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Pressemeddelelse den 18. april 2012 
 

Hestehandler Aage From fra Vils (Nordjylland) fortsætter i det uendelige med 
misrøgt af heste 

Foreningen nyt Hesteliv har modtaget en anmeldelse på ca. 25-30 tynde heste, der står lukket inde i en lade 
med opbinding i spiltove, uden adgang til vand. Alle hestene er tynde og underernærede. Der er en 
afmagret hoppe med føl. Se billeder nedenfor. Det er blevet os oplyst, at Aage From kun fodrer hestene 
med halm, kalvefoder og lidt havre. Det er der ikke nok næring i og er ikke tilstrækkelig hestefoder.  
Hestene bør have tildelt stråfoder i form af hø eller wrap. Drægtige og/eller diegivende hopper bør tildeles 
ekstra og særligt foder, så hoppen bliver dækket ind med de rette vitaminer og mineraler. Hestene står 
opstaldet i spiltov, hvilket har været ulovligt siden 1. januar 2011. De har adgang til halm, men ingen vand. 
Hestene kan ikke spise ret meget halm, hvis de ikke har adgang til frisk drikkevand. De bliver fuldstændig 
tørlagte.  Hestene skal lovmæssigt have fri adgang til vand. Se paragraf nedenfor. 
 
Hestene kan komme til skade i de skillerum, der adskiller hestene i spiltovet. De kan få benene i klemme og 
i værste fald brække benet. Der er alt for lidt plads, til at hestene kan hvile og ligge ned.   
 
Anmeldelsen til nyt Hesteliv kommer fra en, der skulle se på en springpony sammen med sine 2 døtre på 11 
og 18 år. De var i dyb chok over at se disse heste og melder sagen til flere instanser og myndigheder i 
frustration over, at sådanne ting foregår i Danmark.  
 
Vi henviser til dyreværnsloven samt hesteloven med de paragraffer, som efter vores opfattelse er en 
overtrædelse af lovgivningen i denne konkrete sag. Se nærmere paragraffer nedenfor. 
 
I december 2011 politianmeldte vi samme hestehandler med 2 tynde hopper . Vi fandt også hunde, der gik 
under al kritik i mudder i bure og havde intet tørt leje. En gravhund gik rundt og var et rent skelet. Der lå 
resterne af en død kalv rundt i gårdspladsen. Vi politianmeldte sagen straks, men politiet fandt aldrig de 
tynde hopper. De var ”forsvundet”. Politiet har fulgt op på sagen og oplyste os om, at Aage From har fået 
påbud og bøder, men hvad hjælper det? Han fortsætter i det uendelige med at vanrøgte sine dyr. Han er 
helt sikkert blevet anmeldt rigtig mange gange, men der sker ingenting, og dyrene må betale prisen.   
 
Hvad skal der til for at stoppe denne hestehandler ?   
 

 
 

Ulovlige spiltove, for trang plads, risiko for 
tilskadekomst 

Ulovlige spiltove, for trang plads, risiko for 
tilskadekomst 
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Tynd og underernæret Tynd og underernæret, ingen muskulatur i hals, ryg 
og hofter 

  

  
Al for trang plads Hoppe med føl 

 

 

Tynd hoppe, der bliver fremvist  
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Dyreværnsloven 

§ 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. 

§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. Det skal herunder 
sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere 
sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. 
 

Lov om hold af heste 
 

§ 5. Heste må ikke opstaldes i spiltov. 

§ 12. Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på 
en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe.  
Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst muligr 
risiko for forurening af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig skader.  
Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres således, at 
hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en 
gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes 
passende foranstaltninger med henblik på at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret.  
 

§ 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand. 

 

Billedmaterialet har vi fået af anmelder og kan frit benyttes.  

 

Sagen er blevet politianmeldt d.d.  

 

Evt. spørgsmål bedes rettet til undertegnede. 

 
Janne Junker 
Formand 
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