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Pressemeddelelse 
 

Egeskov Hestemarked den 21. september 2011 
 

  
 
Gennem de sidste 5 år har vi besøgt Egeskov Hestemarked, og der har normalt været spækket med heste.  
For 3. år i træk har der været politirazzia. Der kom langt færre heste sidste år end normalt, og i år kom der 
næsten ingen hestehandlere og dermed et meget lille antal heste. Vi var på pletten kl. 06.00, da markedet 
åbnede. Parat stod 7-8 betjente for at kontrollere papirer og lastbiler samt en dyrlæge for at kontrollere 
hestene.  
Formanden for Egeskov Marked, Tommy Kristensen, synes at reglerne er blevet så skrappe, at 
hestehandlerne har boykottet Egeskov. Han synes, det er synd, at hestene forsvinder, da det er en del af 
kulturhistorien. Se nedenstående klip på TV2 Fyn:  
 
http://www.tv2fyn.dk/article/319313?autoplay=1&video_id=44492 
 
Foreningen nyt Hesteliv ønsker at nedlægge disse markeder og kan derfor kun se positivt på, at 
hestehandlerne bliver væk. Det er ikke al kulturhistorie eller traditioner, der er værd at bevare. Det er en 
skændsel, at markederne stadig eksisterer.  
 
Den almindelige indkøber af heste køber ikke en hest på et marked. Private køber kun en hest på sådan et 
marked på grund af uvidenhed eller medlidenhed. Mere end 90% af alle handler foregår som byttehandel 
mellem hestehandlerne.  
 
Vi håber, at politiet vil fortsætte deres kontroller på Egeskov, og forhåbentligt med lignende kontroller på 
de øvrige hestemarkeder i landet. Der er desværre et stort behov for kontrol på alle hestemarkeder. 
 

 Vorbasse Hestemarked 21. juli 2011  
Vi besøgte Vorbasse Hestemarked den 21. juli 2011. Her var der desværre meget begrænset 
politikontrol. Der var mange heste og mange lastbiler. På markedspladsen ingen love og regler. 
Hestene er trætte og bange. De står bundet til pæle og biler og har kæmpet for at komme fri i mange 
timer, og opgiver til sidst i afmattelse. Der er nogle få heste, det er lykkedes for at komme fri af 
rebene, men desværre bliver de hurtigt fanget igen.  Vi oplevede en hel vognfuld heste, der var så 
trætte, at de næsten ikke kunne stå på benene eller holde øjnene åbne. Det forlød, at de kom fra 
Polen og havde kørt i flere dage.  
 
Hvor kommer alle disse stakkels heste fra? Mange kommer fra udlandet og andre er afsat til 
hestehandlerne af privatpersoner.  
 
Generelt gælder det for alle hestemarkeder, at hestene står under kummerlige forhold. Nogle gange står 
hestene i bagende sol gennem flere dage. Andre gange er det koldt, regnfuldt og blæsende. De er bange, og 
det er et frygteligt virvar. Ingen dyr hører hjemme på sådan et kræmmermarked. Det er under al kritik, at vi 
tillader sådanne markeder i Danmark. Alle markeder ligner hinanden, nogle er bare større end andre. Man 
må ikke forveksle et hestemarked med et dyrskue. På et dyrskue vil man gerne præmiere sine dyr, og her er 
forholdene væsentlig bedre. De står i læ og ly inde i træbarakker. På et hestemarked står de bundet 
udenfor til lastbiler eller pæle.  

http://www.tv2fyn.dk/article/319313?autoplay=1&video_id=44492
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Se billeder nedenfor: 
 

  
Egeskov 2011 – kl. 08.00 – næsten tomt 

  
Vorbasse 2011 – Spækket med biler og heste 

  
Vorbasse 2011 – udmattede heste. De kunne næsten ikke stå på benene og har efter al sandsynlighed kørt i 
flere dage, inden de nåede destinationen Vorbasse Hestemarked. Hvor mon de kom fra ? 
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Vorbasse 2011 – flere udmattede heste. De var ikke bare trætte, de var slukkede. Den brune hest var fyldt 
med ar over hele kroppen. Vi kan kun gisne, hvad den har været udsat for.   

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Junker 
formand 


