
 

  

Af: Julie Taylor 

6-8-2008 Syge og vanrøgtede heste er intet særsyn på Vorbasse Marked, ifølge 

hestevelfærdsgruppen Nyt Hesteliv. Markedet afviser kritikken. 

 

"Danmarks Største Familietradition" kaldes Vorbasse Marked, som i år fandt sted den 18. og 19. 

juli. Men der var ikke meget familiehygge over de forhold, som de omkring 600 markedsheste blev 

tilbudt. Døgnet rundt stod de tøjret ved deres bomme og pæle, uden at kunne komme i læ for den 

øsende regn, som prægede markedet i år. Flere heste var fejlernærede, og havde ikke adgang til 

foder eller vand, ifølge Nyt Hesteliv.  

  

Bestyrelsesmedlem i Vorbasse Grundejerforening, Bjarne Kristiansen, som står for at arrangere 

hestemarkedet, bekræfter, at der ikke var adgang til overdækkede faciliteter for de overnattende 

heste. Men han mener ikke, at Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre 

samlinger af dyr derved skulle være overtrådt. "Hestene har jo deres lastbiler, de kan overnatte i," 

siger han til EPONA.tv. Bjarne Kristiansen mener, at foreningen Nyt Hesteliv overreagerer. "Jeg 

har været rundt på markedet med både Hestens Værn og Dyreværnet (Dyrenes Beskyttelse, red.), og 

hvis Nyt Hesteliv mente, at hestene blev behandlet forkert, kunne de bare have sagt noget. Men vi 

har ikke hørt et ord fra dem før nu, tre uger senere. Det er lidt mærkeligt, synes jeg." Bjarne 

Kristiansen vil ikke afvise, at nogle heste har stået opbundet uafbrudt under hele markedet.  

  

Hos Hestens Værn og Dyrenes Beskyttelse er man overraskede over, at Bjarne Kristiansen ikke 

fortæller, at begge foreninger faktisk har haft anmærkninger ved Vorbasse Marked. "Vi har haft 

anmærkninger til et antal heste på Vorbasse Marked," siger sekretariatschef i Hestens Værn, Ghita 

Zangger Madsen. "To meget undervægtige miniatureponyer, hvor især den ene var i meget ringe 

foderstand. Den var 4 år, men lignede én på 20, fordi den var mager med udspilet bug og lang, 

uplejet pels." Hestens Værn har også bemærket heste, som stod tøjret uden adgang til vådt eller tørt. 
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Foreningen har haft anledning til at indskærpe Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder 

og andre samlinger af dyr overfor markedets arrangører.  

  

Hos Dyrenes Beskyttelse er man gået endnu længere, og har ligefrem politianmeldt 3 hesteejere. 

Dyreværnsinspektør dyrlæge Jens Svenningsen fortæller, at en fjerde anmeldelse er undervejs. "En 

hestehandler mødte op med 3 usædvanligt magre heste, og en anden havde en shetlandspony med 

senestyltefod, hvor hoven må betegnes som deform. Alle sammen dyr, som ville lide, hvis de skulle 

bruges som rideheste."  

  

Hvad der sker med de syge og vanskabte dyr på markederne, vides ikke. Ifølge Nyt Hesteliv sælges 

de til eksportslagtning, men det har Bjarne Kristensen aldrig hørt tale om. "Jeg har indtryk af at 

langt de fleste heste på vores marked skal sælges som familie- og  rideheste," siger han.  

  

I en pressemeddelelse fra Nyt Hesteliv påtales blandt andet, at hestene på Vorbasse Marked stod 

bundet i nylonreb rundt om halsen, og ikke havde plads nok til at flytte sig, når nabohesten kom 

med aggressive udfald. Det er dog ikke markedets problem, men hestehandlernes, mener Bjarne 

Kristiansen. "Vi har ingen magt over hestene, vi stiller bare en mark til rådighed. Det eneste vi kan 

forlange er, at de kommer med nogle sunde og raske heste, så publikum ikke skal gå og se på nogle 

gamle øg," siger han.  


