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Pressemeddelelse Vorbasse Hestemarked – 22. juli 2013 

Vores vej faldt igen forbi Vorbasse Hestemarked for at tjekke op på forholdene og hestenes tilstand.  
Synet der mødte os var nogenlunde som forventet. Størstedelen af hestene var pæne i huld, men det er 
ikke ensbetydende med, at hestene har det godt. De fleste af dem var også meget apatiske, tomme i blikket 
og meget trætte. Andre var skræmte, fordi dyrene er fuldstændig uhåndterede og har derfor ingen tillid til 
mennesker. Unge dyr skal være trænet ifølge lovgivningen. Men sådanne regler gælder tilsyneladende ikke 
her. At stå bundet i 3 dage i varme med max. en halv meter til nærmeste sidekammerat er trættende og for 
nogle heste også meget stressende.  Hestene bliver byttet rundt i handlerne og flytter så fra pæl til pæl, 
væk fra de heste, den kom med. Hingstene står ofte bundet ved siden af brunstige hopper, og de bedækker 
på livet løs den bundne hoppe, mens andre hingste står indespærrede i lastbiler eller trailere gennem op til 
3 dage. Fuldstændig meningsløst.  
 
Vi gik rundt og besigtigede tingene og tog billeder af mange af hestene. I løbet af meget kort tid reagerede 
en hestehandler meget voldsomt på vores tilstedeværelse, at vi skulle fjerne os fra markedet. Han ville 
destruere vores kamera og telefoner. Han råbte højt og truede os voldsomt med at vi ikke skulle sætte 
vores ben mere på markedet. Vi skulle bare forsvinde. Det er nok det sidste vi gør!! 
 
Vi var dog nødt til i den givne situation at tilkalde politiet, så vi i ro kunne færdes på markedet og tage de 
billeder, som vi havde lyst til. Politiet kom omgående og fik en snak med hestehandleren. Politiet tacklede 
situationen fint. Så længe det er lovligt at handle heste på markeder, må vi leve med, at hestehandlerne er 
der, og omvendt må de også leve med, at vi tager billeder og ønsker at nedlægge disse markeder. Vi ville 
ønske, vi kunne fjerne alle hestene til et bedre sted, end hvor de kommer fra, eller hvor deres skæbne fører 
dem hen. Der er mange opkøbere og byttehandler på disse markeder, og alle disse uønskede heste, der står 
her, kan gå fra marked til marked, og til sidst ender de alle efter al sandsynlighed på et slagteri i udlandet. 
Bare tænk i denne varme at skulle køre de sidste måske mere end 2000 km for at afslutte sit liv på en 
formodentlig så uetisk og rædselsfuld slagtetransport til sydeuropa, hvor dyr ikke anses for noget særligt. 
Hestene kører ikke i store flotte lastbiler med god plads. De bliver stuvet sammen på meget lidt plads, og 
de dårlige af hestene kan nemt bukke under, især i denne varme. Falder den først, kan den ikke rejse sig 
igen og vil blive trampet på af de andre heste. 
 
Som altid når vi går rundt kigger vi efter, hvilken hest eller pony, der umiddelbart har mest brug for hjælp. 
Det har de alle sammen, men i år valgte vi at tage 2 æsler med hjem. Det blev til Rasmine og Laika på hhv. 8 
år og 1 år, som begge er meget tynde og meget apatiske.  Der er ingen huld overhovedet. Det kan være 
svært at se på billedet, men det er tydeligt at mærke deres rygrad, som stikker op. 
 

  

Rasmine og Mulle (nu omdøbt til Laika) Laika og Rasmine 

 
Vi kan ikke redde alle dyr i verden, men for disse 2 æsler er der en verden til forskel!  



 

  

Foreningen nyt Hesteliv  ·  Spedsbjergvej 81  ·  5491 Blommenslyst 
Telefon 26355865  ·  info@nyt-hesteliv.dk  ·  www.nyt-hesteliv.dk 

Konto 0440 4530130878 (Foreningen)   CVR 30343344  

 

Lidt billeder fra markedet 19. juli 2013 
 

 

 

 

 

Denne knapstrupper var mærket – formodentlig solgt til 
slagtning i udlandet  

Denne ponyhoppe var utrolig apatisk og fuldstændig slukket. Den 
er blevet frikøbt og kan se frem til et godt liv. 

  

Stresset og i afmagt ved at stå bundet i flere dage og ikke 
kan komme væk 

Opgivet håbet 
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Hvad laver små hundehvalpe i en kasse i solen – de er 
max 6 uger. Hvor er deres mor ? 

Æsler der bare står og står uden mening 

 

 
LAD OS FÅ DISSE MARKEDER NEDLAGT EN GANG FOR ALLE!!! Det er fuldstændig urimeligt at handle dyr på 
denne måde. Vi kan ikke forstå, hvorfor der skal være levende dyr på et kræmmermarked. Der er en masse 
gøgl og boder, is og øl med en masse larm. Nyd det, men lad dyrene være hjemme. 
 
Evt. spørgsmål eller kommentarer kan rettes til undertegnede. 
 
Venlig hilsen 
 
Janne Junker 
Formand 
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