste, og alt var igen op-
taget. Det skete flere gange hen over 
sommeren. 

Nu skriver vi december. Vi er meget 
glade for Star, vi har sammen med 
Star været på en rejse, en rejse, der 
bød på godt og ondt, en rejse, der har 
forvandlet Indian Star fra en bange, 
ulykkelig, indesluttet hest til en smuk, 
afslappet, glad og meget nem hest. 
Han er virkelig blevet til den smukke 
svane. Vi elsker ham højt og han trives 
i flokken, så vi har meddelt Nyt Heste-
liv, at vi gerne vil tage ham i familie-
pleje. Så nu har vi 12 glade venner 
på folden og alle bokse i brug. Det at 
se hestene glade, lege, løbe, nusse 
hinanden, stå side ved side og græsse 
er helt fantastisk.

Lise Pothlitz
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Siden vores sidste medlemsblad har vi mistet ponyerne Tulle, Lukas, Honey, Herkules, Storm, Flicka og Thomas samt 
hestene Fatal, Rine, Luna, Sofie, Minka, Marius, Sharifa, Santos og Kato.
Ingen er dog glemt, og vi mindes alle vores heste, ponyer, æsler og muldyr på vores hjemmeside. Læs om hver af dem 
under Internat/In Memoriam. 

In memoriam

Legenden Marius (kaldet Mulle)

Mulle stod til salg på Ørbæk marked i 
2009. Nyt Hesteliv var forbi for at se til 
forholdene ved hestene, og oppe i en 
lastbil stod et stort muldyr.

Mulle var et Pyrenæer muldyr fra 
Frankrig. Disse er oprindeligt avlet i 
18- og 1900-tallet, hvor man skulle 
bruge stærke og udholdende trækdyr 
til at trække de tunge kanoner i krig. 

Når man så på Mulle, var man da slet 
heller ikke i tvivl om, at han var stærk. 
Alt på ham lyste af robusthed. Mulle 
er født i Frankrig og har et certifikat 
på sin afstamning. 
Vi snakkede med hestehandleren, der 
var meget villig til at sælge ham, og 
han skyndte sig lynhurtigt at trække 
Mulle ind i vores trailer.

Vi kørte hjem med Mulle, men så 
snart vi trak ham ud af traileren der-
hjemme, stak han af! Det var umuligt 
at holde ham, som det stærke muldyr, 
han var. Han satte i fuld fart op ad 

vejen, og vi satte efter ham, men det 
var helt umuligt at komme i nærheden 
af ham, da han var mistroisk over for 
mennesker. Vi fik fat på vores rolige 
og kloge pony, Max, og med hjælp fra 
ham fik vi lokket Mulle hjem og ind på 
ponyfolden.

Det var en lidt dramatisk start på Mul-
les liv på Nyt Hesteliv, men det skulle 
kendetegne det meste af hans tid der.
Mulle havde ingen tillid til mennesker. 
Man siger, at har man gjort et muldyr 
ondt, tilgiver det aldrig. Det passede 
i hvert fald på Mulle. Nogen havde 
gjort ham virkelig ondt - og han tilgav 
aldrig mennesker for det.
I starten stod Mulle sammen med po-
nyer og æsler, men han trivedes ikke 
med dem, så han blev lukket ud til de 
store heste. Det kunne han bedre lide. 
De var mere hans størrelse, og dem 
kunne han lege med. Alle hestene sy-
nes, at Mulle var en fantastisk makker.

Der gik ikke længe, før Mulle havde 
tabt sin grime, men vi kunne intet 
gøre. Så han gik i lang tid uden grime. 

Han kunne ikke bindes op til fodring, 
trækkes med til en anden fold eller 
håndteres til hverken smed eller 
dyrlæge. Vi håbede lidt, at han med 
tiden ville falde til ro og finde ud af, at 
vi ikke var så farlige, som det sker med 
alle de andre ponyer og heste, vi får 
ind. Men det skete ikke med Mulle. 
Man kunne til nøds få lov til at røre 
ham på mulen, hvis han fik godbidder. 
Heldigvis var Mulle sund og rask, så vi 
fik ikke behov for dyrlæge de første år.

I 2012 ankom Camilla Stormont til 
Nyt Hesteliv for at træne vores heste 
i en måned. Camilla og Mulle klikke-
de med det samme, og inden længe 
havde Camilla fået en grime på ham. 
Fremover var det kun Camilla, der 
kunne træne, strigle og trække Mulle 
fra foldene.

En dag blev Mulle halt. Vi lukkede 
ham ind i en boks og fik dyrlæge til 
ham. Dyrlægen bedøvede ham, men 
Mulle kiggede blot surt på ham, helt 
upåvirket af bedøvelsen. Dyrlægen 
gav ham noget mere, men Mulle 

kiggede stadig surt og helt upåvirket. 
Dyrlægen mente, at han dog måtte 
være sløv nok til, at han kunne un-
dersøge hoven, og begyndte at løfte 
den hov, der skulle undersøges. Mulle 
svingede benet og sparkede til dyrlæ-
gen, så han røg ud af boksen. Mulle fik 
sin vilje og blev ikke undersøgt. Han 
og vores dyrlæge blev aldrig perleven-
ner. Efter et par dage sprang hovbyl-
den - og så var Mulle frisk igen.
Mulle var en meget nysgerrig fyr, der 
gerne ville holde øje med alt, hvad der 
skete. Han elskede at stå i løsdriften 
og hænge med hovedet over kanten i 
håb om godbidder. Når han fik en god-
bid, forsvandt næsten hele ens hånd 
ind i hans store gab.

Mulle elskede også at lege “grimeleg” 
på folden, og efter han kom til, gik 
der rigtig mange grimer til på meget 
kort tid. Det foregik som regel med, at 
Mulle stod stille, mens de unge heste 
løb rundt om ham, mens de prøvede 
at undgå hans mule, der bed sig fast i 

grimen.

Da Mulle ikke kunne bindes op, stod 
han løs i løsdriften, når der skulle fod-
res. Han fandt dog ud af, at han kunne 
gå rundt og spise de andre hestes 
foder, da de ikke rigtig kunne hamle 
op med ham. Så måtte staldpersona-
let vente på, at den sidste hest havde 
spist, før de kunne fortsætte med 
deres arbejde.

Efter Mulle var i boks første gang, 
synes han, at der var lidt hyggeligt, så 
han fandt ud af at åbne porten ind til 
stalden. Efter vi fik sat en stopper for 
det, så vi ham tit stå på rampen op til 
stalden med hovedet ind ad portåb-
ningen til løsdriften. Så stod han der 
og tiggede efter godbidder.

I efteråret 2018 fik Mulle en hovbyld 
igen. Denne gang gik der ikke hul på 
den, så vi fik dyrlægen til at undersø-
ge Mulle for at sikre, at benet ikke var 
brækket. Smertestillende og bedøvel-
se virkede ikke på Mulle, og til sidst 
kunne vi ikke retfærdiggøre, at han gik 

rundt på 3 ben. Mulle var også klar 
til at komme videre. Han var træt, lå 
meget ned og havde fået ondt i det 
andet forben af den store belastning, 
som benet havde fået.

Solen skinnede fra en blå himmel, da 
Mulle fik fred på den store grønne 
mark. 

Han var så skøn og speciel, at han vil 
bo i vores hjerter til evig tid.

Mulle blev 16 år.

Besøg fra Holland

Hvert år kommer der en gruppe unge mennesker med 
deres lærere på besøg på Fyn, hvor de besøger os.

De er blandt i Odense Zoo, Terrariet i Vissenbjerg, Fuglezoo 
og så os. Det er altid hyggeligt med en rundvisning, hvor vi 
fortæller lidt om, hvordan vores internat fungerer.
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Hej allesammen :)

Siden juli 2018 har jeg været ambassa-
dør for Nyt Hesteliv, et hverv, jeg virkelig 
er beæret over at være blevet valgt til, 
og som jeg lover at varetage med stor 
integritet. For jeg synes, at Nyt Hesteliv 
er et helt igennem magisk sted. Fyldt 
af kærlighed til hestene og gennemgri-
bende præget af en grundlæggende 
intention om at gøre verden til et bedre 
sted for de dyr og mennesker, som har 
tilknytning til stedet. Det er et helt igen-
nem fantastisk projekt, og jeg er stolt 
af og glad for at kunne være med til at 
støtte, hvor og hvordan jeg kan.

Jeg har skrevet lidt om mit hesteliv inde 
på hjemmesiden under “Ambassadø-
rer”, så her vil jeg bruge lidt ‘spalteplads’ 
på at fortælle dig lidt om mit healer-
arbejde, hvad der driver dette arbejde 
og hvilke aktiviteter, der rører sig hos 
Animalhealer.net

Mit healerarbejde har igennem de sene-
ste 10+ år gået mere og mere i retning 
af healing af dyr, der har været igennem 
traumatiserende oplevelser. Det er lige 
fra udenlandske gadehunde, der finder 
et kærligt hjem i Danmark, til eksotiske 
rescuedyr af alle arter (aber, lemurer, 
reptiler, lamaer, zebraer mv.) og til he-
ste, der har været mishandlede, svigtet 
eller på anden måde været igennem 
grimme situationer.

Det kan til tider være følelsesmæssigt 
udfordrende at være vidne til dyr, der 
har været igennem så grimme ting, men 
det er virkelig også hér, jeg synes, at mit 
healerarbejde giver mening. 
Hvis mennesker har været udsat for 
traumatiserende hændelser, så har de 
brug for mental forståelse og værktøjer 
til at bearbejde traumet. Det har dyr 

også! Og i mit healingsarbejde forsøger 
jeg at skabe den platform i behandlin-
gen, hvor dyr får mulighed for at forløse 
og heale deres traumer, slippe ‘histo-
rikken’ så vidt, det er muligt, og komme 
videre i deres liv.

Jeg har en vision om at ‘Dele Dyrenes 
Spirituelle Stemme, Globalt’.
Dette er det centrale omdrejningspunkt 
for Animalhealer.net og det er herfra, at 
jeg berammer mit virke og finder den 
retning, som jeg føler mig guidet til at 
tage.

Jeg er involveret i projekter og aktivite-
ter omkring budskabet “at vi skal passe 
på vores dyr og at det er vores alle 
sammens fælles ansvar”. 
At vi hver især gør det, vi kan, med det, 
vi har at give. Det være sig tid, penge 
eller anden aktivitet og indsats. At vi 
i vores bevidsthed tager dét til os, at 
dyrene er en ligeså vigtig del af jorden 
som os selv, og har ligeså meget ret til at 
være her, som vi har!

Èt af projekterne er, at jeg har været 
med i et bogprojekt, som har resulteret 
i udgivelsen af en bog, der hedder “Ma-
gic and Miracles”.
Bogen er et smukt energiprojekt, hvor 
21 forfattere fra hele verden deler deres 
historer om, hvordan magi og mirakler 
har indtruffet i deres liv. Mit bidrag er 
historien “We Bought a Farm, But We’re 
Not Farmers!” Bogen er engelsk og ud-
givet på Amazon. Du kan læse mere om 
den på: http://magicandmiraclesbook.
com/ 

Køber du bogen hos mig, så får du 
en signeret kopi, og overskuddet går 
ubeskåret til Nyt Hesteliv. Bogen koster 
150,- kr. + forsendelse. Send mig en mail 
på: cly@animalhealer.net og skriv i 
mailen, at du er medlem af 
Nyt Hesteliv, så sender 
jeg denne skønne bog 
til dig, signeret og med 
en personlig hilsen til dig 
og din hest, hvis du gerne 
vil have dette også (Husk 
blot at skrive din hests 
navn). 

Magi og mirakler er så sandelig noget, 
som Nyt Hesteliv er et bevis på i fysisk 
manifestation! Se blot på de heste, som 
kommer til Nyt Hesteliv. Nogle af dem 
kommer fra de værst tænkelige situatio-
ner, som heste kan befinde sig i. De er i 
fysisk virkelig dårlig stand, måske 
endda ikke mere end skind og ben, 
når de ankommer. Og deres mentale 
tilstand er dybt traumatiseret af de 
oplevelser og det svigt, som de har 
oplevet. 

At følge den transformation, som de går 
igennem, fra ‘levende døde’ uden sjæls-
kontakt og uden liv i øjnene, afviste og 
udskudte, til heste med skinnende pels 
og liv i øjnene. 
Det er fantastisk at være vidne til, hvor-
dan de ‘kommer til live igen’, integrerer 
sig i flokken, bliver nærværende på 
hinanden og de mennesker, som passer 
dem dagligt. De får deres lyst til livet 
tilbage og får mulighed for at vise sig 
som de utroligt sensitive, indfølende og 
spirituelle væsener, de er. 
Dette beviser for mig, at ‘rescue-
arbejde’ nytter, og at det er muligt at 
finde magi og mirakler i verden, på 
trods af al den lidelse, vi ser hver dag.
At Nyt Hesteliv giver disse heste et vær-
digt og kærligt liv - dét er et mirakel!

Har du lyst til at følge med i mit arbejde 
og mine aktiviteter, så tilmeld dig mit 
nyhedsbrev på www.animalhealer.dk. 
Du er også velkommen på www.face-
book.com/animalhealer.netDK/

I stor kærlighed til Moder Jord og alle 
hendes skønne dyr!

Charlotte Banff
Animalhealer.net

Ny ambassadør

Jeg mødte Zas hos hestehandleren 
Ejnar i Løgumkloster i 1993.
Det var egenlig en anden hest, jeg 
skulle kigge på, men da jeg så Zas, og 
han løb rundt på folden med løftet 
hals og hale, og dét der udtryk, som 
han stadig har i øjnene, ja, så var jeg 
solgt!
Han var min første helt egen hest.
Kun 2,5 år og helt uskolet.
Det var så stort.

Det første år havde jeg ham i en lille, 
privat stald, hvor to af mine veninders 
heste også var opstaldet.

Zas var ikke ret vant til at være i hæn-
der, og var ret nervøs i starten. Men 
han var samtidig så sød og tillidsfuld, 
at han hurtigt lærte at blive håndfod-
ret, få løftet hove og gå lange ture 
klistret op ad mig.

Jeg havde ofte blå tæer det første 
halve år, fordi han altid skulle være 
helt tæt på!
Det var en stor fordel for os begge, at 
vi havde god tid til at lære hinanden at 
kende, inden han skulle tilrides.
Jeg gjorde det selv... meget langsomt! 
Og husker det som en let og forholds-
vis rolig proces.
Vi brugte timevis med hestene i den 
stald. Det var en fantastisk start for os 
begge.

Jeg ønskede dog at få professionel 

hjælp til at få redet ham korrekt fra 
starten, så jeg flyttede ham på Veld-
bæk rideskole og fik undervisning.
Det var dressur, der interesserede 
mig, men det var også vigtigt, at Zas 
var til at ride ud i naturen på.
Jeg kunne have ham med alle steder, 
og red lige så gerne uden som med 
sadel, og med hovedtøj uden bid.

Han forsøgte altid at gøre, hvad man 
bad ham om. Også hvis han blev usik-
ker eller forskrækket, så jeg var altid 
meget tryg ved at ride på ham.

Da Zas var ca. 4 år, blev han halt, og 
på Ansager Hestehospital fik han kon-
stateret spat i det ene bagben.
Jeg var knust og frygtede, at han aldrig 
ville blive ridehest igen.
Heldigvis gik det i sig selv, og faktisk 
tror jeg, at vi begge havde rigtigt godt 
af den pause i ridningen, hvor vi i 
mange måneder kun skridtede ture.

Da jeg blev færdig med gymnasiet og 
startede i lære som kok, flyttede jeg 
ham igen til en privat stald, hvor der 
var hjælp i det daglige.
Det var en skøn gård og stald i Andrup, 
og Zas havde en rigtig god tid der.

En dag blev der dog ringet efter mig. 
Zas havde fået hoven i klemme i nogle 
tremmer i boksen, mens han havde 
rullet sig eller ligget ned derinde.

Det var frygteligt. Han havde slået ho-
vedet mod gulvet, mens han forsøgte 
at komme fri, og havde derfor slået 
øje og hoved voldsomt.
Heldigvis mistede han ikke synet, og 
der skete heller ikke noget med benet. 
Men han havde fået et stort chok, og 
fik medicin flere dage efterfølgende.

Jeg fik stadig dressurundervisning, og 
Zas blev bedre og bedre, og var meget 
lærevillig, selvom han ikke var særligt 
stort gående.
Jeg var ligeglad. Det vigtigste var, at 
vi fik det bedste ud af det, vi havde 
evnerne til, og han var meget stabil.

Jeg opdagede også, at han var ret glad 
for at springe, og da jeg ikke selv brød 

mig om det, havde jeg én til at springe 
på ham ind i mellem.
De var også med til lidt klubkonkur-
rencer. Både i dressur og spring. Det 
kunne han godt lide, og jeg nød at 
gøre ham fin og passe ham op.

Det kneb desværre for mig at have tid 
nok til Zas. Jeg var i lære på et stort 
hotel og havde mange lange arbejds-
dage fra 9 til 22.
Selvom jeg havde hjælp til ham, og 
sørgede for, at han blev passet, følte 
jeg ikke, at det var godt nok til ham.

Jeg besluttede mig for at sælge Zas. 
Det var i 1998.
En meget svær beslutning, som jeg i 
dag ville ønske, at jeg ikke havde truf-
fet! Men jeg var kun 22, og nok ikke 
bevidst om, hvilket tab, det ville blive.

En bekendt foreslog Zas til Katrine, som 
skulle blive hans 2. ejer. Hun var en 
lille splejs på kun 13 år. Zas var hendes 
konfirmationsgave, og hele familien 
elskede ham højt fra dag 1.
Heldigvis flyttede han kun til Bram-
ming. Så jeg besøgte ham ind i mellem 
i starten, og passede ham det første 
år, mens de var på ferie.
Zas havde det utroligt godt hos dem, 
og hun havde ham senere stående på 
Kongeå Rideskole.

Selv flyttede jeg de kommende år til 
Fanø, Fyn og Hornslet.
Jeg opdagede hurtigt, at jeg ikke kun-
ne undvære hestene, så jeg lånte mig 
frem til nogle dejlige nogen af slagsen 
i de år.

Heldigvis havde jeg aftalt med Katrine, 
at jeg skulle have buddet først, hvis 
Zas nogensinde skulle sælges.
Og en dag i 2003 ringede hun!
Jeg behøvede ikke engang at se ham. 
Jeg sagde straks ja til at købe ham 
tilbage!
En veninde og jeg hentede ham en 
mørk vinterdag, og tog ham med til en 
stor privat stald i Hornslet, hvor jeg i 
forvejen havde redet.

Det var en af de mest betydningsfulde 
dage i mit liv.

Zas’ historie
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Tænk, at jeg fik min Zas tilbage!
Det var så rørende og vildt at gense 
ham! Så hvid han var blevet!

2011

Faktisk er Zas et navn, der er kommet 
til. Jeg døbte ham egenligt Sascha, 
efter en kroatisk ven.
Men jeg kaldte ham altid Sas, og da 
jeg købte ham tilbage, synes jeg at det 
stod bedre med Z... Zas!

Jeg havde Zas i Hornslet i ca. et halvt 
år, inden vi flyttede til Tønder, hvor jeg 
havde fundet et spændende job.
Her kom han til at stå på Tønder 
rideskole. Også en virkelig dejlig tid. 
Med god undervisning, dejlige forhold 
og en god ride-veninde, der, ligesom 
mig, var meget glad for at komme ud i 
naturen på hesteryg.
De dage, jeg arbejdede, havde jeg en 
ung pige til at ride ham lidt.
Alle var glade for Zas, fordi han altid 
var så nem og samarbejdsvillig.

Efter et år fik jeg mulighed for at kom-
me tilbage til en tidligere arbejdsplads 
i Sdr. Ho på Fanø, og sadeltaskerne 
måtte atter pakkes!
Det var i sommerhalvåret, og jeg fik 
Zas opstaldet hos nogle søde menne-
sker på en gård i udkanten af byen.
Her havde han en skøn sommer på 
græs sammen med to islændere, som 
vi også red lange ture sammen med. 

Der var ingen ridebaner, men vi træ-
nede bare i den skønne natur, der er 
overalt på Fanø.

Da det var en sæsonstilling, jeg havde, 
tog vi tilbage til Tønder, da det blev 
vinter, og jeg startede i dagjob på 
Ecco-centeret.
Jeg havde beholdt min lejlighed og 
indstillet mig på, at vi skulle blive per-
manent i Tønder.

Endnu et godt år havde vi der. Zas blev 
hele tiden dygtigere i dressuren. Men 
jeg havde fået en kæreste på Fanø, og 
han ønskede, at vi sammen flyttede 
til en større by, og jeg var forelsket, så 
jeg gav mig.

Så næste stop for Zas blev Sanderum, 
tæt på Odense. Det var i 2006.
Jeg fandt altid et godt sted til ham, in-
den jeg søgte lejlighed! Han var første 
prioritet.

Her boede Zas på et dejligt privat sted 
i et år. Jeg arbejdede meget, og selv 
om min kæreste hjalp med at passe 
ham, måtte jeg have en pige til hjælp.
En dag ringede de fra stalden. Zas op-
førte sig underligt, var diffus og blødte 
ud af næsen.
Vi tror, han havde siddet fast med gri-
men i bokslågen på hans udeboks. De 
måtte ikke stå uden grime i tilfælde af, 
at de stak af.

Det viste sig, at han havde brækket 
kæben, og han blev indlagt i lang tid 
på hestehospitalet.

Det var en hård tid. Han blev opere-
ret, men såret var svært at holde rent 
og få til at hele, fordi det var inde i 
munden. Han var indlagt to gange, 
inden han endeligt kom ovenpå igen.

Efter Sanderum nåede Zas til sit sidste 
hjem i sit liv med mig.
Det var på en fin rideskole i Middel-
fart. Jeg havde fået et godt job der.

Faciliteterne var super flotte, og jeg fik 
den bedste undervisning.
Men fordi der stod så mange fine og 

dyre heste, måtte de kun komme på 
fold i små hold og kort tid ad gangen, 
og der var mange regler.

Jeg havde en fantastisk hjælp i en 
pige, der hed Eva. Hun tog sig af Zas, 
som var han hendes egen, når jeg 
arbejdede. Det var altid lange dage.

Alligevel synes jeg ikke, at det var op-
timalt. Jeg synes, han stod for meget i 
sin boks, og jeg havde det skidt med, 
at jeg ikke havde ret meget tid til ham.
Det var bare ikke godt nok!
Han havde også oftere og oftere pe-
rioder, hvor han hostede meget, når 
han blev varm. Måske fordi han ikke 
var nok ude.

Jeg syntes, at Zas havde fortjent mere 
og bedre, men jeg synes det var for 
svært at skulle sælge ham.
Derfor valgte jeg at han skulle til Nyt 
Hesteliv, med håb om at han kunne 
være én af dem der blev der, og ikke 
kom videre i endnu et nyt hjem. Jeg 
sagde farvel til ham der i august 2009.

Maj 2019

Det var det sværeste for mig, men 
det bedste jeg nogensinde har gjort 
for Zas!!! Den bedste beslutning jeg 
nogensinde har truffet!!!
At se hvilken fantastisk alderdom han 
har haft, og hvor meget han blom-
strede op.... det er helt vildt, og en 
kæmpe gave at opleve!

Zas på Nyt Hesteliv

Da vi fik Zas overdraget, var han noget 
af en vildbasse. Han bedækkede alle 
hopperne og brølede som en løve. Han 
havde nok aldrig før set så mange hop-
per gøre sig til overfor ham på en gang. 
Zas var meget højt oppe i hierkiet, så 
han fik hurtigt tilnavnet Kong Zas. 

Han var en super dejlig hest og dengang 
Zas kom, red jeg lidt på ham på lidt 
skovture, hvilket begge parter nød lige 
meget. Det blev til mindre og mindre 
ridning, men i stedet for legede vi agility 
med boldspil og lette små forhindringer. 
Det eneste Zas ville lave var at spise en 
masse godbidder og selv springe over 
forhindringerne. Han elskede det, løb 
henover springene og bukkede i glæde, 
og så galopperede han tilbage med en 
stor overbevisning om, at han skulle 
have en godbid – og selvfølgelig fik han 
det. Zas bestemte 100% hvad vi skulle 
lave. 

Zas havde mistet 3 fortænder, så den 
sidste tand var meget skarp. Hvis vi 
skulle lave nogle øvelser, som Zas 
absolut ikke gad såsom bakøvelser 
i et ”L”, så bed han mig let i armen 
og sagde nej tak, men det her vil jeg 
gerne … og så var ørerne fremme og 
han mulede mig. Han var en fantastisk 
og sjov hest. Hans kommunikation til 

os mennesker er ikke til at tage fejl af. 
Han er meget tydelig! 

Zas er nu fyldt 29 år og er stadig afholdt 
på folden af de andre gamle. Han kan 
stadig dominere nogle af hestene, men 
har også respekt for de nye med mere 
dominans. Han ved godt, at han er ble-
vet mere svag og passer på sig selv. 

Zas har taget en otiumshest til sig 
Notti, som er en skadet dressurpony 
på blot 10 år. Han kommer fra Norge 
og nyder livet. De har fået så tæt en 
relation, at de går her under navnet 
far og søn. Det er ret rørende at se, 
hvordan Zas passer på ham.

Zas og Notti

Zas har været her i 10 år. Vi har nydt 
hans selskab og gør det stadig. Vi 
kæmper lidt med hans huld pga dår-
lige tænder, men det går stadigvæk 
fint. Han får specialmad opblødt 4 
gange om dagen. Hans tunge hænger 
tit ud, fordi der ikke er nogen tænder 
til at holde på tungen, men bare Zas 
kan få mad, så er han glad. Det går fint 
med at spise græs men ikke wrap så 
godt. 

Han elsker at blive nusset om og nyder 
striglens velvære. Han ser stadig godt 
ud og håber vi kan beholde Zas i lang 
tid endnu. Han har opnået en høj alder, 
og vi nyder hans selskab hver dag.  

Janne Junker

Zas maj 2019
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Løsdrift: Hvordan laves  
denne sundhedsfremmende 
foldløsning?

Der er mange gode grunde til at have 
sine heste i løsdrift - også for konkur-
renceheste. Man ved fra forskning, at 
megen foldtid giver stærkere led og 
sener, færre luftvejsproblemer, bedre 
kondition og færre belastningsskader 
til hesten. Derudover kan en løsdrift 
aktivere hesten bedre, og den har en 
langt større social kontakt med andre 
heste, hvilket er super. godt for dyrets 
mentale helbred. Et godt socialt liv 
kan desuden gøre, at hesten ikke 
bliver deprimereret eller tilegner sig 
uønsket adfærd. 

Nogle af toprytterne, som f.eks. OL-me-
daljevinder, Cathrine Dufoer, bruger 
også løsdrift, fordi de får en stærkere 
og mere veloplagt hest ud af det.

Men hvordan laver man så en løsdrift? 
Og hvilke overvejelser skal man gøre 
sig omkring det? Der er mange måder 
at lave en løsdrift på, lige fra en fold 
med et hus på, til vandrefolde eller 
Paddock Paradise.
Læs med her og få inspiration til, hvor-
dan du kan skabe de bedste og mest 
naturlige rammer for din hest.

Løsdriften
En løsdrift består af et åbent ”hus” 
med 3 hele sider eller 4 sider og en 
port, hvor hesten selv kan gå ud og 
ind. Hvordan løsdriften er udformet, 
er der mange bud på. Eksempler på 
løsdrifter kan være rundbuehaller, 
træskure, togvogne eller fri adgang 
til staldbygningen. Det er dog altid en 
god idé at vælge en ”hestehus”-løs-
ning, altså et hus, der er lavet specifikt 
til heste. Både for holdbarheden, men 

også for sikkerheden. Desuden skal 
højden inde i løsdriften tilgodese den 
højeste af dine heste, så alle kan være 
der.

Èn ting er også særdeles vigtig, når 
du bygger din løsdrift. Der skal være 
plads til, at alle hestene kan ligge inde 
i løsdriften på én gang. Dette er også 
et krav jfr. Lov om hold af heste.
For at hjælpe de svage heste i dit he-
stehold, er det bedst med minimum 2 
ind-/udgange alt afhængig af stør-
relsen på din flok, så den svage hest 
altid kan slippe ud, hvis den stærkeste 
spærrer den ene udgang. Derfor kan 
det nogle gange være en fordel at 
have 2 mindre løsdrifter i stedet for 
én stor.

Når du bygger din løsdrift, er det også 
vigtig at tænke på, hvilken retning, 
indgangen vender i. I Danmark blæser 
det ofte meget fra vest, og om vin-
teren kommer den rigtig kolde vind 
oftest fra øst. Derfor kan det være en 
god ide at lave lidt forarbejde på din 
grund, og vende indgangen mod syd, 
så hestene skånes bedst muligt for 
skarp vind.

Placeringen af din løsdrift er også 
relevant i forhold til mudret underlag. 
Er der meget mudder, vil det fungere 
bedst at placere løsdriften på et højt 
punkt. Der findes andre tips til de 
mudrede masser, men dette vil vi ven-
de tilbage til længere henne i artiklen.

Bunden
Hvis du ikke har en støbt bund i din 
løsdrift, er det en god idé at lægge 
et tykt lag sand, inden du lægger din 
strøelse. Det vil hjælpe med at holde 
løsdriften mere tør.
Hvad du bruger af strøelse, afhænger 
helt af, hvad der passer dig og din hest 
bedst. De typiske former for strøelse 
er ting som halm, træpiller, halmpil-
ler, tørv, hamp mm. Der er fordele og 
ulempr. ved dem alle. Så vi anbefaler 
dig at gå ind og læse om de forskellige 
strøelsestypr., så du kan træffe den 
bedste beslutning for dig selv. Du kan 
også få kyndig vejledning i strøelse 
hos de steder, hvor du køber det.

Folden
Loven foreskriver, at der højest må gå 
4 heste på en fold af størrelsen 20×40 
meter (800 kvm). For hver ekstra hest 
skal man tildele folden 200 kvm. Vi 
anbefaler dog en større fold pr. hest 
– min. 1 tønde land (5000 kvm) pr.  
hest. og gerne meget mere.
En lang og smal fold er til enhver tid at 
foretrække frem for en kvadratisk, da 
hestene her har bedre mulighed for at 
løbe i lange stræk, i stedet for at løbe 
i cirkler.

Hvis din fold ikke er så stor, kan du 
med fordel opdele den i en vinterfold 
og en græsfold. På den måde øde-
lægger hestene ikke græsset igennem 
vinteren, hvor græsset ikke gror. Jo 
mindre areal pr. hest, jo mere vil he-
stene løbe foldene i stykker. Og dette 
vil føre til meget mudder.

Er du meget plaget af mudder på 
din fold, kan det være en løsning at 
lægge måtter ud, enten bare der, hvor 
det værste mudder er, eller i de stier, 
hestene går mest på. Måtterne kan 
lægges direkte på jorden, når folden 
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er tør uden mudder. Du kan også prø-
ve med sand, men denne løsning skal 
gentages hvert eller hvert andet år.

Grovfoder
Der er flere fordele ved at give grov-
foder i ubegrænsede mængder til 
hestene på folden. De er beskæftiget, 
de får langt længere tyggetid og det 
nedsætter risikoen for mavesår og 
kolik. Halm bliver ikke betragtet som 
grovfoder, da det ingen foderværdi 
har, men det kan bruges som supple-
ment til dit grovfoder, hvis hesten er 
overvægtig. Det er helt op til dig og 
din hest, hvilen type grovfoder, der 
fungerer bedst. Mange er glade for 
hø, wrap og frøgræs. Men ligesom 
med strøelsen må du læse op på, hvad 
der vil være den bedste løsning for 
lige præcis dine heste.

Grovfoderet kan deles ud i såkaldte 
slowfeeder net. Det er hønet med 
små masker, som gør, at hesten bru-
ger mere tid på at få høet ud. Og det 
er hele formålet med konceptet: At 
hestene er beskæftiget, mens de får 
næring. 
Nettene kan hænges rundt om på fol-
den og i løsdriften. Du kan også lægge 
det ud i kasser eller foderhuse. Eller i 
bolde og tønder med huller i til at få 
høet ud. Igen afhænger det af dine 
behov og muligheder. Kun kreativite-
ten sætter egentlig grænser her.

Går dine heste på ren jordfold om 
vinteren, er det ekstra vigtigt med 
grovfoder og frisk vand på folden, så 
de ikke går og spiser rødder og drikker 
af vandpytterne i ren kedsomhed. Der 
vil være meget jord på både rødder-
ne og i vandpytterne, der kan give 
sandkolik.
Fuldfoder, vitaminer og mineraler
Selv om hestene går i løsdrift, kan du 
stadig godt fodre dem individuelt. Har 
de det med at stjæle hinandens foder, 
kan du binde hestene op til fodring, så 
de kun kan nå deres egen foderkrybbe 
eller -spand.
Får hestene nok at spise ved deres 
grovfoder, er det vigtigt at give dem 
vitaminer og mineraler ved siden af. 
Disse kan fås i form af kiks eller god-
bidder, der er lette at dele ud af.

Detaljerne
Når du har fået det grundlæggende på 
plads i din løsdrift, kan du altid udbyg-
ge den med flere detaljer til adspredel-
se for dine heste. Du kan for eksempel 
lave en ”sandkasse”, hvor hestene kan 
rulle sig, lave kløpinde af koste, som 
de rigtig kan gnubbe sig op ad - og hvis 
du har lidt skov eller en større gruppe 
træer, kan du lave en sti igennem til 
dem for lidt miljøforandring.

I Paddock Paradise lægger man 
grovfoderet ud i hele stiernes længde 
i mange små portioner, så hestene 
kommer til at gå mere. Det kan der 
igen være mange fordele i, især hvis 
man har overvægtige heste, heste 
med EMS, PPID mm. Underlaget på 
disse stier kan varieres, så det er 
med til at slide hovene på en naturlig 
måde.

Slikke-og mineralsten er også gode, 
og kan arrangeres i en stenbunke. Du 
skal bare sikre dig, at de holder sig 
tørre og at hestene ikke kan komme til 
skade på dem.

Du kan også lave små urtebede med 
et metalnet over, så urterne ikke bli-
ver spist helt i stykker. Hestene nyder 
ofte disse små anderledes tilskud, der 
også kan være sunde. Du kan også 
udvide det med hybenbuske (husk at 
tjekke, hvilke hyld, du må plante, da 
nogle hyben er invasive og derfor ikke 
må udbredes), piletræer (godt i våde 
områder, da de suger rigtig meget 
vand) eller andre buske/træer, som 
hesten synes om.
Hvis du skal så din mark til, kan det 
være godt med en såblanding med 
mange urter og græsarter, da de som 
regel er mindre sukkerholdige, og 
hestene har stor glæde af de mange 
smagsvarianter.
Derudover kan der lægges træstam-
mer eller store sten ud, som hestene 
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skal gå uden om eller over, der kan  
laves en høj, som hestene vil elske 
at stå på, en lavvandet sø og meget 
mere. Kun fantasien sætter grænserne.
Læsestof og gode råd
Der findes flere bøger indenfor dette 
emne, blandt andet kan vi nævne 
”Det naturlige hestehold” og ”Pad-
dock Paradise”. På facebook er der 
flere forskellige gruppr. indenfor 
løsdrifter, hvor du kan stille spørgsmål 
eller få inspiration.

Kilder
• Lov om hold af heste,  

Retsinformation
• Paddock Paradise af  

Louise Bach-Holler
• Kelly Yarnell,  

Nottingham Trent University
• Heste har brug for tætte venskaber, 

Everhorse.dk og cavallo.de  
• Stråfoder på fold, Horsedoc.dk
• Mavesår, Netdyredoktor.dk
• Deprimerede heste, Gitte Sperling
• Kan heste lide af depression,  

Horsedoc.dk
• Derfor skal du lukke din hest på  

fold og Luk din hest på fold – det 
er gratis træning, dyrlæge Heidi 
Nielsen, Hestens Tandlæge & Kiro-
praktor 
 

• Improved Ability to Maintain  
Fitness in Horses During Large 
Pasture Turnout, Journal of Equine 
Veterinary Science

Stor tak til facebookgruppen “Paddock 
Paradise Danmark” for inspiration og 
lån af billeder.

Vidste du... 
Varme hove
Da vi tit hører om, at varme hove er en indikation for forfangenhed, besluttede vi at høre en dyrlæge om det. Hos 
Nyt Hesteliv tjekker vi altid for puls i benet, hvis vi mistænker forfangenhed. Vi spurgte dyrlægeteamet Horsedoc, 
der holder til i Jylland. 

Deres svar var:
Som du selv er inde på, så er puls i benet en god indikator for forfangenhed, til gengæld betyder varme hove ikke 
nødvendigvis, at hesten er forfangen eller har andre problemer, for den sag skyld. Hvis ellers hesten virker frisk og 
rengående, ville jeg ikke bekymre mig om, at hovene er varme.

Fonde og puljer

Fonde og puljer
Vi har i årets løb 1.1.18-30.4.19 
modtaget fondsmidler fra følgende:

• Qatofonden
• Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond
• EnergiFyn Support
• Petworld Hjælper
• Dyrenes Dags Komite

• Svalens Fond
• Værn for Værgeløse Dyr
• CC Klestrup og Hustru Henriette 

Klestrup mindelegat
• Siim Frederiksens Fond
• Kulturstyrelsens udlodningsfond
• Dyrevelfærdspuljen

Bidragsydere
Herudover har vi modtaget løbende 
bidrag fra medlemmer, sponsorer og 
andre. Vi er dybt taknemmelige for 
hvert et bidrag vi modtager – store 
som små. Alt tæller her. Særligt nu, 
hvor vi meget har brug for støtte til 
genetablering af vores internat.

TUSIND TAK til alle!

Besøg og rundvisning hos nyt Hesteliv
Vi tilbyder rundvisning på internatet 
hele året rundt. Du kan tilmelde dig/
jer på info@nyt-hesteliv.dk eller 
 tlf. 26355865. Rundvisningen varer 
ca. 45-60 minutter. Vil du tilmelde 
grupper, kan vi arrangere kaffe, kage 
eller lign, så det er et fuldt arrange-
ment. Ring eller skriv til os.

Priser 
Pr. person: 75 kr.
Børn 0-3 år: Gratis

Grupperabat:
Ved  10 personer kr. 500 i alt
Over 10 personer kr. 750 i alt
Max. 20 personer

Hvis du ønsker kaffe og evt. kage 
kan dette gøres for ekstra kr. 30 kr. 
pr. person. Skal bestilles på forhånd.

NB! Er du sponsor for en hest, er det 
gratis for dig. 

Kaffe, te og vand kan købes i vores 
café.
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Sommerfold i Blommenslyst
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Foråret 2019 har været en kæmpe udfordring, hvor vi stod 
overfor en ekspropriation. Det har været i spil igennem 4 
år, hvor vi har stået lidt i stampe og vidste hverken ud eller 
ind, om vi var købt eller solgt. Ekspropriationen foregår på 
den måde, at staten opkøber ejendommen, fordi de skal 
bruge pladsen til at udvide et 3. spor på motorvejen.

Det har været udfordrende at finde et sted med jord og
bygninger nok til alle vores heste, ponyer og æsler - og
især at finde noget, der økonomisk kunne lade sig gøre. Vi
er Danmarks største hesteinternat, og vi har mange dyr,
der har brug for folde, stalde og plads at være på. Vi har
hele vejen igennem gjort alt, hvad der stod i vores magt,
for at finde et sådant sted. Og til sidst lykkedes det endelig.

I Nordfyns smukke, grønne landskaber ligger Morud – kun
7 km fra vores sted. Her har vi fundet et dejligt sted med
20,5 Ha jord, der lige nu består mest af træer lige op af
Himmelstrup skov på den ene side og Langesøskov på den
anden side, så der bliver rigtig gode tur- og ridemuligheder.

Det er en omkostningsfuld affære at skulle flytte, og i sær-
deleshed at flytte knapt 100 heste. Selvom det nye sted er
rigtig fint, er der stadig mange ting, som skal laves.
Derfor har vi brug for støtte til at skabe de helt rigtige
rammer for vores forening. Vi tager gladeligt imod øko-
nomisk støtte til byggeri m.m. men man må også meget 
gerne hjælpe os med praktiske gøremål. Al hjælp er hjer-
telig velkommen og vil gøre en kæmpe forskel for os og for 
hestene.

Billederne er taget INDEN hestene kom. Se længere inde i 
artiklen billeder fra Morud, hvor alle hestene er kommet.

Uden støtte fra jer medlemmer, sponsorer, fonde og frivilli-
ge, ville dette projekt slet ikke kunne lade sige gøre. 
TAK til hver og en af jer for jeres bidrag store som små.

Flytning til nyt domicil

Hele april måned brugte vi på at flytte Nyt Hesteliv fra 
adressen i Blommenslyst til Morud. Alle vores 81 heste 
skulle jo flyttes med.
På Facebook havde vi annonceret efter hjælp, både ekstra 
hestetransport og kyndige hestefolk der kunne hjælpe med 
at læsse, da vi vidste, at ikke alle heste var lige trailervante. 
Det væltede ind med hjælp, og vi er dybt taknemmelig for 
alle dem, der brugte deres dag på at læsse heste og køre 
dem frem og tilbage.
Kun en enkelt hest ville ikke transporteres, så vores 2 an-
satte tog de 7 km til fods sammen med Bellis.

Ud over heste, ponyer, æsler og vores enkelte muldyr, skul-
le ponyernes læskure også pilles ned og sættes op på den 
nye adresse. Igen kom der mange og hjalp med det store 
arbejde det var. På 2 dage var skurene taget ned og flyttet. 
Det tog lidt længere tid at få dem op. Vejret var heldigvis 
med os og solen strålede ned for at lette arbejdet.

Her ultimo maj 2019 har vi fået sat 2 læskure op ud af 5. 
SÅ KAN DU HJÆLPE OS MED DE SIDSTE 3 LÆSKURE, SÅ 
SEND EN MAIL PÅ INFO@NYT-HESTELIV.DK. Vi har brug for 
DIN hjælp.

For at vi overhovedet kunne flytte de første 7 heste, skulle 
vi gøre klar i den gamle stald og få lavet hegn. Det var 
svært at flytte nogen heste, før vi fik lavet hegn. I en lade 
skulle vi sætte 8 bokse op, så vi kunne flytte de næste 8 he-
ste. Så kom den store dag, hvor vi skulle flytte alle ponyer 
og æsler. Dette krævede igen en ny indhegning.

De sidste 18 heste blev flyttet ultimo april måned både 
med transporter og ved hjælp af frivillige i trailere.  

Det har været et kæmpe arbejde og alt andet har været sat 
til side for at vi kunne nå det.

En stor tak til alle de frivillige, der har givet en 
hånd med. Der har været mange frivillige og 
hjælpe os. Det har særligt været en stor tørn at 
tage de gamle læskure ned til genopførelse i 
Morud!

Især tak til de firmaer der har sponsoreret trans-
port og arbejdstid: 

• Danish Stock Horse v/Lene Havn
• Lime Østergaard Hestetransport  

v/Helle Møller Smidt
• Hesteleg v/Bettina Mørch
• Henrik og Mona Thim

Flytning af heste

Fastnetnummer 
i Morud

På vores nye sted i Morud er der desværre dårlig 
mobildækning. Derfor har vi anskaffet os et fast-
netnummer: 48795865. Det kan du bruge som 
alternativ, hvis du ikke kan komme igennem. Det 
kræver dog, at der sidder en på kontoret til at 
tage telefonen. Vi render meget ud i stalden og 
sidder derfor ikke hele tiden ved fastnetnr. Send 
gerne en sms eller mail. Dem skal vi nok svare på, 
hvis du ikke kan få fat i os.
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Hverdagen er langsom ved at ven-
de tilbage på Nyt Hesteliv. Hestene 
har fundet ud af deres nye folde og 
rutiner, de frivillige har næsten lært at 
finde rundt, kontoret – Nyt Hestelivs 
hjerte – er ved at være sat helt op og 
medarbejderne har fundet den daglige 
rutine på en ny måde.

Her er smukt. Der er stier rundt om 
søer og langs folde, hvor man kan gå 
ture med hesten og lige nu er træerne 
sprunget ud så alt står grønt. Græsset 
har hestene dog spist, men det er ved 
at være på vej op igen.

Staldene ligger nogle meter væk fra 
hegnet, så vores medarbejdere har 
lavet nye rutiner når hestene skal ind 
og ud af stalden og på fold. I Blom-
menslyst åbnede vi porten i enden af 
hver stald og åbnede så boksdørene, 
så hestene selv kunne gå ud. Her i 
Morud bliver de trukket ud 2 og 2 ad 
gangen. Det går dog fint. Hestene ved, 
hvad der skal ske.

Disse 8 bokse har vi med stor taknem-
melighed fået fra  Jørgen og Ellen Hil-
de Larsens Fond. Det er blevet en flot 
stald. Nu mangler vi her vandkopper, 
som også skal være frostfri til vinter. 

På foldene har staldens personalet 
travlt med flere gange dagligt at fylde 
vand i de mange kar. Man kan virkelig 
mærke hvor meget tid, man sparer på 
automatiske vandingstrug.

Vores nye tilværelse i Morud

Hos ponyerne arbejdes der stadig på 
at få sat de sidste rundbuer op. Det er 
dog ikke sådan, at ponyerne ikke kan 
gå i læ, da vi har fået sat de første 2 
rundbuer op og på deres mark lå en 
lille stald, der fungerer fint som løs-
drift lige nu. Vi drømmer om at få et 
par bokse til de ponyer, der trænger til 
lidt nattero.

Startsskudet til en ny og stor løsdrift-
stald har vi med stor taknemmlighed 
fået fra Qatofonden, så løsdriftsheste-
ne kan komme ind til 1.9.19. Vi mang-
ler dog stadig økonomiske midler til at 
få støbt, indsætte vand, el og få lavet 
fundament samt 11 bokse, men det 
håber vi kommer snart. 

De frivillige har fået indrettet sig på 
kontoret, der er noget mindre end i 
Blommenslyst, men så kan man kom-
me hinanden lidt mere ved.

I Brugt Rideudstyr er udfordringerne 
lidt store, da rummet i Blommenslyst 
var lige lille nok og nu er blevet endnu 
mindre i Morud. Men der knokles løs 
for at få sat det hele på plads, selv om 
de er blevet forsinket med åbningsti-
den.

Men alt i alt er vi alle meget glade for 
det nye sted. Selv om meget stadig 
mangler, er meget også allerede ble-
vet lavet. Rom blev ikke bygget på en 
dag, men den blev til gengæld rigtig 
flot til sidst.
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Åbent hus
Vi slår dørene op for vores nye sted lørdag den 24. 
august 2019.

Vi indvier stedet med rundtur, hvor man kan se, 
hvordan vi har indrettet os og selvfølgelig hilse på 
mange af vores heste. Vores formand vil fortælle 
om Nyt Hesteliv, og der vil være små boder hvor 
man kan købe kaffe og kage eller en sodavand. 
Der vil også være åbent i vores Brugt Rideudstyr, 
hvor hele indtægten går til hestene på stedet.

Så sæt X i kalenderen og vær med til en hyggelig 
dag. Der kommer mere information ud om denne 
dag.

Dyreværnssager

Baldur og Thor
En nabo havde længe gået og holdt 
øje med 3 ponyer på en mark. Det var 
en islænder og 2 shetlandsponyer. 
Der var ikke meget for de 3 at spise 
på marken, de blev ikke passet med 
smed eller dyrlæge og de fik ikke det 
rigtige foder. Det havde stået på i flere 
år og ponyernes ejer var ikke interes-
seret i dem, da det havde været hans 
kones heste.
Naboen havde sørget for de helt ba-
sale ting, men nu spurte han om Nyt 
Hesteliv kunne overtage ponyerne. 
Han købte dem af naboen og overdrog 
dem til os.
Det viste sig at være en større mund-
fuld end forventet, da ponyerne var 
helt uhåndterbare. Den islandske hest 
hed Baldur og var nogenlunde til at sty-
re, men var meget stærk. Thor var nær-
mest en vildhest og det var Herkules 
også, men han var så dårligt gående, at 
han ikke kunne gøre så meget. Vi måtte 
give Herkules fred kort efter overdra-
gelsen, da han var i store smerter og 
det var ikke meget vi kunne gøre for at 
give ham et værdigt liv.

Herkules

De 2 tilbageværende ponyer stod 
i akutpleje den første tid. Thor var 
hingst og skulle kastreres, men før 
vi kunne gøre det, måtte han være 
rimelig håndterbar. Vi fik Camilla 
Stormont ud og træne med ham, og 
det gik rigtig godt, men efter en tur på 
Højgård Hestehospital var han blevet 

vild igen. Det endte med at han kom 
med Camilla hjem. 

Thor – før

Camilla træner Thor

Thor – efter

Baldur blev indsluset på Nyt Hesteliv 
i ponyflokken. Han er en stille og rolig 
fyr og faldt hurtig ind i flokken og blev 
endda forelsket i en af de andre ponyer 
(se historien under ”små Historier”).

Både Baldur og Thor har det godt i dag. 
Thor er i familiepleje hos Camilla og blev 
en fantastisk lille fyr der ikke bange for 
noget. De går ture med ham og han kan 
gå agility og han nyder det hele.

Baldur – før

Baldur – efter

Børne dyrepark
I 2017 fik vi en anmeldelse om manglen-
de læskure og mudrede folde, det fulgte 
vi op på frem til november 2017, da de 
gjorde et fint stykke arbejde for at aflede 
vand og de fik etableret læskure som vi 
anviste og de fik lavet noget hegn.

Vi var igen i starten af februar 2019, 
efter flere henvendelser, på et genbesøg 
i ovennævnte dyrepark, hvor vi fik lidt 
af et chok, da vi så hvordan forholdene 
havde fået en forfærdelig tilbagegang 
siden vores sidste besøg i slutningen af 
2017, hvor vi ellers havde fået et fint 
samarbejde i gang med nogle løsninger 
omkring læskure, som kunne funge-
re ok, samt brug af flis til at afhjælpe 
mudderet.
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Da vi ankom til stedet, var der vand og 
fugtigt i alle læskure. Der var hverken 
stråfoder eller vand. Deres fold var 
for lille og deres læskur vil ikke kunne 
huse dem alle på samme tid, hvilket er 
med til at stresse dyrene rigtig meget.

Indhegningerne var i meget dårlig 
stand og i foldene, hvor der var eks-
tremt mudret, havde de nu valgt at 
lave en løsning med stier af små paller 
igennem foldene, som børn og voksne 
og dyr skal kunne gå på. Det er helt 
klart efter vores vurdering en meget 
sikkerhedsmæssigt uforsvarlig løsning 
da dette bliver meget glat, ustabilt og 
bliver trådt igennem. Der er ikke plads 
til at dette er en forsvarlig måde at 
trække en hest eller pony fra fold på, 
da både mennesker og dyr vil gå på 
denne lille smalle gangbro lignende sti 
på samme tid.

I det hele taget er det vores vurdering 
af stedet, at der mangler større viden 
og ansvarlighed, således at dyrene 
bliver passet og plejet korrekt. Det er 
bestemt ikke i orden, at børnene tror, 
at sådan ”opbevarer” man dyrene. 
Sagen er politianmeldt og vi mener, at 
dyrene burde fjernes derfra. Politiet 
gav os den tilbagemelding, at det var 
lige på kanten. Dyreparken har fået en 
chance for at rette op på forholdene, 
og vi vil besøge dem igen senere på 
året.

Louise  
– En udlejningshest

Louise i dag

Louise kommer fra et ferie ridested, 
hvor hun om sommeren gik med 
turister. Om vinteren blev hun lejet 
ud til en rideskole. Hun ankom rad-
mager til rideskolen, som igennem 
vinteren fik fedet hende op til en no-
genlunde huld. Da sommeren kom, 

blev hun sendt tilbage til udlejnings-
stedet, og rideskolen fik at vide at 
hun ville blive aflivet, da hun var for 
svær at holde huld på. I hendes pas 
stod der hun var tæt på 30 år.
Om efteråret kom Louise tilbage til 
rideskolen. Udlejningsstedet påstod 
hårdnakket at det ikke var Louise, 
men at den hed Britta. I passet stod 
der at Britta var brændemærket, 
men den hest rideskolen fik var ikke 
brændemærket. De andre ridesko-
leheste genkendte også Louise. Igen 
kom Louise radmager og igen fik ri-
deskolen nogenlunde huld på hende.
Rideskolen brugte hende ikke til 
undervisning, selv om hun for det 
meste var en rigtig sød pony. Men 
ind imellem stak hun ret pludseligt 
af. Louises tænder er i dårlig stand, 
og det er højst sandsynligt biddet, 
der har ramt tænderne og det har 

derfor gjort ondt. Hendes tænder er 
nok også grunden til at hun var i dår-
ligt huld, da hun ankom til rideskolen 
– og så manglende foder.
En medarbejder fik ondt af Loui-
se. Hun kunne ikke bære at Louise 
skulle tilbage til et sted, hvor de tog 
så lidt hensyn til hestens ve og vel, 
at de stadig lejede hende ud og at 
de ikke tog ordentlig vare på hende. 
Medarbejderen fik Louise frikøbt i 
April 2019 og overdrog hende til Nyt 
Hesteliv.
Nu skal Louise nyde sit velfortjente 
otium. Hun skal ikke ud til en plejefa-
milie, da hun har flyttet nok i sit liv. 
Louise er langsomt ved at falde til og 
de andre heste er søde ved hende. 
De tager sig af hende, som man 
passer på en gammel forvirret tante. 
Hun skal nok få mange gode år.

Bellis og Følfod
I februar 2019 fik vi et opkald, om vi ville 
overtage 2 heste. Det er 2 DV blandin-
ger, som hedder Bellis og Følfod. Begge 
er hopper og de var på huldscore 2,5 ud 
af 10. Ejeren overdrog dem frivilligt til 
os ved hjælp af politiet, da de i modsat 
fald var blevet aflivet. Hestene kom i 
karantæne og de er gradvis blevet op-
fodret. De var meget sultne, og vi kunne 
næsten ikke holde dem væk, da de fik 
mulighed for at få lidt i maven. 
Det er 2 søde heste, som begge er 8 år 
og ifølge ejeren være halvsøskende. De 
nyder at blive striglet og vrinsker, når de 
ser os. De får opblødt built-up mad, som 
de elsker. De skal nok blive til fine heste 
igen. 

Tidligere ejer magtede ikke rigtig op-
gaven med at holde dyr. Der var også 
andre dyr på ejendommen, som også 
er blevet overdraget til andre organi-
sationer.

Bellis før

Bellis før

Følfod før

Følfod før

Begge heste skal have tjekket tænder, 
vaccineres og have en generel under-
søgelse af deres helbred. 

Bellis

Følfod 

Bellis og Følfod er godt på vej og er 
begyndt at se rigtig godt ud. De er 

meget afhængige af hinanden. Da vi 
skulle flytte hestene til ny domicil, vil-
le Bellis ikke køre i hverken trailer eller 
lastbil - ej heller i bedøvet tilstand. Så 
hvad skulle vi gøre. Det var sidste hest 
i Blommenslyst, så vores dyrepassere 
tog hende og de gik så 7,5 km.

Bellis i dag

Følfod i dag

Læs mere om 
Følfod og Bellis på vores 

hjemmeside, hvor du 
også kan blive sponsor 
for hestene, og derved 
være med til at dække 

nogle af deres faste 
udgifter til foder 

og dyrlæge.
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Dommen i sagen om April og Ydun
Efter knap 2 år er der kommet dom i 
sagen om hestehandleren på Fyn,  
som nyt Hesteliv politianmeldte for 
vanrøgt af sine heste.
Det var her nyt Hesteliv frikøbte 2 
heste, NH April og NH Ydun.
Hestehandleren fik frataget retten til 
at have noget som helst med heste at 
gøre i 3 år. Han ankede denne dom. 
Han har nu været i landsretten, og 
dommen forblev det samme.

Sagen startede i april 2016, hvor vi fik 
anmeldelser om, at der stod udmagre-
de heste ved en hestehandler på Fyn. 
Vi sendte straks en af vores frivillige 
ud for at kigge på hestene. Det var et 
frygteligt syn, der mødte os.
Indenfor i en mørk stald stod der 
mange heste under kummelige 
forhold i møg, der skrånede en halv 
meter ned fra bagvæggen af boksen til 
boksdøren. I flere af boksene stod der 
2 heste, men fælles for dem alle var, 
at de var meget tynde. Hestene stod 
bare stille inde i boksene og fulgte 
os med øjnene. Vi valgte at frikøbe 2 
heste – dels fordi vi ønskede at hjælpe 
dem, og dels fordi vi ønskede at have 
bevismateriale til politiet. Det var ikke 
let at skulle vælge 2 heste, når alle  
hestene fortjente at komme væk 
derfra. 

April før

April før

April efter

Vi valgte at købe April og Ydun.
April var en DSP, 21 år og med en 
huldscore på 1-2. Hestehandleren 
fortalte vores frivillige, at han havde 
haft hende i 9 måneder og været op 
at ride på hende ….
Ydun var en araberblanding på 5 år 
med en huldscore på 3 og nok den 
tykkeste i stalden. Men hun havde 
været helt desperat for at få opmærk-
somheden – hun var nok klar over 
at dette var hendes vej ud af denne 
forfærdelige stald.

Ydun før

Ydun før

Ydun efter

Begge heste var fulde af orm og deres 
pels var levende af lus. April var lukket 
helt ind i sig selv, mens Yduns øjne var 
kuglerunde af angst og desperation. 
Begge heste kom under dyrlægebe-
handling med det samme, og vi politi-
anmeldte straks hestehandleren.

Efter et halvt år var begge heste helt 
forandrede i fysik og psyke. De er beg-
ge nogle søde og fantastiske heste, og 
hele deres smukke sjæle er kommet 
frem. April er nu kommet i familieple-
je, og Ydun er blevet tilredet og fundet 
sig et dejligt nyt hjem. Hun hedder nu 
Uniq.

Sagen har været for retten i januar 
måned 2018, og hestehandleren blev 
fradømt retten til at have med heste 
at gøre i 3 år, hvilket vi ser meget 
positivt på.
Hestehandleren appellerede dommen 
til Landsretten men i oktober 2018 blev 
dommen stadfæstet. 
I april 2019 blev hestehandleren 
sammen med hans kone dømt igen for 
at have overtrådt sin dom for oktober 
måned. Hans betingede straf træder 
i kraft, og han fik yderligere 20 dage 
oveni og en bøde på kr. 10.000. 
Han har dog stadig heste på sin ejen-
dom, men da de står i hans kones navn 
kan hverken vi eller politiet gøre noget, 
da det ikke kan bevises at han står for 
hesteholdet.
Det er dog sørgeligt at selv om dette 
er hans fjerde dom, må han få lov til at 
have med heste at gøre igen om 3 år.

For små folde
Vi fik i januar 2018 en henvendelse 
ind omkring en rideskole, hvor de 
havde rigtig mange små folde som 
udelukkende blev brugt som luftefol-
de til alle deres heste.

Ved vores besøg på rideskolen fik vi 
en snak med driftslederen, som kun 
kunne udtale sig om, at det havde 
de ikke tænkt sig at gøre noget ved, 
for det var op til folk selv om de ville 
bruge foldene eller ej.
Vi har sendt sagen til Fødevarestyrel-
sen, som var enige i, at det var ulovligt 
og de overdrog sagen til politiet. 
Desværre har politiet underkendt det, 
hvilket vi er ret uforstående overfor. 

Vi synes selvfølgelig at det er under 
al kritik, at en rideskole skal have lov 
til at have så mange små folde som 
luftefolde, når de overhovedet ikke 
lever op til den gældende lovgivning 
af Bekendtgørelsen om lov af hold af 
hest, hvor de skriver i § 16. stk. 2. at 
folden skal have et areal på mindst 
800 kvm. hvoraf den mindste side skal 
være min. 20 m.
Her er der tale om folde der er langt 
under det tilladte.

Da vi lagde sagen på Facebook, fik vi 
mange kommentarer om at det ikke 

var en alvorlig sag og at det var bedre 
at den fik en lille luftefold end slet ikke 
at være på fold.
Men det kan vi ikke give dem ret i. 
Ifølge loven skal foldens korteste side 
være minimum 20 meter, luftefold 
eller ej. For det andet har hesten ikke 
mulighed for at bevæge sig tilstrække-
ligt på en så lille fold. Dette er slet ikke 
for hestens behov, men udelukkende 
rytterens/ejerens behov. 

Sag fra en hestehandler i  
Nordjylland
I december 2018 har vi nu for 2. 
gang politianmeldt en hestehandler i 
Nordjylland med heste, der stadig står 
i spiltov, afmagrede heste, ingen heste 
kommer ud, ingen vand og ingen strå-
foder og ej heller chip eller hestepas, 
så alt er så galt som det næste kan 
være. Der har også ligget døde heste 
på marken. Det er det, folk ser og 
anmelder det. 
Vi fandt også afmagrede hunde, hvor 
nogle af dem stod i lænker. 

Arkivfoto fra tidligere sag

Arkivfoto fra tidligere sag

Vi har desværre ikke billeder af denne 
sag, men det er ikke så svært selv at 
danne billeder i sit indre. Hestehand-
leren flytter hestene rundt og gemmer 
dem, hvis han får det mindste nys om, 

at politiet kan være på vej. Det er der-
for vigtigt ikke at skrive om tingene, 
før politiet har været der. 

Politiet og Fødevarestyrelsen arbej-
der nu på denne sag, da der er flere 
punkter der kræver yderligere efter-
forskning, det er gældende for både 
hesteholdet og hundeholdet.

Vi afventer udfaldet i denne sag.

Politi og Fødevarestyrelsen (FVST)
Vi har igennem de sidste par år været 
inviteret til Diagonalmøder hos en-
kelte politikredse i Danmark, hvorvidt 
det er muligt at få etableret et godt 
samarbejde mellem vores 
Dyreværnsorganisationer, politi og 
FVST.

Politiet i de enkelte kredse har formå-
et at erkende, at der på mange områ-
der mangler ekspertise af fagkyndig 
Politi på dyreværnssager.

Politiet fortæller ved vores sidste 
møde, at de på nuværende tidspunkt 
er ved at etablere et centralt system, 
en base hvor alle dyreværnssagerne 
skal behandles, denne base vil kun 
komme til at bestå af Fagkyndige Politi 
og Efterforskere, der er uddannet til 
formålet indenfor dyrværnssager.
De forventer, at dette centrale system 
skulle være fuldt køreklar indenfor 
de næste 6. mdr. og vil have en base i 
Ålborg–Vejle og en ved Midt-og Vest-
sjællands Politi.

Der vil dog stadig være Politikredse, 
som kun benytter sig af deres lokale 
politibetjente (landbetjente).
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Det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at vi hos nyt Hesteliv er stærkt 
imod hestemarkeder og hele virket 
med at sælge levende dyr på disse 
markeder.

Mange af vores heste er frikøbt fra for-
skellige markeder gennem årene. Her 
har vi købt dem af hestehandlerne og 
genopbygget deres tillid med tålmodig-
hed og ro. Alle hestene er blomstret op 
i vores varetægt, og det kan være svært 
at tro, at de smukke, stolte skabninger 
engang har stået slukøret og forladt, 
bundet til en hegnspæl i menneske-
mylderet på en markedsplads.

Men hvad er sket med hestemarkeder 
gennem de sidste 10 år? Vi har kigget 
lidt tilbage for at se på, hvordan disse 
begivenheder har udviklet sig gennem 
det sidste årti.

For 10 år siden var der næsten ingen, 
der reagerede på dyrenes kummerlige 
forhold under hestemarkeder. Heste-
ne står tøjret fast, ofte uden mad eller 
vand, flere dage i træk og i alt slags 
vejr. De venter kun på at blive solgt til 
slagtepris og derefter transporteret 
ned gennem Europa under rædsels-
fulde kørselsforhold. Et marked er i 
forvejen stressende for en hest, og 
denne dødstransport er frygtelig. 
Endelig har de sydeuropæiske lande 
andre regler for dyrevelfærd, end vi 
har i Danmark, så hestenes skæbner 
og aflivningsmetoder er ofte uvisse.

Vores ihærdighed med at gå rundt 
på markederne med en journalist og 
efterfølgende pressemeddelelser har 
givet pote. I dag ser vi, at de fleste 
heste har adgang til vand, når de står i 
den bagende sol. Det var ikke en selv-

følge før. Derudover vil flere markeder 
formentlig begynde at lukke ned for 
dyr, fordi der er et faldende antal 
tilmeldinger.

Det er rigtig glædeligt. Dog må vi sige, 
at handlerne desværre stadig sker. De 
dårligste heste kommer ikke længere 
frem men gemmes i stalde rundt om-
kring. Handlerne sker stadigvæk bare 
i det skjulte i stedet for frit fremme på 
pladsen, hvor deres tynde kroppe og 
modløse blikke er til skue.

Vores nøgleord er vedholdenhed. Og 
vi vil aldrig opgive at kæmpe heste-
nes sag. Derfor har vi heller aldrig 
lagt skjul på vores følelser omkring 
disse markeder. Ved altid at møde op 
til markederne, informere pressen 
og informere befolkningen, har vi 
sat hestemarkeder på dagsordenen 
og afsløret mange af de forhold, der 
hersker på disse steder.
Alle dyr skal behandles med omsorg, 
kærlighed og respekt. 

Hestemarkeder: Hvad er sket på 10 år?

Igennem mange år har jeg taget mig 
af NH Eddie, mens han stod på nyt 
Hesteliv. Jeg faldt fuldstændig for 
den lille brune traver, første gang 
jeg så ham. Han stolede ikke meget 
på mennesker, og blev altid meget 
nervøs over selv de mindste ting. Han 
var svær at komme ind på livet af. På 
folden stod han altid alene og afviste 
alle andre hestes forsøg på venskab.  
Men jeg blev ved, og igennem de næ-
ste mange år blev Eddie og jeg tætte, 
og han stolede til sidst på mig.

Da jeg fik muligheden for at flytte på 
landet, fortalte jeg begejstret Eddie, at 
han skulle flytte med mig, og jeg ville 
gøre det bedste for ham, så han rigtig 
kunne nyde sine gamle dage.

Men Eddie kunne jo ikke gå alene hos 
mig, så da jeg samtidig faldt for en 
skøn, lille personlighed ved navn April, 
valgte jeg, at hun også skulle med. 
April havde dog en bedste veninde i 
Lulu, og de gik altid sammen. Så Lulu 
skulle selvfølgelig også med.

Dagen kom, hvor jeg endelig kunne 
hente Eddie, April og Lulu hjem til 
mig. Men alting faldt ikke helt ud, som 
jeg havde forventet. 

Lulu er normalt en stille og rolig pony, 
der ikke gør meget væsen af sig på 
nyt Hesteliv. Men det ændrede sig 
fuldstændigt, da hun ankom til min 
lille løsdrift. Lulu kunne slet ikke lide 
Eddie, og hun jagtede ham rundt på 
vinterfolden med blottede tænder, så 
Eddie for forvildet omkring. Jeg åbne-
de op for hele folden, så de 3 heste 
kunne gå på de 3 ha jord, jeg havde. 
Det hjalp lidt, men hver gang, Eddie 
nærmede sig de 2 damer, for Lulu 
straks efter ham igen. Hun var helt 
klart blevet en dronning.

Stakkels Eddie. Det var ikke lige det 
drømmescenarie, jeg havde udmalet 
for ham.

Wrappen måtte jeg dele op i 3 foder-
kasser for at sikre, at Eddie hele tiden 
havde muligheden for at få noget af, 
og når der skulle fodres, måtte jeg 
binde Lulu, så hun ikke for i flæsket på 
Eddie hele tiden. Eddie blev mere og 
mere frustreret og stresset – og det 
gjorde jeg også. 

Jeg har 2 læskure, men Eddie vil-
le selvfølgelig stå sammen med de 
andre heste, og ikke alene i den andet 
læskur. Efter et par uger kunne de 
2 damer stå inde i løsdriften, mens 
Eddie stod udenfor med hovedet 
indenfor. Det holdt slet ikke. Det var 
december måned, regnfuldt og koldt.

Jeg ringede i tide og utide til Janne for 
at få gode råd og klagede min nød. Til 
sidst blev vi enige om, at Lulu skulle 
tilbage til nyt Hesteliv. Der var også 
en anden lille pony på nyt Hesteliv, 
Blackie, som savnede Lulu. Lulu kom 
retur til Blackie, og Eddie og April kun-
ne nu finde sammen, og begge kunne 
fredeligt stå inde i læskuret.

Det er endda gået så vidt, at han er 
begyndt at nusse April en lille smule 
på halsen – noget, vi aldrig har set 
ham gøre før. Hvad kan det da ikke 
ende med?

Eddie McKey: 
Når tingene ikke går helt som forventet

Afdøde ønskede, at deltagerne til begravelsen sendte Nyt Hesteliv en donation i stedet for blomster til hendes begravel-
se, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Æret være hendes minde.

Til minde om Line Falk Corfixen

Mickey på hestemarked Mickey har opgivet på markedet Mickey på Nyt Hesteliv
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I sommers frygtede alle den meget 
smittefarlige herpesvirus hos heste. 
En stald på Fyn havde fået konstateret 
den i udbrud, og 2 heste døde. Oftest 
er det mennesker, der er med til at 
sprede smitten af en sygdom som 
herpesvirus og kværke. Sygdommen 
kan spredes med det tøj, vi går i, så 
kommer du fra en karantænestald, er 
det en god idé at skifte tøj og fodtøj, 
vaske hænder og håndled grundigt – 
eventuelt tage et bad og vaske håret 
godt – inden du begiver dig hen til en 
rask stald.
I 2010 skrev Nyt Hesteliv nedenståen-
de artikel om smittefare og karantæ-
ne. På baggrund af denne sommers 
usikkerhed om smittefare, bringer vi 
den igen. Læs eller genlæs den.

Smittefare og karantæne
Alle nye heste skal i karantæne, inden 
de bliver sluset ud til de andre heste. 
Hestene behøver ikke at være syge 
ved ankomst, men de kan være smit-
tebærere, og det kan man ikke se. Ved 
at overholde nogle simple regler, kan 
man forhindre en eventuel smitte i at 
brede sig til den resterende hesteflok, 
med katastrofale følger. 

• Undgå så vidt muligt kontakt med 
hesten(e). 

• Spande, strigler, grimeskafte og 

andet, der har haft berøring med 
hesten i karantæne, må ikke benyt-
tes til andre heste, eller komme i 
berøring med andre ting. 

• Vask/sprit hænder efter berøring 
med hesten - benyt aldrig handsker, 
når du rører ved hesten (de kan 
ikke desinficeres efter berøring), 
kun gummihandsker, der kan smi-
des væk efter brug. 

Er hesten i karantæne, er det bedst 
at overlade kontakten til hesten til 
nogle få personer, som man har en 
aftale med. Viser det sig, at hesten er 
smittet, skal alt, hvad den har været 
i berøring med, desinficeres eller 
vaskes ved minimum 60 grader, efter 
hesten er raskmeldt af dyrlægen. 

Karantæne
Ordet karantæne kommer fra itali-
ensk quarantina (oprindeligt quaranta 
giorni), der betyder fyrre dage eller 
fransk quarantaine, der betyder et an-
tal af 40. Da pesten rasede i Europa i 
1600-tallet, fandt man ud af, at der gik 
ca. 37 dage, fra man blev smittet med 
pest, til døden indtraf. Karantænen 
blev i Venedig indført som en beskyt-
telse mod pesten. Ved at isolere folk, 
der ville ind til byen, i 40 dage, kunne 
man sikre sig imod, at den meget fryg-
tede pest blev bragt ind i byen. I dag 

bruger man ordet karantæne, men 
det er ikke nødvendigvis i 40 dage. 
Det afhænger af, hvilke sygdomme, 
man er i karantæne for, og sygdom-
mens inkubationstid, dvs. tiden, fra 
man bliver smittet til sygdommen går 
i udbrud. 

Kværke – en steppebrand 
i hestestalden! 
En af de sygdomme, vi er meget 
opmærksomme på, når vi tager nye 
heste ind, er kværke. Kværke er en af 
de mest udbredte luftvejsinfektioner 
i verden hos heste, og kan ramme 
alle aldre og alle racer. Sygdommen 
forårsages af en bakterie, som i mikro-
biologien kaldes Streptococcus equi - i 
daglig tale også bare kværkebakterien. 
Dens angreb inficerer hestens øvre 
luftveje og forårsager byldeforekomst 
og hævede lymfekirtler i svælget og 
kæberegionen. Kværke er en frygtet 
lidelse, fordi den er ekstremt smit-
som. Bakterierne kan meget nemt 
overføres helt uden, at det bemærkes, 
f.eks. via foder, spande, vanddråber, 
redskaber, strigler, tøj, inventar – kort 
sagt, alt hvad den syge hest (eller 
raske smittebærer) er i kontakt med. 
Sygdommen er ekstra lumsk, fordi 
heste, der har haft lidelsen, vil udvikle 
immunitet, der beskytter dem mod 
kværkeinfektion i flere år. Man skal 

Smittefare og karantæne

Føl med kværke – se hævelsen i svælget.

dog ikke lade sig narre af, at hesten 
tilsyneladende er helt rask - bakterien 
kan nemlig befinde sig i hestens kreds-
løb i årevis, og i den periode vil hesten 
være rask smittebærer og altså i stand 
til at overføre bakterier til raske heste. 

Symptomer og behandling 
Tegnene på kværke ligner i første 
omgang en god gang halsbetændelse. 
Hestens svælg bliver ømt, og ofte vil 
hesten æde mindre end den plejer, 
fordi den har svært ved at synke. Den 
har feber, og efter få dage begynder 
den at udskille gulligt tyktflydende 
flåd fra næseborene. Dette er tegn 
på, at immunforsvaret reagerer mod 
infektionen. Når dyrlægen undersøger 
hesten, vil prøver fra næseudflåddet 
kunne afsløre, om hesten er inficeret 
med kværke. Kværke behandles med 
antibiotika i tre til fem dage, og hesten 
vil i ukomplicerede tilfælde være rask 
efter 10 – 15 dage.  

Vandrende kværke 
Det, der især gør kværkeinfektioner 
frygtede i hestehold, er kværkebak-
teriernes evne til at sprede sig. Både 
hestene imellem - men også inde i hver 
enkelt hest! Når bylderne i hestens 
svælg brister, kan betændelsen og bak-
terierne sprede sig til omkringliggende 
væv eller via lymfe- og blodbaner til 
andre sårbare områder i hesten. 

Dette kaldes vandrende kværke, og 
tilstanden kan blive meget kompli-
ceret. Vandrende kværke kan være 
langt mere kompliceret at behandle, 
og medfører dødelig brandfeber og 

smertefulde væskesamlinger. Bakte-
rieaktiviteten kan briste blodkar, især 
i hovedet, på benene, under bugen og 
på bringen. Hesten kan have synlige 
blødende sår, eller den kan bløde fra 
f.eks. næse- og mundhule.

Kværke er i sjældne tilfælde dødelig, 
oftest hos føl og plage, men kun hvis 
sygdommen får lov at udvikle sig. Det 
er derfor en lidelse, man skal være sær-
ligt opmærksom på hos de unge dyr.

Vaccine 
Det er muligt at vaccinere mod 
kværke for at styrke hestens immun-
forsvar mod Streptococcus equi. Det 
er som nævnt især unge heste, der er 
i risikogruppen, samt heste, der ofte 
kommer i kontakt med fremmede 
heste ved stævner, markeder el.lign. 
Vaccinen skal gives hver 3. – 6. må-
ned. Den indeholder svækkede eller 
dræbte kværkebakterier, mindre dele 
af bakterierne (proteiner eller sukker-
stoffer), eller stoffer, som bakterierne 
har produceret. Efter vaccinen danner 
hestens immunforsvar antistoffer, 
som hjælper under bekæmpelsen af 
bakterien, hvis hesten på et senere 
tidspunkt skulle blive udsat for smitte. 
Princippet er det samme som den 
naturlige opbygning af immunitet hos 
en hest, der har haft kværke. 

Kværke hos nyt Hesteliv 
Hos nyt Hesteliv vaccinerer vi ikke 
mod kværke, men forebygger inden 
indslusningen med andre heste. Alle 
heste og ponyer isoleres i 21 dage fra 
ankomst, så vi kan holde øje med, om 

der er nogen tegn på sygdom. 
Vi kan dog desværre aldrig være på 
den sikre side. Én gang har vi været 
ude for, at en ny beboer smittede hele 
flokken med kværke. 
Det var gamle Trold. Han var ikke selv 
syg, men størstedelen af vores heste 
prøvede, hvad det vil sige at blive 
ramt at kværke. Det kom vi også til 
at lære en hel masse af. Derfor tager 
vi vores forholdsregler alvorligt. Alle 
vores heste kom sig igen. Nogle blev 
aldrig syge, nogle blev lidt syge og 
andre blev meget syge. Alt i alt tog 
forløbet 3-4 mdr. Det er tilbage i 2006, 
hvor vi havde langt færre heste. Siden 
har vi ikke set noget til sygdommen. 

Her er gamle Trold, der formodentlig 
kom med smitten … 

Kilder: Medical Dictionary (2010): 
Streptocuccus equi, Netdyredoktor 
(2010): Kværke. Intervet (2010): 
Strangles. Thougaard, Herluf (2001): 
Teoretisk Mikrobiologi for Produkti-
onsfolk. Ingeniøren. Retningslinjer for 
smittede på sygehuse.

Artiklen er skrevet af nyt Hesteliv
Fra Medlemsblad nr. 10, november 
2010

Kværke – hvor længe overlever bakterien?
Lidt fagligt om kværke fra Højgård hestehospital.

Hvor længe overlever kværke bakterien (Streptococcus Equi) egentligt udenfor hesten?
Et studie fra England tog snot fra en kværkesyg hest og klistrede det på et læskur, en træpæl på marken, skosåler, tøj, 
tandraspe og i bunden af en plastikspand med regnvand i bunden. 
Forsøget blev udført både i august og i november for at se om årstid og vejrforhold havde betydning.
Resultaterne viste at bakterierne overlevede længst tid om vinteren, ved 5 grader og høj luftfugtighed. Hvis bakterier-
ne var på fugtige overflader kunne de dyrkes helt op til 34 dage. Ved temperaturer på 18-20 grader var overlevelsen 
kun omkring 9 dage. jo mere tør overfladen var des kortere kunne bakterierne overleve.
Konklusionen er at det er meget vigtigt at have fokus på begrænsning af smitte mellem heste og for personer som be-
væger sig mellem smittede og ikke smittede heste. Omhyggelig desinfektion af miljøet kan virkelig gøre en forskel.
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Hestens tandpleje og dyrlægens rolle heri 
v. dyrlæge Brian Mossin

Jeg har siden jeg afsluttede min uddan-
nelse på Den Kgl. Veterinær & Land-
bohøjskole i sommeren 2000, været 
praktiserende hestedyrlæge og har 
fra første reelle ansættelse, været så 
priviligeret, at jeg har haft mulighed for 
udelukkende at arbejde med den dyre-
art, der oprindelig var årsagen til at jeg 
påbegyndte dyrlægeuddannelsen. 

Med henvisning til overskriften på det-
te indlæg, er det ikke en overdrivelse 
at påstå, at fokus på hestens tandpleje 
og mundhule var noget nær en bisæt-
ning under uddannelsen. Selv i ana-
tomiundervisningen og senere i den 
almene patologi og specialpatologien 
(almen og speciel sygdomslære), var 
hestens mundhule som jeg husker det, 
ikke i fokus. Her var det intern medicin 
(nedre mave-tarmkanal, luftveje og 
indre organer), samt kirurgiske lidel-
ser i førnævnte organsystemer, samt 
halthedsdiagnostikken der påkaldte sig 
størst opmærksomhed. Dette fra lærer-
fakultetet, såvel som os studerende. 
Det var ikke sådan, at der ikke var om-
fattende erfaringer og viden at trække 
på i lærebogsmaterialet – det var blot 
ikke før 00’erne et arbejdsområde, som 
man havde særlig fokus på.

Jeg var således gennem hele min stu-
dietid af den overbevisning, at jeg 
skulle ud og arbejde med sportsmedi-
cin, med fokus på halte heste. Senere 
udviklede jeg stor interesse for hestens 
overlinie og efter at have gennemført 
en veterinærkiropraktisk overbygning 
på min uddannelse i Tyskland, gjor-
de jeg mig gradvist den erfaring, at 
hestens mundhule var af væsentlig 
betydning, hvis hestens evne til at 
efterkomme rytterens krav og ønsker, 
skulle fremmes. Faktisk ’forsvandt’ 
størsteparten af mine kiropraktiske 
diagnoser i relation til nakkeregionen, 
med tandkorrektionerne alene !

Gennem de sidste 10-12 år har dette 
grundet et efteruddannelsesmæssigt 
fokus og stigende indsigt udviklet sig 
til, at mange af mine kunder/heste-
ejere sikkert vil genkende det, hvis de 
læser dette: 

Gennem de sidste mange år, har jeg 
gjort mit arbejdsår som hestedyrlæge 
op, med alt hvad det indebærer af ko-
likbehandlinger, halte heste (herunder 
de forfangne), hudlidelser, sårbehand-
linger mm. Det jeg er kommet frem 
til de sidste 8-10 år er, at det område 
hvor summen af det hestevelfærd 
der samlet set kommer ud af arbej-
det - uden sammenligning i øvrigt - er 
det tandpleje og mundhulerelaterede 
arbejde jeg har fået lov at gennemføre 
på midaldrende og ældre heste især. 
Der er intet andet arbejdsområde som 
hestedyrlæge, der i den grad åbner 
muligheden for at hjælpe flertallet af 
heste af med ubehag, og disponerende 
tilstande for senere svært smertevol-
dende tilstande.

Det er med dette udgangspunkt jeg i fri 
oversættelse og med personlige input, 
vil videreformidle en klinisk kommen-
tar nyligt fremsat i Equine Veterinary 
Journal, af en af de globalt førende 
’hestetandlæger’ gennem de seneste 
30 år; Jack Easley, Equine Veterinary 
Practice, Kentucky, USA: 

De fleste hestefolk med mangeårig 
erfaring, sætter pris på en hest med 
en ’god mund’. Forståelsen af hvad der 
menes med en ’god mund’ har dog 
aldrig været helt klart defineret. 

Gennem de sidste 20 år, har vi som 
dyrlæger fået en bedre forståelse af de 
biomekaniske forhold i hestens tygge-
funktion/-mønster, tandens og mund-
hulens anatomi og fysiologi, sygdomme 
i mundhule og tænder, samt deres for-
bindelse til den overordnede sundhed 
og hestens trivsel. Der er også udviklet 
en stigende fornemmelse for, hvordan 
generelle immun- og hormonelle for-
styrrelser, kan have negativ indflydelse 
på tilstande i hestens mundhule. En 
udfordret ’mundhulesundhed’ kan så-
ledes med den rette støttebehandling 
i mange tilfælde korrigeres mere effek-
tivt, ved samtidig fokus på behandling 
af flere medicinske lidelser, herunder fx 
PPID/Cushings Disease.

De senere år har forskere undersøgt 

og udvidet vores forståelse for tygge-
mønstre og de mekaniske kræfter, som 
hestens tænder udsættes for under 
tygning. Slitagen af tænderne er under 
indflydelse af 4 faktorer: 1) Tyggetid, 
2) Tyggemønster, 3) Foderets abra-
sive egenskaber (foderets ’slitageev-
ne’/-faktor på kindtænder især) og 4) 
Tandvævets forskellige hårdhedsgrader. 

I dag har vi en bedre forståelse af den 
hestetandens udvikling, anatomi og 
fysiologi, samt hvilke ændringer de 
forskellige typer væv (emalje, dentin, 
cement) i tanden undergår i takt med 
at tanden udvikles og modnes gennem 
hestens liv og tandens slitage. Trods 
dette er effekten af skæve tænder og 
fejlstillinger på tyggefladen endnu ikke 
fuldt belyst (!).

Ud over det ovenfor nævnte er der 
en anden faktor der i høj grad påvir-
ker tyggefunktionen og dermed også 
sliddet på hestetandens tyggeflade: 
Smerte. 

Dette er paradoksalt nok et område 
inden for veterinærmedicinen, som 
især hos heste er meget vanskeligt at 
evaluere objektivt. Hvordan identifi-
cerer og ikke mindst kvantificerer man 
smerte, som stammer fra mundhule 
og tænder, eller som opstår i relation 
til tyggefunktionen hos hesten i øvrigt? 
Dette har været en væsentlig faktor 
i fremkomsten af uvidenskabelige og 
skadelige tiltag i den rutinemæssige 

tandpleje hos heste. Forskere har dog 
med rimeligt gode resultater forsøgt 
at anvende hestens ’ansigtsudtryk’ 
til at skabe en vurderingsskala (Pain 
Face Score), på smerteplagede heste. 
Studier som Gleerup et al. publicerede 
i 2014, har under alle omstændigheder 
været med til at ’åbne øjnene’, ikke blot 
for et stigende antal hesteejere, men i 
al væsentlighed også mange dyrlæger. 
Det er således efterhånden anerkendt, 
at lidelser i og omkring tændernes 
tilhæftning, herunder betændelse i 
tandkødsranden og ligamentet, der 
fastholder tanden til den underliggen-
de kæbeknogle, smertemæssigt har 
været kraftigt undervurderet og iflg. 
flere, er at sammenligne med kroniske 
forfangenhedstilstande, hvor hesten 
oplever smerte og ubehag i moderat til 
kraftig grad. 

Smerten og ubehaget er vedvarende 
og det er ikke sjældent i forbindelse 
med tilsyn af en aldrende hest, der har 
’virket slukket’ i længere tid (nogle gan-
ge år !), at det konstateres at årsagen 
er at finde i en kontinuerlig nedbryd-
ning af vævet omkring kind- og fortæn-
der, sfa. kroniske betændelsestilstande, 
ophobning af foderrester i mellemrum 
og tandkødslommer mv. Dette kunne 
være forebygget ved en regelmæssig 
mundhuleundersøgelse. Tilbagemel-
dingen fra ejere efter oprensning og 
behandling af sådanne tandpatienter 
er ofte, at de har ”fået deres gamle 
glade hest tilbage”…

Der er fortsat en god del at lære om 
smerte hos heste, i relation til hestens 
tyggefunktion og de sygdomstilstande, 
der kan opstå i – og omkring - hestens 
tænder. Vores manglende viden på 
dette område har forsinket udviklin-
gen af forskningsbaseret tandpleje og 
holdt  en stor del af hestetandplejen 
indhyllet i ’overtro’ og misforståelse. 
Misforståelser og fejlagtige forstillinger 
som heldigvis de senere år er under 
revidering,  idet der er en tiltagende 
afvikling af gamle ’dogmer’ – tidligere 
rutiner, som har udviklet sig til at være 
’sandheder’, alene af den grund af de 
er blevet gentaget over mange år – 

uimodsagt fra videnskabelig hold. 

Med en tiltagende videnskabelig for-
ståelse for dette specifikke arbejds- og 
forskningsområde – ikke kun i - om-
kring - og mellem hestens tænder 
(endodontal- og periodontale lidelser), 
men også ’nyligt’ erkendte lidelser/
sygdomme relateret til hestens mund-
hule, hvor studier nu har givet os mere 
detaljeret viden. 

Tilstande som EOTRH (Equine Odon-
toclastic Tooth Resorption and Hy-
percementosis), som først blev be-
skrevet i 2007, rammer typisk ældre 
heste og PC/PCC (Perifer Caries/ Perifer 
Cemental Caries = nedbrydning af kro-
nens cement og med tiden underlig-
gende emalje) har man konstateret er 
relateret til hestens diæt og surheds-
grad i mundhulen. Begge disse tilstan-
de er som det er tilfældet med tilstan-
de i ligamentet der holder tanden fast 
til kæbeknoglen, koblet til tand- og 
mundhulerelateret smerte i betydelig 
grad. (Stazyk et al. 2008; Borkent et al. 
2016).

Det er kritisk at diagnosticere et pro-
blem, før man kaster sig ud i tiltag og 
behandlinger. Tidligere har man troet 
(eller af praktiske årsager antaget), 
at de fleste tandproblemer hos heste 
kunne klares med en ’rasper’, eller en 
tang. Efterhånden som nyere forskning 
er blevet tilgængelig, har vi erkendt at 
raspen/sliberen fortsat er et nyttigt in-
strument, men at dens anvendelse ikke 
kan ’fixe’ flertallet af lidelser som vi 
registrerer i hestens mund og tænder. 
Der skal reel oprensning og behandling 
til.

Hestetandpleje er en integreret del af 
den veterinære hestepraksis. Vores 
måde at gå til en tandpleje på som 
hestedyrlæger eller i måske mere 
fokuseret form ’hestetandlæger’, har 
bevæget sig fra et fokus nærmest alene 
på tandspidser/skarpe emaljepunkter, 
samt abnorme slidmønstre på tygge-
fladerne, som det i vid udstrækning var 
tilfældet i 90’erne og de tidliger 00’ere, 
til gennem de seneste 15 år at fokuse-

re på grundigt at undersøge hele det 
såkaldt mastikatoriske system. Dette 
inkluderer tjek af det benede grundlag 
(ansigtsknogler, hårde gane og kæber), 
tandens strukturer, såvel som de omgi-
vende støttestrukturer og mundhulens 
samlede overflade, hvilket omfatter 
bløddelsvæv i mundhulen, tungen, det 
hyoide apparat (tungeben med tilhø-
rende strukturer), spytkirtler og deres 
udløb i mundhulen, kæbeled, tygge-
muskler, nerver og blodkar der støtter 
disse strukturer, lymfevæv og -kar, øvre 
luftveje samt dele af bihulesystemet.

Tjek af ovenstående kan i al væsent-
lighed gennemføres ude i stalden og 
’feltforhold’, men særlig beroligelse og 
diagnostisk udstyr er nødvendig for 
et godt resultat. Foruden at vurdere 
hestens almenbefindende skal der 
gennemføres en grundig klinisk under-
søgelse af selve mundhulen og dens 
strukturer, under anvendelse af som 
minimum en god mundspærre, en god 
lyskilde, samt et tandspejl. 

Billedet lånt af hestetandpleje.dk

En grundigere undersøgelse kan dog 
være nødvendig i forbindelse med 
mange tilstande. Fx hos heste med 
ekstremt stejl vinkel på tyggefladen i 
den ene side, som vil være et sikkert 
tegn på et meget kompromitteret 
tyggemønster, hvor hesten typisk ikke 
tygger med den ’stejle side’. Dette kan 
skyldes generaliseret sygelige tilstande 
i vævet omkring kindtænderne, men 
involverer hyppigt selve kæbeknoglen 
og i andre tilfælde fx et kompromitte-
ret tungeben.
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Ved sådanne fund er kikkertunder-
søgelse og røntgenundersøgelse på-
krævet, såfremt der ikke ses umiddlbar 
fremgang efter konservativ behandling. 
Med disse redskaber kan man evaluere 
på knogleanomaliteter, tandstrukturer 
under tandkødsrandens niveau, samt 
tilstande i bihulesystemet og luftpo-
ser. Også bløddelshævelser kan i vis 
udstrækning opdages og evalueres i 
relation til en røntgenundersøgelse. 
CT-skanning, MRI, scintigrafi og an-
dre diagnostiske værktøjer kan også 
vise nyttige, men er endnu ikke fuldt 
integreret i den veterinære tandpleje 

grundet omkostningerne forbundet 
hermed.

https://thehorse.com/111913/getting-
to-know-eotrh/

https://thehorse.com/127861/dentis-
try-part-4-periodontal-disease/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1111/evj.12718 

Hos nyt Hesteliv sætter vi stor pris på at 
videreformidle noget af alt vores viden 
om de vidunderlige skabninger, heste 
nu engang er.

Derfor har vi udvidet i vores sortiment 
af brochurer. Vi har nemlig udarbejdet 
hele 2 nye brochurer. Den ene hedder 
“Den gamle hest”, og handler om, hvor-
dan du giver din ældre hest det bedste 
otium og tilpasser foder, tandpleje og 
træning samt dens værdi i hesteflokken.

Den anden brochure hedder “Den 
sidste rejse”, og heri kan du læse om de 
bedste og mest skånsomme mulighe-

der, der findes, når det er tid til at sige 
farvel til din firbenede makker.
Som et helt nyt tiltag kan du finde ALLE 
vores udgivne brochurer som PDF-fil 
på vores hjemmeside, under fanen 
“Foreningen”. Så kan du læse det hele 
direkte fra din telefon eller computer – 
nemt og hurtigt.

Herudover tilbyder vi også information 
om
• Adoption / at blive sponsor for en 

hest – hvordan foregår det ?
• Bliv familiepleje – Lidt om hvad det 

vil sige at få hesten hjem til sig selv – 
krav og muligheder

• Hvis du dør før din hest – Information 
om at du kan sikre din hest i tilfælde 
af din pludselige død, herunder arv 
og testamente.

Endnu mere hesteviden!

Hvad nu hvis du dør før din hest. Der 
kan være mange bekymringer og 
skrækscenarier, hvis du ikke har nogle 
pårørende, som du mener vil tage 
vare på din hest, hvis uheldet skulle 
være ude.
Vi har derfor udarbejdet forskellige 
ordninger, hvor vi i tilfælde af din 
død vil afhente din hest fra opstald-
ningsstedet. Vi vil bringe hesten til 
internatet, hvor den vil blive passet 
og plejet. Hvis vi kan finde en sød og 
egnet familie, kan hesten komme i 
familiepleje. Se mere herom på vores 
hjemmeside.

Hvis du ønsker, at hesten skal forblive 
på internatet og ikke komme i familie-
pleje, skal du betale et ekstra beløb, 
som skal indskrives i dit testamente. 
Dette skal udarbejdes hos din advo-
kat. Derved sikrer du, at den altid vil 
være på nyt Hesteliv, indtil den dør.
Hvis du vil høre mere eller gerne vil 

testamentere din hest til nyt Hesteliv, 
så send os en mail på: 
info@nyt-hesteliv.dk
Vi sender dig også gerne materiale 
og brochure på “Hvis du dør før din 
hest”.

Arv til Foreningen Nyt Hesteliv
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.
Ved at oprette testamente gør du 
det lettere for dine pårørende. De er 
således ikke i tvivl om, hvad du ønsker, 
at dine penge skal bruges til. Uden 
testamente bliver arven fordelt efter 
arvelovens regler.

Hvis du dør før din hest – Testamente og arv.

Vi åbner igen for brugt rideudstyr 
hver torsdag. Første gang er:

 
TORSDAG DEN 6. JUNI 2019 

KL. 16-18
 

– med masser af gode tilbud. 

Vi glæder os til at se dig!

Brugt rideudstyr!

Vi har brug for jeres støtte! 

For at vi kan blive ved med at hjælpe heste på internatet og tage heste ind fra dyreværns-
sager kræver det støtte fra jer. I kan være med til at hjælpe os som sponsor for en eller 
flere heste:
 
• Voksensponsor for en hest kr. 285 pr. måned eller kr. 2.850 pr. år. Ved flere heste koster 

det kr. 250 pr. hest pr. måned eller kr. 2.500 pr. hest pr. år.
• Børnesponsor (0-12 år) kr. 150 pr. måned eller kr. 1.500 pr. år.
• Donation til alle hestene fra kr. 100 pr. måned.
 
Hver en løbende krone hjælper til med foder, dyrlæge, smed m.m. Det hele er fradragsbe-
rettiget til SKAT, da vi er §8A godkendt. 

Tak!

Vi søger frivillige til:
 
• Vores butik i Brugt Rideudstyr 1 gang om ugen samt evt. at hjælpe med at lægge produkter på FB.
• Kontorhjælp til dyreværnssager 1 gang om ugen, men kan varetages hjemmefra, når man er kommet godt ind i sagerne.
• Kontorhjælp til diverse salgs- og markedsføringsopgaver

Ring til vores formand Janne Junker på 26355865 eller send en mail til info@nyt-hesteliv.dk
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Foreningen Nyt Hesteliv
Søndersøvej 144, 5462 Morud

Telefon +45 26355865 • Fastnet +45 48795865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto: 9370 2480087529
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344

Bellis blev sidste hest, der forlod Blommenslyst. 
Hun ville ikke køres, og så måtte hun gå sammen med vores 2 dyrepassere.


