
Den sidste rejse

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisation og hesteinternat

etableret i 2005, der tager sig af vanrøgtede
og mishandlede heste. Nyt Hesteliv tilbyder 

også otium for heste og ponyer i opstaldning for et 
midlertidigt eller permanent ophold. Vi tilbyder rigtig 
gode hesteforhold med opsyn af hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Søndersøvej 144, 5462 Morud

Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto: 9370 2480087529
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344
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www.nyt-hesteliv.dk

Slagtetransporter
Du bør altid få din hest aflivet i Danmark og med mindst mulig 
transport. Mange lande har andre regler om dyrevelfærd, end 
vi har i Danmark. Overdrag eller sælg derfor aldrig din hest til en 
hestehandler. Her har du ingen kontrol med, hvad der sker med 
den. Ofte indebærer dette kritisable lange slagtetransporter 
ned gennem Europa, hvilket er ren dyrplageri. Det er ikke til at 
vide, hvilken skæbne og aflivningsmetode, der venter hestene. 
De kan også blive sendt ud via hestemarkeder, hvor de opkøbes 
til slagtning i udlandet. Det har ingen dyr fortjent. På de lange 
slagtetransporter kører hestene ofte i transporterne i flere dage 
uden at blive lukket ud, som loven foreskriver. Det medfører 
stor lidelse for dyrene. Nogle heste kan ikke længere stå oprejst i 
transporterne af bar anstrengelse. De bliver trådt på af de andre 
heste, og kommer aldrig op igen.  Har du din hest kær, så tag 
afsked med den i stalden som tak for den tid, den har været der 
for dig.
 

Gode råd
• Sælg aldrig din hest til en hestehandler eller et hestemarked
• Tag så vidt som det er muligt afsked med din hest i dens flok 

eller stald
• Kører du hesten til slagtning, vær da sikker på, at den aflives 

med det samme
• Kontakt en zoo eller dyrehave i god tid, hvis du ønsker, at 

din hest skal bruges som foder
• Tænk altid omsorg og værdighed, når du planlægger din 

hests sidste rejse. Den har kun dig.
 

Nyt Hestelivs ejendom i Morud (Fyn).

En værdig afslutning
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Svigt ikke din hest
Det kan være rigtig svært at skulle sige farvel til sin hest, men 
når tiden er inde, er det vigtigt, at du på forhånd har truffet 
nogle vigtige valg på din hests vegne. Der er stor forskel for 
hesten, hvordan du vælger at tage afsked med den. Hesten har 
været en tro følgesvend i måske mange år, og derfor er det vig-
tigt, at du ikke svigter den, når den skal ud på sin sidste rejse.
Selv om du er ked af det, skal du ikke overlade din hest til 
andre. Den er tryg ved dig og har brug for dig i denne sidste 
stund. I nogle tilfælde, hvor det hele sker akut, må du selvføl-
gelig overlade det til dyrlægen, men det er vigtigt, at du er i 
nærheden.
 
Hvordan tager vi afsked?
På Nyt Hesteliv har vi fået en lang erfaring i, når vi skal afslutte 
livet for hesten. Hvis der er mulighed for det, giver vi hesten 
fred ude i dens flok. Oftest ved hesten godt, hvad der skal ske. 
Den aflæser vores kropssprog og mærker vores anderledes 
sindsstemning. Det gør hesten lidt nervøs, så derfor er det 
vigtigt, at du er der, så den kan høre din stemme. Det beroliger 
den. Hesten er mest tryg i sine vante omgivelser. Hvis det ikke 
er muligt at aflive hesten ude i flokken, tager vi hestens bedste 
ven med ud på det sted, hvor det skal ske. På den måde er 
hesten tryg og den anden hest kan bagefter sige farvel. Det er 
mindst lige så vigtigt. Nogle heste reagerer ved at gå væk fra 
den døde hest, andre bider i den for at få den op igen, andre 
snuser til den og græsser videre. Det er meget forskelligt. Nogle 
heste vil ikke give slip, andre giver slip hurtigt, men vil ofte 
kalde på sin gamle ven. De ved godt, den ikke længere vender 
tilbage. Nogle heste vil sørge et stykke tid, hvor andre hurtigt 
finder sammen men en ny ven. Heste, der har gået sammen 
i rigtig mange år, vil naturligvis sørge længere. De skal nok 
komme ovenpå igen.
 
Hvordan foregår selve aflivningen?
Inden vi afliver hesten, får den en bedøvende indsprøjtning, 
så den slapper af. Efter et lille stykke tid, får hesten en afliv-
ningsvæske af dyrlægen, hvilket er en overdosis sovemedicin. 
Hesten lægger sig – i langt de fleste tilfælde – stille og roligt 
ned og er her helt væk. Efter få minutter stopper hjertet. Der 
kommer nogle små bevægelser/sitren fra hesten, som er 
reflekser. Dyrlægen bliver og tjekker, at hesten er helt død og 
afventer, at hjertet ikke længere slår. Det sidste, han tjekker, er 
øjerefleksen. Hvis øjet ikke reagerer, når man rører øjet, så er 
hesten helt død.

Et evigt minde
Rigtig mange hesteejere klipper en lok af hestens man eller 
hale, som de tager med sig efter aflivning. Det kan opbevares, 
som det er, eller der kan laves fine smykker ud af det. Så bærer 
du rundt på et evigt minde om din hest.
 
Afhentning af den døde hest
Når hesten er aflivet, kontakter vi DAKA, som kommer og hen-
ter den døde hest. Hesten skal ligge et sted, hvor vognmanden 
nemt kan komme til den. Den bliver hentet og lagt i en vogn 
med andre døde dyr, som sendes til destruktion og bliver her 
omdannet til organisk gødning, biodiesel og andet biobrænd-
sel. Husk altid at få taget hesteskoene af, da det er en væsentlig 
fordyrende omkostning. Læs mere på daka.dk.

Valgmuligheder
Vi har her beskrevet, hvordan vi håndterer aflivninger på nyt 
Hesteliv. Vi vil altid anbefale hesteejere at følge vores frem-
gangsmåder, da disse giver et minimum af stress og lader 
hesten gå bort i sine vante omgivelser. Der findes også andre 
muligheder, som du kan læse om på næste side:
 

1. Aflivning ved sprøjte af dyrlægen 
Som nævnt ovenfor anbefaler vi dette. Dette foregår hjemme, 
hvor hesten bor og giver derfor den bedste tryghed. 

2. Slagtning hjemme hos dig 
Dette foregår ved, at slagteren kommer ud og skyder hesten 
med en boltpistol. Fra boltpistolen skydes en jernstav ind 
gennem kraniet på hesten. Slaget gør øjeblikkeligt hesten 
bevidstløs, så den intet mærker. Det kan se lidt voldsomt 
ud, da alle 4 ben trækkes op under hesten, inden den falder 
til jorden hurtigt. Herefter afblødes hesten, ved at de store 
blodårer i halsen skæres over. Det foreskriver loven, at slag-
teren skal gøre. Først herefter anses hesten for at være død. 
Det kan se lidt dramatisk ud med så meget blod. Slagteren 
kan så tage hesten med, hvis den skal konsumeres, eller du 
kan vælge at kontakte DAKA for afhentning. 

3. Slagtning hos slagteren 
Her skal hesten transporteres hen til slagteren, hvor afliv-
ningen foregår. Her vil der være en stressfaktor, da hesten 
vil kunne lugte blod, men det foregår som regel straks efter 
ankomst. Der kommer en dyrlæge ud og tjekker, om hesten 
er sund og rask til konsum. Straks efter aflives den med bolt-
pistol. Du skal altid sikre, at din hest ikke opstaldes på stedet 
men aflives øjeblikkeligt, og at du efterfølgende ser den 
død. Der kan forekomme svindel i disse miljøer, hvor hesten 
bliver videresolgt ud af bagdøren til slagtning i udlandet, for-
di de får flere penge pr. kg. Sådanne transporter sker under 
frygtelige lidelser under den lange transport til Sydeuropa. 

4. Zoologiske haver og dyreparker  
Du kan også vælge at sende din hest til slagtning i Zoolo-
giske haver og dyreparker. Her bliver den skudt med en 
boltpistol straks ved ankomst, og efterfølgende bliver kødet 
brugt til foder til havens rovdyr. Ofte er der dog venteliste 
hertil, så du skal kontakte din lokale Zoo og forhøre dig om 
mulighederne. 

5. Dyrekremering   
Det er ikke lovligt at begrave din hest i fuld størrelse i din 
have eller mark, men du kan vælge at kremere den og 
komme dens aske i en urne, og så må du godt begrave den 
i din have. Når hesten er aflivet, afhentes den på en værdig 
og sober måde. Hesten trækkes langsomt ind i en lastbil på 
en sliske og køres til forbrænding. Hvis du vælger en enkelt 
kremering, kan du få din hest med hjem i en urne.  Læs 
mere under danskdyrekremering.dk.

www.nyt-hesteliv.dk
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