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Pressemeddelelse 6. august 2015 
 

Ingen hjælp til dyrene 
 

 

 
 
New Hope Happy Horses anmeldte til Nyt Hesteliv en sag med 4 heste, 2 arabere og 2 islændere i Sulsted 
(Nordjylland). Den ene islandske hest havde frygtelige snabelhove. Helle Andersen fra New Hope Happy Horses var 
vores repræsentant i denne sag og tilså hestene den 4. august 2015. Hesten kunne slet ikke gå og var uden tvivl i 
mange smerter. Vi bad ejeren omgående få rekvireret dyrlæge og smed for at rette op på hestene og få den 
smertebehandlet. Vi kontaktede flere dyrlæger i omegnen på ejers vegne, men det var imidlertid ikke så enkelt, da 
ingen dyrlæger ville komme ud til hesten, da det var misrøgt og derfor skulle gå via politiet og en embedsdyrlæge. Da 
det var så grov en forsømmelse, ville vi anmelde det straks til politiet og håbede at få politiet ud hurtigst muligt.  Vi 
kontaktede derfor politiet telefonisk og fik fat i vagthavende. Vi fortalte, at det drejede sig om en grov forsømmelse og 
at vi derfor gerne ville anmelde denne som en akut sag, da hesten havde smerter. Vi oplyste endvidere til 
vagthavende, at vi havde bedt ejeren om at få en dyrlæge ud. Vagthavende sagde direkte: Jamen så er problemet jo 
løst, så ville de ikke foretage sig mere.  
 
Det er fuldstændig uacceptabelt, at forbryderen skal undgå straf. Det ser vi i så mange tilfælde indenfor 
dyreværnssager. Der sker INGENTING. Dyrene bliver ikke hjulpet og forbryderne går fri. Hvorfor ?? 
 
Det er åbenbart tilladt at overtræde lovgivningen, som i dette tilfælde, som efter vores opfattelse må betegnes som 
groft uansvarligt.  
 
Hvorfor har vi en lovgivning, hvis man ikke bruger den? Det er simpelthen ikke i orden.  
 
For at hjælpe denne hest valgte vi at overtage de 2 islændere (mor og datter) fra ejeren og overdrage dem til 
nærmeste internat, som ville tage over med dyrlæge og smed. Hesten blev smertebehandlet inden transporten, hvor 
Helle Andersen fra New Hope Happy Horses, omgående fik smed ud for at se om den kunne reddes. Det kunne den 
desværre ikke og står til aflivning i dag.  Den anden islænder kunne reddes og bliver nu hjulpet videre til et nyt og 
anstændigt liv. De 2 øvrige arabere, der står tilbage hos ejeren, vil vi følge op på, så de får smed og bliver beskåret, 
inden det går så galt. 
 
Yderligere oplysninger kan rettes til undertegnede. Vedlagte billeder kan frit benyttes. 
 
Venlig hilsen 
 
Janne Junker 
formand 
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