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Nyhedsmail den 7. juni 2012 
 

Hjallerup Hestemarked 1. juni 2012 
 

Igen i år besøgte vi Hjallerup Hestemarked for at tilse forholdene og hestene. Det var som 
sædvanligt ikke til at holde ud og se alle de stakkels heste stå opbundet på stribe. Det er 
hestehandlernes bytte- og slagtemarked. Der holder tomme biler klar til at køre væk, når hestene 
er opkøbte. Når hestene kommer ud af bilerne er de angste og i panik. De går helt amok, når de 
bliver opbundet, men desværre kan de ikke flygte. Andre virker halvbedøvede og står helt apatiske 
uden nogen form for reaktion. Det er ikke så meget vanrøgtede (= tynde) heste vi ser på 
markederne mere, men heste, der har det dårligt på grund af forkert behandling.  
 
Der var politirazzia på Hjallerup marked i år. Det var rart at se. Der var en stor politistyrke, som 
stod klar ved indgangen til hestemarkedet. Alle lastbiler, anhængere og trailere med heste i blevet 
stoppet og undersøgt. De blev gennemgået for pas og chipmærkning, og om hestene så ud til at 
være i orden. Fuldstændig som vi har oplevet det på Egeskov Hestemarked gennem de sidste 3 år. 
Det er de samme hestehandlere, der kommer på alle hestemarkeder, så de kender rutinen. Der 
kom en traktor ind på markedet med en anhænger fuld af heste, der stod alt for tæt. Se billederne 
nedenfor. 
 

  
En traktor med alt for stort læs stuvet sammen Samme læs set bagfra 

 
Mette Svenningsen fra TV2 Nord skriver på nettet den 1. jun 2012: 

 
Det er Rigspolitiet, der i samarbejde med Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold tjekker, om hestene har 
det godt og er registreret korrekt, før de kan få adgang til pladsen. Det er flere hestehandlere dog utilfredse 
med. 
 
- Det er for meget, synes jeg. Alt for meget papirnusseri. De går rundt med en blok og skriver alt ned, og det 
er bare for meget kontrol, siger Poul Larsen, der i år er på markedet uden heste, da han ikke kunne få fat i 
deres pas i tide. 
 
Politiet og Fødevarestyrelsen fastholder, at kontrollen er vigtig. 
 
- Vores opgave er at kigge på dyrene og se, om de står som de skal, og har den plads de har brug for, og så 
ser vi også på, om ejeren har pas med og kan identificere hesten, siger Stig Jessen, der er dyrlæge og med 
på veterinærrejseholdet. 
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TV2/Nord mødte mange hestehandlere, der brokkede sig højlydt over kontrollen. 
 
- Dem, der har orden i forholdene, de har ikke problemer med at blive kontrolleret. Så hvis der er nogen, der 
siger, at det generer dem, så er det måske fordi vi finder noget, som ikke er i orden, siger Stig Jessen. 
 
- Jeg synes bare, at det er for meget bureaukrati, og det er ærgerligt for markedet, mener Poul Larsen.  
 
 

Vind en hest  
 

 

I denne 3 x 3 m boks uden læ og ly kunne man 
købe et lod og vinde en hest. Sådan har det 
været hvert år.  I år stod der ikke nogen hest, 
men den kom formodentlig til at stå der 
senere som i de tidligere år … 
Det er utiltalende at kunne vinde et levende 
dyr. Det er en stor beslutning, og noget man 
skal overveje nøje, inden man køber et dyr. 
Det være sig en kattekilling, hundehvalp eller 
en hest.  
 
Det burde ikke være tilladt at udlodde levende 
dyr! 

 
Et mindre udpluk af hestene fra markedet: 
 

  
En stakkels lille plag – den lignede en blanding af et får 
og en pony. Den var fuldstændig apatisk og 
rædselsslagen. Dens pels bar i den grad præg af 
mistrivsel 

Apatiske heste …. 

 
Det er frygteligt at se de mange frustrerede hingste, der ikke ved, hvor de skal gøre af sig selv. De 
stamper i jorden hele dagen. De kan lugte alle de brunstige hopper, som der nu engang er på 
denne årstid. Der er ingen hensyn her. Det er bare en vare …. 
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Mærkede og opkøbte heste til slagtning ? En trist og tynd plag og tynde æsler 

  
En tom bil, der stod der kl. 07.00 fredag morgen. Hvem 
skal med og hvor mon den skal hen?  

En trist hest, der bad om hjælp….. 

  
En fin ældre hest, der sikkert engang har haft en sød ejer 
– men nu er den kasseret som affald 

Utryghed og larm for små føl og deres mødre 
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Hvor er der mange heste, vi gerne ville hjælpe og tage med tilbage til nyt Hesteliv. Det koster 
desværre rigtig mange penge at hjælpe hestene. En ting er købet af hesten, en anden ting er det 
videre forløb med behandling, udvidelse af plads og personale. Vi huset p.t. 62 heste og har brug 
for flere sponsorer, så vi kan hjælpe flere heste. 
 
Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde bl.a. til disse hestemarkeder, kan du indbetale et 
engangsbeløb eller et fast beløb hver måned til konto 0440 4530130878. Beløbet er fuldt 
fradragsberettiget på din selvangivelse.  
 
 
Foreningen nyt Hesteliv 
 
Janne Junker 
formand 
 


