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Artikel om dyremishandling på Egeskov marked 19.9.2007 
 

 

 
 

Onsdag den 19. september 2007 afholdt Egeskov marked sit årlige hestemarked. Nyt Hesteliv havde 

besluttet sig for at tage ned og kigge på dette marked og se om der var en hest, vi kunne hjælpe. Det 

er ikke noget opmuntrende syn at se alle ”affaldshestene” stå række på række og håbe på, at en 

venlig sjæl vil hjælpe dem. De fleste af disse er rent værdiaffald. De er i hænderne på kyniske 

hestehandlere, hvor det drejer sig om usselt mammon og intet andet. Alt kan sælges – desværre også 

kasserede dyr. ”Italienekspressen” holdt og ventede på de resterende levende kødrester. Det er 

bedre at aflive hestene end at risikere at de ender på disse hestemarkeder. 

 

Vi fandt hurtigt en 1 års hingsteplag stående bundet til en lastbil fuldstændig opgivende. Han var 

stået helt af. Han blødte alle vegne fra: mule, mund, øjne, pande, hals og ben. Hans hoved stod bøjet 

helt ned til jorden og hele hans krop rystede. Han var så træt og udmattet. Øjenvidner berettede over 

for os, at han var blevet groft mishandlet af brutale og hensynsløse hestehandlere. De havde revet 

og flået i ham, smidt ham ind i en lastbil, som han faldt ud af op til flere gange. De fik givet ham 

store brandsår på begge sider af nakken efter at have filet ham med nylon tov. Han havde været tæt 

på at blive kvalt og havde fuldstændig opgivet livet. Fyns Stifttidende har filmet noget af episoden, 

der med al tydelighed viser, hvordan han ligger helt stille på jorden, hvilket er meget unaturligt for 

en hest. Den troede helt sikkert, den skulle dø. Han er kun 1½ år gammel og er et forsvarsløst 

"barn", der ingenting forstår af denne brutale verden. Vi fik at vide, at den var uhåndterlig og havde 

sikkert ikke haft en grime på før. Hvis det havde været rigtigt, kan man jo spørge sig selv om, hvad 

sådan en hest laver på et hestemarked fuld af gøgl, larm og fulde mennesker. Det var nu ikke 

tilfældet. Han var blot SÅ BANGE. Han kendte kun en vej – og det var flugt – men han kunne ikke 

flygte. Fra naturens side besidder alle heste et flugtinstinkt, som var nødvendig for vildhesten for at 

overleve, ellers blev den spist af rovdyr. Denne naturlige egenskab bliver af os mennesker ofte 

fejlagtigt betragtet som dumhed, hysteri, mangel på respekt eller ondskab.   

 

Vi frikøbte ham straks og befriede ham for yderligere smerte og uvidende mennesker. Vi betalte en 

ublu pris for ham. Da hestehandleren stod ud af bilen for at tage imod pengene sprang han væk og 

rystede af angst.  Vi fik ham fri for lastbilen og alle rebene og fik ham trukket over til vores 

hestetrailer, som holdt og ventede på den hest, vi syntes trængte mest til at slippe ud af dette 

helvede.  
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Det tog lang tid at få ham hen til traileren, men vi fik ham stille og roligt op. Der stod han bom stille 

mens vi kørte. Da vi kom hjem kom han lige så stille ned af rampen og for første gang vrinskede 

han.  

 

Vi førte ham ind i boksen, hvor han nu skulle have fred og ro, indtil dyrlægen kom for at checke op 

på ham. Den mindste bevægelse, vi foretog, reagerede han voldsomt på. Så sprang han væk fra os. 

Vores dyrlæge, Henrik Ullum, kom fra en hesteværnsag til den næste. Han undersøgte ham og han 

fik smertestillende og stivkrampe. Så gav vi ham fred og han stillede sig op i det bageste hjørne for 

at sove – endelig tryghed. 

 

På kun 2 uger er han blevet meget mere tryg, nu hvor han er kommet i hestekyndige hænder. Han 

kan mærke vi vil ham det godt og slapper derfor mere af. Han har helt sikkert mange traumaer han 

skal have bearbejdet i sit lille hoved. Kun tiden vil vise, om han kommer sig helt. Han er nu blevet 

navngivet ”Mickey”. Han bliver aldrig videresolgt, men bliver sat i adoption på vores hjemmeside. 

Her kan man støtte Mickey med et lille beløb om måneden. Læs mere om Foreningen nyt Hesteliv 

og lille Mickey på www.nyt-hesteliv.dk. 

 

 

 
 

 

Formanden for Egeskov Marked sagde på TVFyn den 19.9. at der skulle optrappes for hestene til 

næste år. Det bør forbydes ved lov. Alle levende dyr skal væk fra markedspladserne. Det er gøgl og 

fulde mennesker. Det er fint nok, men send dyrene hjem.  

 

Dyreværnslovens siger:  

 

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men 

og væsentlig ulempe.  

§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, 

fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og 

sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige 

erfaringer.  

 

Heste på disse markeder er efter vores mening i strid med Dyreværnslovens. De beskyttes ikke mod 

smerte, lidelse, varige men eller væsentlig ulempe.  
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De behandles ej heller omsorgsfuldt eller tages hensyn til deres adfærdsmæssige eller 

sundhedsmæssige behov. Hvorfor skrider politikerne ikke ind? 

 

LAD OS SÅ FÅ DE HESTEMARKEDER NEDLAGT! 
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