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lndholdsfortegnelse Siden sidst

Vi har haft en travl sommer med alle de
hestemarkeder, vi har besøgt sammen med
journalist Jytte Reimer. Generelt skal siges, at
det ikke er så tynde og vanrøgtede heste, vi
finder ude på hestemarkederne i forhold til
sidste år. Det betyder desværre ikke, at
hestene har fået det bedre - NEJ - det
betyder blot, at de "dårlige" heste står gemt
væk. Vi må konstatere gang på gang, at
markedsreglerne ikke overholdes.
Markedsledelsen må holdes ansvarlig, hvis
ikke reglerne overholdes.

85-90% af alle handler foregår mellem
hestehandlerne. Hestene betragtes blot som
en vare og ikke som et levende væsen. Langt
de fleste heste på disse markeder er
slagteheste, og desværre er der flere penge i

at sende dem med bilerne sydpå ! Bare
hesteejere ville tænke mere på hestene end
usselt mammon.

Vi er nu blevet godkendt af SKAT som en
velgørende forening. Det betyder, at gaver til
foreningen kan fratrækkes på din selvan-
givelse allerede for 2008. Det betyder også,
at vi kan modtage arv uden at skulle betale
boafgift. Læs mere om det på side 30.

På internatet i Blommenslyst har vi meget
travlt, og vi skal løbe stærkt for at følge med.
Vi har 43 heste, ponyer og æsler. Vi har
mange heste rundt om i landet, der venter på
en plejefamilie.

Vi har brug for mere plads i form af
udvidelse af bygninger eller på andre
ejendomme. Vivil søge penge til udvidelse af
vores internatstald med yderligere 6-8 bokse.

Jeg håber, du får fornøjelse af at læse
medlemsbladet, og at du får en god inos gt

de sager, viarbejder for. Har du noge"
sPØrgsmål eller kommentarer, er c- a : :
velkommen til at kontakte os.

Reda ktio nen
: ^ .: . ( ?r



Ny vanrØgtsag at 2 ponyer på Fyn

Hjælpen kom for sent

- den ene døde kun 4 timer efter redning

ved vondløbet som den blev

Itrygge hænder mens vi venter på dyrlægen

2 timer senere fremme på internatet

Trods intensiv dyrlægebehondling klorede den det ikke

Den 19. august i Broby på Fyn blev vi kaldt ud

til 2 miserable ponyer, der gik på en fold
uden mad og vand. Ved besigtigelsen måtte
vi konstatere, at ponyerne krævede akut
hjælp. Den ene pony var så udsultet, at den
ikke kunne rejse sig. Der var absolut
ingenting ponyerne kunne spise på folden.
Det eneste vand, der fandtes var en å, som
løb i det ene hjørne af folden. Det krævede
dog, at ponyerne kunne gå% meter ned af
skrænten og drikke.

Den røde pony var så svag, at den ikke kunne
stå på sin ben og ikke havde kræfter til at
komme op igen. Den anden pony var tynd og
afmagret, men kunne dog gå på sine ben.

Ved hurtig indsats fra både dyrlæge Henrik
Ullum og Fyns Politi, blev de 2 ponyer fjernet
og kørt til vores hesteinternat i Blommens-
lyst.

Ved ankomst til internatet var den røde
ponys tilstand meget kritisk. Trods intensiv
dyrlægebehandling klarede den det ikke.

Hjælpen var kommet for sentl

Den anden pony, som vi nu kalder
"Sebastian", kom i behandling og har efter
3 måneder rettet sig og er en utrolig dejlig
pony.



Lille Sebastion tynd og stærkt dlmagret Lille Sebastion efter 3 mdr.

lfølge dyrlæge Henrik Ullum har ejeren af
hestene overtrådt dyreværnslovens § L, 2 og
3 og er blevet politianmeldt.

Alt for mange sager ender sådan. Når man
anskaffer sig dyr, har man pligt til at sørge for
dem, jfr. dyreværnsloven. Dyrene har ikke
selv valgt at komme til os mennesker.

Dyreværnsloven 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 videnska belige erfa ringer.

§ 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.

Denne anmeldelse kom for sent. Anmeld
derfor straks dyreværnssager, hvis du ser
noget mistænkeligt. Hellere en gang for
meget end en gang for lidt!

2 måneder senere fik anmeldte af politiet at
vide, at hun bare kunne komme og afhente
sin pony hos os. Vi kontaktede politiet, som
fortalte, at anmeldte ville blive indstillet til at
skulle betale en bøde. Hvad hjælper det?
Hun skulle fradømmes retten til at have dyr!
Gudskelov var hun ikke interesseret i at få
ponyen retur, så den er nu hos nyt Hesteliv
og kan adopteres.

Da Sebastian kom i bedre fysisk form, kom
han i"hestebørnehave" med lille J6rgen på

6 mdr. Det gik fint, men Sebastian ville ikke
lege, han ville kun spise.... for han vidste jo
ikke, hvornår han fik mad igen. Nu 3 mdr.
senere er han begyndt at lege. Han er også

begyndt at nappe i os - en helt naturlig
adfærd for en lille teenagerdreng.



Hjallerup hestemarked

- unØdvendig fysisk og
psykisk overlast

7 års plag, der havde fået en kolbøtte tur i lostbilen.
Engang skol jo være den første, udtolte ejeren til
denne hest...Vi forsøgte at forhandle om prisen - men
desværre forgæves.

Vi bespgte Hjallerup Hestemarked fredag den
30. maj 2008 og måtte igen konstatere, at
ikke ret mange overholder markedsreglerne:
"BekendtgØrelse om beskyttelse af dyr på

samlesteder og andre samlinger af dyr".

Journalist Jytte Reimer og Janne Junker kom
kørende til hestepladsen med hestetrailer,
hvorpå det fremgik, at vi kom fra nyt
Hesteliv. Viønskede at komme ifuld
åbenhed. Vi blev noget overraskede, da vi
blev modtaget af 3 ophidsede hestehandlere
og en officials fra markedsledelsen,De ville
ikke give os adgang til hestepladsen. De

ønskede ikke, at vi filmede, og truede os

voldsomt!

Vl påpegede, at de ikke kunne forhindre
vores adgang, eller at vifilmede, da det var et
officielt sted.

Vi måtte til sidst kontakte politiet, og først
der forsvandt hestehandlerne og
markedsledelsen. Det var noget af en

dramatisk start. Vi var ikke engang nået ind
på pladsen endnu.

Vi gik rundt på pladsen i 7-8 timer, og i dette
tidsrum havde over halvdelen af hestene
hverken fået vådt eller tØrt. De stod i

bagende sol, og havde ingen mulighed for at
få skygge. Der blev målt Zg grader iskyggen
den dag, og der var ikke en vind, der rørte sig.

§42 siger: "Dyr skal beskyttes mod ekstrem
vorme, kulde og nedbør." Disse regler blev
ikke overholdt. Det er svært at se, hvordan
disse regler kan overholdes, når der kun er en
pæl at binde hestene til uden nogen

mulighed for skygge.

Fredag formiddag var der allerede mange
heste på markedet, og en jævn strøm af
hestetransportere kom kørende med
læssevis af heste.

Hestene blev bundet til pæle, transportere,
en enlig stolpe - alle steder man kunne
spænde et reb fast. De stod ekstremt tæt og
gik jævnligt i panik, fordi de fik viklet benene
ind i de reb, som de stod bundet med, eller
fordi nabohesten sparkede dem. De var
tydeligt angste. Mange har aldrig været
transporteretfør, og det er første gang, de er
blevet læsset i transporterne, hvilket kunne
ses på de mange skrammer hestene havde
fået.



Hestene blev bundet i nylonsnore, der skærer
dem i halsen, når de går i panik. § 38 siger; ot
ethvert dyr skol hove tilstrækkelig plods til ot
kunne stå op og ligge ned i dets naturlige
stilling. Det er ikke tilfældet. De har langt fra
plads nok.

Hestene handles mellem hestehandlerne, så

de går fra pæl til pæl til lastbil til ny pæ|, så

hvorfor fremmede heste står tæt op af
hinanden. lf6lge § 39 skol heste, der
opstaldes flokvis, være i stabile flokke, der
svo re r ti I o p sta I d n i n g e n p å o p ri n d e I se sste d et.
Det er svært at overholde, når hestene hele

tiden skifter ejer blandt hestehandlerne.

Formanden for Hjallerup Marked, Claus

Kongsgård, udtaler til TV2 Nord, at der er en

dyrlæge, der hele tiden render rundt og

sørger for, at hestene har det godt. Det er
decideret usandt! Dyrlæge Knud Dalsgård,

der er tilknyttet Hjallerup Marked, magtede
ikke opgaven. Vi forsøgte at kontakte
dyrlæge Knud Dahlsgaard på stedet, da

mange af hestene havde stået i mange timer
uden vand.
For det første tog det over tre kvarter før han

kunne møde os, og da han endelig kom,
fortalte han os, at heste sagtens kunne stå

længe uden vand, så det var ikke et problem.
Vi måtte overfor dyrlægen henvise til
markedsreglerne, der foreskriver, at hestene
skal have adgang tilvand. lfølge §44, stk. 2

står der:

"Alle dyr, der opstoldes, skal have permanent
ødgang til frisk vond i tilstrækkelig mængde.

Dyrene skol endvidere tildeles foder af en god
kvalitet og mængde, der svorer til deres

fysiologiske behov."

Vi havde journalist Jytte Reimer med os, og

da Knud Dahlsgaard så kameraet, kunne han
pludselig fortælle, hvor stærkt kritisabelt det
var, at så mange af hestene stod uden vand!

Vi spurgte også, om han havde kontrol med
alle de heste, som ankom til markedet,
hvortil han svarede, at selvfølgelig havde han

ikke det, for det var en helt uoverskuelig
opgave.

Poniksituotion - det foregår hele tiden blondt hestene

En meget trist pony - se dens @jne

En trist tynd hest i bogende sol ....



Det er jo også en lille smule svært at holde

Øje med ret meget fra officialkontoret, der er
et lille skur i udkanten af pladsen!

FØrst efter vores henvendelse med kamera til
dyrlæge Knud Dahlsgaard blev officials sendt
ud for at minde hestehandlerne om, at de
skulle give deres heste vand - det var altså
sidst på eftermiddagen, og mange af hestene
var ankommet kl. 7 om morgenen!

Viforlod Hjallerup marked sidst på

eftermiddagen, og selv med påmindelser fra
dyrlæge og officials, var det højest halvdelen
af hestene, som havde fået vand.

Hestene med mærket "E" blev til export slogteheste.
De stod mærket rundt omkring på pladserne.

På Hjallerup marked var der ca. 1"300 heste
gennem de 3 dage. Efter vores vurdering
foregår 90% af alle handlerne mellem
hestehandlerne, hvor en stor del af disse
bliver sendt på slagtebiler direkte sydpå. De

mennesker, der sælger hestene til
hestehandlerne, skulle selv prøve at blive
sendt af sted uden vished om deres skæbne
og uden vand og mad. De står i bilerne i

mange dage. Det er en rå og brutal
håndtering af hestene. De skaljo dø alligevel,
var der nogen, der udtalte.

Håndteringen af heste på disse markeder er
efter vores mening klart i strid med
Dyreværnsloven.
De beskyttes ikke mod smerte, lidelse, varige
men eller væsentlig ulempe.

De behandles heller ikke omsorgsfuldt eller
under hensyntagen til deres adfærdsmæssige
eller su ndhedsmæssige behov.

Hvorfor får disse hestemarkeder lov til at
fortsætte? Vi kom ikke hjem med nogle heste

denne gang. Deres priser var urimelig høje.
Låsby Svendsen ville have kr. 13.000 for et
tyndt og afpillet muldyr. Vi prøvede også at
forhandle os frem til en L års knapstrupper,
der var angst og havde fået en ordentlig tur i

lastbilen. Den lignede vores Mickey fra
Egeskov Marked sidste år. Den forlangte de
også kr. 13.000 for. Det var åbenbart en

standardpris.

Det var dybt frustrerende at se alle de
nødstedte sjæle, vi ikke var i stand til at
redde. Det kræver både meget plads, omsorg
og tid men også mange penge at frikøbe
dem. Hvor ville vi gerne kunne gøre noget
mere...

Vi mangler donationer til at kunne hjælpe
flere.

En utrivelig og ongst lille sjæl



Fra det ene sØrgelige marked

til det næste ...

Vorbasse Hestemarked
19. og 20. juli 2008

Så gik turen til Vorbasse Hestemarked.
Det er de samme ting, der gØr sig gældende

på alle markeder.

Opbinding
Generelt må vi stille os meget kritisk overfor

den måde, hestene står bundet På.

De står typisk bundet med nylonreb, som

strammer om halsen, hvis hesten rykker

tilbage. Og det sker jævnligt .... Hvis hesten
går i panik og rykker baglæns, kan den få

brændemærker på grund af nylonrebet, der

ikke kan går i stykker.

Hestene står opbundet ved bomme af træ
eller jernstænger. Her står de overfor
hinanden og kan ikke komme væk, hvis de

bliver bange.

Eksempelt
En ung knabstrupper stod overfor to andre

heste. De var bundet til samme bom. Den

ene hest truede konstant med bid og spark,

hvilket gjorde, at den unge hest stod

fuldstændig stiv af skræk - og prøvede at

bakke så langt væk den kunne, men

nylonrebet i nakken skar den.

Det var ren panik hele tiden.

Eksempel2
En stor jysk hest havde fået sit ene forben

viklet rundt i det tov, den stod bundet med.

Den blev bange og fik i sin forvirring det

andet forben op over den jernstang, den stod

bundet ved. Hesten sad nu ned, var låst fast

af rebet og gik fuldstændig i panik. Tililende

mennesker fik efter flere forgæves forsøg

skåret rebet over. Ejeren var ikke til stede. De

er der aldrig. Han kom senere og sagde koldt:
jo, men den dør nok før mig olligevel!!

Eksempel3
En ung pony, som var bundet til en lastbilgik
i panik og kastede sig rundt. Faldt om på

jorden, rejste sig og prøvede igen at komme

frived at kaste sig rundt.
Ejeren stod et stykke derfra og kiggede

uanfægtet på den. Han sagde til de

omkringstående: "Sådan er det at ha' en

unghest med."!!

En del heste og ponyer var bundet med korte

tove til siden af lastbiler. De vandrede frem

og tilbage i en uendelighed. De skrabede

konstant med forbenene, og nogle af hestene

havde fået lavet et større hul. Det er en ren

stressfaktor.

NH Don Pedro på Vorbasse marked



I § 37 står der"Dyr skøl opstoldes på en
måde, der tilgodeser det enkelte dyrs

fysiologiske og adfærdsmæssige behov" og i
§ 40 "Dyr skol opstoldes således, ot de ikke
udsættes for fore, stØj eller ongst på grund of
dyr eller maskiner stående i umiddelbar
nærhed."

Disse regler overholdes heller ikke!!

Opstaldning
Der var kraftige regnbyger begge dage.

Dyrene havde ingen mulighed for at komme i

læ, med mindre de var så heldige at være
bundet til en bils læside.

En repræsentant fra nyt Hesteliv spurgte en
hestehandler, hvor hestene var om natten.
Han svarede: "De står samme sted." Så på

disse markeder overnatter hestene altså i 3
dage bundet til en pæ|.

I § 42 står der: "Dyr skal beskyttes mod
ekstrem vdrme, kulde og nedbør,ligesom det
skalvære muligt at beskytte særligt

følsomme dyr mod direkte sollys."

§42 stk. 2 står der: Hvis der overnotter dyr,
skal der være overdækkede faciliteter til
rådighed, som sikrer, ot overnottende dyr kan

få et tØrt leje i tilfælde of nedbør."
§ 42 stk. 3 står der "Overnattende dyr skol
onbringes ide i stk. 2 nævnte faciliteter, når
de på grund af nedbør ikke har odgong til et
tØrt leje."

Vi må altså igen konstatere, at selv om der
findes nogle regler om de forhold, som '

dyrene skal opstaldes under, bliver de ikke
overholdt.

Markedsledelsen må være ansvarlig for, at
reglerne overholdes.
Hvorfor overholdes ingen af disse regler?

Hvorfor skriver markedsledelsen om regler
for markedsdyr, når de ikke bliver overholdt?

Hvad laver den vagthavende dyrlæge?

FrikØb af dyr
Vi ser altid efter, om der er særlige dyr, der
skal hjælpes fri som markedshest.
Størsteparten af alle heste her er i nød, så

det kan være svært at vælge.

Vi faldt dog over en hest, der var helt vildt
bange og i panik. Dens øjne lyste af panik.

Den havde 4 hævede ben, som den næsten
ikke kunne stå på. Det var en stor brun 3 års
blandingshest med en stjerne.

Ham valgte vi. Han var ilde stedt. Vi kalder
ham nu NH Romeo. Da viskulle have ham
læsset itraileren, var han så bange og
stivbenet, at han faldt bagover af skræk. Det
tog os lidt over 1 time, før vi fik ham ind. Han

blev skubbet op trin for trin.

Han var så træt ...

9

NH Romeo nu has nyt Hesteliv



Vi faldt også over var et æsel, som så sølle og
ussel ud. Han var tynd og fyldt med utøj.
Hans ene forhov var deform. Den var
brækket midt på og havde slået et knæk. Vi
tog ham med hjem, og han livede helt op af
at blive fri for at stå bundet til en bil hele
dagen og måske natten før.Ham kaldervi nu
NH Don Pedro.

Far 24OO kr blev han vores og uden
problemer fulgte han glad med op i traileren.

Vi har udsendt pressemeddelelser fra alle
hestemarkeder, og disse er også sendt til
Justitsministeriet og medlemmerne af
Folketingets Retsudvalg. Vi har dog ikke i

skrivende stund modtaget nogen respons
herfra I

Nyt Hesteliv er nu også blevet
ti! nyt Æselliv!

Don Pedro ved onkomst - afmogret og fuld af orm

Efter hjemkomst fra Vorbasse marked har
Don Pedro fået diverse luse- og ormekure, er
blevet vaccineret og vasket. Don pedro er
venlig og vil gerne snakke med os mennesker.
Han skryder, når han vil have
opmærksomhed, hvilket de første dage fik
nogle af hundene hos nyt Hesteliv til at vende
snuderne opad og hyle i vilden sky. De havde
aldrig før hørt noget lignende.

NH Don Pedro

Amigo og Don Pedro (th) I new look

L0



Blandt hestene har Don Pedros ankomst vakt
stor opstandelse. Vi mennesker synes jo, at
han minder meget om en hest, men det
synes hestene ikke. De har øjne på stilke, når
han er i nærheden og al aktivitet går i stå.

En af de første dage Don Pedro var inde i

stalden for at blive ordnet, stod der en

kødrand af nordbaggere og ponyer langs

muren ned til vores løsdrift og kiggede på.

Alle var helt oppe på tæerne og var næsten
ved at falde over hinanden, for at komme så

tæt på som muligt. Aldrig havde de set noget
lignende.

Forleden dag fik Galloway, som er en ret stor
vallak, lov til at komme hen til boksen , hvor
Don Pedro stod. Han var helt oppe på tæerne
og var ved at gå til af nysgerrighed og masede
sig hen til boksen, hvor han stak mulen lige
ned i hovedet på Don Pedro. Don Pedro
valgte at ignorere denne påtrængende
adfærd, indtil Galloway stak hovedet ind
under maven på ham. Det var for meget.

Don Pedro lagde ørerne tilbage, rynkede
mulen og sendte et bagben ud efter den
store hest, som så blev mere afdæmpet.

'§"'t

Vi har købt en ven til Don Pedro og han blev
naturligt til Amigo. Da vi nu også er blevet
glade ejere af to æsler, harvi iden anledning
fundet nogle oplysninger frem om, hvad der
er specielt ved aesler, og hvad man skal være
opmærksom på.

Don Pedros ven Amigo på 3 år

Amigo og Don Pedro med Gollowoy ibaggrunden

L1



Lidt om æsler

Tamæslet stammer fra det afrikanske
vildæsel, som stadig lever vildt i Østafrika.
Æslet blev tæmmet for ca. 6000 år siden, og

er siden blevet brugt især som arbejdsdyr, da

de er meget udholdende og kan klare sig med

en mindre mængde føde end fx heste.
I 1800- tallet foretrak minearbejdere og
guldgravere i USA æsler frem for heste, da

æsler er mere tillidsfulde og følger deres
ejere uden reb. Da damptogene blev
opfundet blev æslerne overflødige, og mange
af dem sat fri i de amerikanske Ørkener.
Efterkommere af disse æsler kan stadig ses i

det sydvestlige USA i dag. (givskudzoo.dk)

Æsler er udholdende og nøjsomme dyr, som
kan tåle høje temperaturer uden at svede. De

kan undvære vand iflere døgn og passer godt
til livet i ørkenen.

Det man først lægger mærke til ved æsler er
de lange øret og den pjuskede pels,

medmindre de åbner munden og skryder.
Vilde æsler færdes, i modsætning til heste, i

mindre enheder og har derfor udviklet den
imponerende stemme, der kan høres over tre
kilometer væk. Af samme grund har æslerne
udviklet de store ører,så de bedre kan høre
andre æsler langt væk. (skrydenlyst.dk)

Når æslerne tager tilløb til at skryde sidder
lyden nede istruben, og det lyder som om,
de har et astmaanfald. Hvis den ønskede
reaktion fra omgivelserne ikke viser sig i form
af mad eller opmærksomhed, kommer der
mere lyd på. lnd imellem kan man godt føle,
at man er ved at blive blæst omkuld.

Æsler har ikke et vandafuisende hårlag som
heste. Det hele består af lodden underuld, og
de har derfor brug for at kunne komme i ly,

når det regner.
De elsker at rulle sig. Mere end heste og
ponyer. Efter rulningen ryster de kun hovedet
og ørerne, hvorfor de altid er meget stØvede.
Støvet er nødvendigt for deres hud- og
pelspleje i ørkenområder, som er deres
oprindelsessted.

Æsler er sikre på benene i ujævnt og kuperet
terræn, og vi har set dem som pakdyr, når vi
har været sydpå.
De kan dresseres til at gå alene på faste ruter
i bjergene, og det har smuglerbander
udnyttet ved at sende dem af sted med
smuglergods på ryggen og kun have
mandskab på ved af- og pålæsning. Så er der
mindre risiko for selv at blive fanget. (aesel.dk)

Æslerne har et roligt temperament og bliver
ikke så nemt skræmt som heste. Derfor bliver
de jævnligt brugt som selskabsdyr for bl.a.
væddeløbsheste. Æsler er meget sociale,

observerende og forsigtige dyr. Æsler har ry
for at være stædige, men ivirkeligheden har
de blot en veludviklet sans for, hvad der kan

være en risiko for dem. Når et æsel bliver
skræmt, vil det ikke som hesten flygte, men
derimod standse op og stå stille.
(givskudzoo.dk)

Heste og æsler kan godt parre sig og få
afkom. Hvis moderen er en hest, taler man
om muldyr, og hvis moderen er et æseltaler
man om mulæsel. Afkommet er sterilt.
Der er adfærdsmæssige forskelle mellem
muldyr og mulæsler, måske skyldes det
opvæksten blandt enten heste eller æsler.
Muldyr er stærkere og mere udholdende end
både heste og æsler, og der findes ca. 15

mio. muldyr iverden.
Æsler kan også parre sig med zebraer, og i
sådanne tilfælde kaldes afkommet en
zedonk. (givskudzoo.dk)

Hyperlipaemia
En af de største risikofaktorer for æslers
helbredstilstand er hyperlipaemia/ketose,
som betyder øget fedtmængde i blodet.
Tilstanden opstår, når fødeindtagelsen
ophører eller kraftigt nedsættes over en
tidsperiode, der kan være så kort som 3-4
dage. Når kroppen har opbrugt sit lager af
sukker, begynder den at nedbryde fedt.
Fedtfrigivelsen bliver ukontrollabel, og der
ophobes fedt i leveren og i blodet. Dette kan

svække funktionen af andre organer som
nyrer, bugspytkirtel og hjerte. Dette er ofte
dødeligt.
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Æselhopper og overvægtige individer er
særligt udsatte. Symptomerne på

hyperlipaemia er depression, appetitløshed,
modvilje mod at bevæge sig og varierende
grader af slinger og tvangsbevægelser. Der

ses forhøjet temperatur, puls og respiration.
En blodprØve vil stille diagnosen.
Dødeligheden er høj, 60-95%.

En særlig risikosituation erved kammeratens
dødsfald, hvor en del æslervil reagere med

at gå fra foderet. Stresset ved denne
begivenhed kan reduceres, hvis den

overlevne får lov til at tilbringe tid i

nærheden af den døde kammerats krop. Ved

risikodyr kan man tilsætte ca. 1009 glukose til
vandet. (aesel.dk)

Lungeorm
Heste og æsler smittes af de samme orm, og

for de almindelige mave-tarm orm er
symptomerne også ens. En undtagelse er
lungeorm, som æslet er naturlig vært for.
Æsler kan være infesteret med et meget stort
antal lungeorm uden at vise kliniske
sygdomstegn. Æsler kan være stille
smittebærerer af lungeorm, hvorfor mange
hesteejere er tilbageholdende med at lade
deres heste gå sammen med æsler.
Cyklus: Lungeormens larver indtages med
græsset og vandrer fra tarmene via

lymfesystemet til lungerne. De udvikler sig til
voksne orme i lungebronchierne i løbet af t-4
mdr.. Her lægges æggene, som via
bronchieslim hostes op til halsen og synkes.
Derefter udskilles de via gØdningen, hvor de

udklækkes næsten omgående.
Tilstedeværelsen af larver og voksne orm i

lungerne forårsager lungebeskadigelser og i

nogle tilfælde en stærk immunologisk
reaktion overfor pa rasitten.
Heste, der smittes får udtalt hoste, der kan
vare i månedsvis og kan være vanskelig at
skelne fra allergiske lungelidelser. Smittede
heste vilvære utrivelige. Heste under 2 år
påvirkes mest og har alvorligere symptomer.
Lungeormens la rver færd igudvikles sjældent
hos voksne heste, hvorfor der ikke vilvære
larver/orm ti lstede i gød ningep røv er, selvom
hesten er smittet med lungeorm.

Behandlingen er ivermectin 2ml/50 kg fordelt
ned langs ryggen eller som pasta givet i

munden. (aesel.dk)

Romeo fra Vorbasse
Hestemarked

Romeo, som vi købte på Vorbasse
Hestemarked blev valgt i medlidenhed. Der

er ingen tvivl om, at hans dårlige tilstand
taget i betragtning var kandidat til en

langtu rstra nsport ti I lta lien.

Vi kom stille og roligt hjem med ham og

kunne sætte ham i boks ved midnatstid -
endelig fred og ro. Viersikre på, at han er
faldet i søvn, lige efter vi slukkede lyset.
Næste morgen kom vi ud for at give

morgenmad.
Stakkels Romeo for sammen og flygtede
bagest i boksen. Han rystede over hele

kroppen.
Han var meget hovedsky og ville ikke spise

kerne de første par dage. Det var som om,
det var nyt for ham. Han kastede sig til

NH Romeo
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Romeo - en hest med en trist
fortid - om end den er
ukendt

Han kunne dårligt stå på sine ben, og vifik
dyrlæge til ham. Viskulle bare lade ham gå

og så ville hævelsen nok fortage sig, sagde
dyrlægen. Det gjorde den også, men hans
gang var lige elendig. Vi kender ikke hans
fortid, men efter at have fulgt ham gennem
4 måneder, er vi sikre på, at han er en hest,
der har stået meget inde - sikkert bundet i et
spiltov og været uhyggeligt lidt iselskab med
andre heste.
Han ved ikke, hvad det vil sige at være hest.
Han står meget for sig selv. Han søger ikke
kontakt med de andre heste. Han klarer sig
på folden, men hans psyke svarer ikke til en 3
årig. Han er sød og venlig, men meget
indelukket og uden gnist i øjet. Lidt i stil med
NH Mickey, da han ankom til nyt Hesteliv. Vi
håber meget, at Romeo vil få troen på livet
igen, men det kommer nok til at tage lang tid.
Vived ikke, hvad han har været udsat for,
men det er barske vilkår hos hestehandlerne
på hestemarkederne, og de psykiske skader
er længst tid om at hele.
Han kommer ikke ifamiliepleje foreløbig,
men han kan støttes som adoptionshest hos
nyt Hesteliv.

Egeskov Hestemarked
19. september 2008

Vivar på Egeskov Hestemarked med vores
journalist Jytte Reimer for at følge op på

sidste års TV reportage. Opfølgningen blev
sendt på TV2 Fyn 9. oktober 2008. Du kan se
det på nettet på fØlgende link:

http://www.tv2fyn.d k/video I L7 27 z

Der var masser af dramaer samt kolde og
kyniske hestehandlere, der bl.a. udtalte, at
de gerne så Janne Junker skudt.

På markedet er tilknyttet en inkompetent
dyrlæge, der har været på Egeskov marked i

37 årl!! Det var måske på tide af slutte det
kapitel. Han gør absolut ingenting.

Allerede kl. 06.30 om morgenen gik det galt
for hestehandler Claus Nielsen, som havde
bundet sine ponyer alt for tæt ved siden af
hinanden. Pludselig fik en pony tæsk af begge
naboponyer på en gang.Den fik ca. 15-20
slag af deres bagben i hovedet. Den er meget
såret. lngen gjorde noget, og dyrlæge Arne
Knold stod og kiggede. Janne Junker sagde til
ham, så gør dog noget. Hvorfor gør du ikke
noget? Hvad skal jeggøre, spurgte han???
Det er simpelthen uacceptabelt og håbløst at
have sådan en dyrlæge tilknyttet.

Vi havde på forhånd sendt formanden for
Egeskov Marked, Tommy Christensen et brev
for at sikre, at han kendte til markeds-
reglerne og spurgte, hvordan han kunne sikre
overholdelse af særlige paragraffer.
Vistillede ham spørgsmålet: Hvordan han
ville sikre overholdelse af § 39, 40, 42 og 44
og vedlagde reglerne. Det drejede sig specielt
om reglerne om beskyttelse mod kulde,
varme og nedbør samt opstaldning iflokke
(tætheden)og at hestene ikke må udsættes
for fare.

Vifik ingen respons fra Tommy Christensen.
Han blev i stedet kaldt i TV-studiet og skulle
forsvare forholdene på markedspladsen.
Se linket.

NH Frieda blev frikøbt og er nu hos nyt Hesteliv
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NH Frieda

Frieda, som vi nu kalder hende, er en 2% års

norsk svensk skovhest. Stor og stærk men

meget følsom. Frieda var blevet solgt mange
gange den dag, og Låsby Svendsen var
interesseret i hende. Vi blev tilkaldt på

markedet, fordi hestehandleren, der havde

Frieda, havde sat en jernkæde under mulen
på hende. Hun gik i panik og rev den store
pæl ned, hun var bundet til og samtidig rev
jernkæden hendes hud af, så hun så

forfærdelig ud under mulen. Kirsten

Bjerregård, som stod på en stand i nærheden
kunne ikke bære, at hun sandsynligvis ville
blive sendt til slagtning sydpå, så hun endte
med at købe hende og overdrog os Frieda for
at sikre hende et godt liv. Frieda er nu hos

nyt Hesteliv og vilfå en plejefamilie, når den

rette kommer. Hun er en sød hest- stærk,
men flink.

NH Tarzan

Vi fandt en hest stående bundet til en stØrre

bil. Det var en araberblanding med et helt
deformt kryds. Vi ønskede at frikøbe den, så

den kunne få lov til at gå og hygge sig og ikke
blive brugt mere som ridehest.
Hestehandleren forlangte kr. 18.000!!! Det

kunne vi ikke betale. Han ville ikke gå

længere ned i pris. Ved siden af stod en

meget trist rideskolehest, som var slidt ned.

Den var kun 15 år men kunne ikke klare
3 timer dagligt mere. Den kom fra Holland og

var så sendt ud som markedshest. Der stod
en anden rideskolerejer, som var interesseret
i den. Det nænnede vi ikke.

3 af vores adoptører gav penge til frikøbet af
Tarzan, som vi nu kalder ham.

Vi syntes ikke, han skulle rundt på flere
rideskoler.

Tarzan så meget nedtrykt ud på Egeskov

hestemarked. Den første dag gik han stille
rundt, som om han ikke troede på sin nye

skæbne. Dag 2 blev han så glad, at han

sprang rundt på folden som en anden
unghest. Sådan et paradis havde Tarzan ikke

set længe.

NH Friedo NH Torzan nu hos nyt Hesteliv

En 77 års aroberblanding med deformt bogparti/kryds

15



Små hestehistorier

Her er nogle små søde fortællinger om nogle
af vores heste:

Bandidos var en fredelig gammelvallak, som
var lidt tynd, selvom der blev kræset for ham.
I juni måned var vejret i perioder ret
blæsende, og ret koldt om natten. Vitog
derfor Bandidos ind for at give ham et
dækken på til natten.

Da han kom ud på folden igen, skete der
noget.

Nogle af de stærke heste vågnede op til dåd.
Her var en ny hest eller også så Bandidos for
mærkelig ud, for han skulle i hvert fald
kanøfles.
De gik på ham, bed i ham og jagtede ham.
Men Bandidos havde heldigvis sine gode
venner Legolas og Mickey.
Selvom de alle tre hører til i den svage del af
flokken, gav de alligevel en opvisning i,
hvordan man kan hjælpe hinanden mod de
stærke heste.
Legolas og Mickey kom hen ti! Bandidos og
begyndte at cirkulere omkring ham.

Så kunne "bøllerne" ikke nå ham, og lige så
langsomt bevægede de tre venner sig mod
den lille flok af fjordheste og ponyer, der
tilhører den flinkere del af flokken. Da de
nåede derhen gik de ind i midten af flokken,
og så faldt alle til ro igen.

Mickey, Skimmer og Legolas klar til at hjælpe Bondidos
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"Hingsten" Thomas

Thomas er en ponyvallak på 16 år. Han har
her i sommer haft travlt med at samle sig et
lille harem bestående af to små hopper:
Freja og Esmeralda.

lnd imellem gik de tre på fold med en stor
flot oldenburgervallak, Odin. Begge hopper
sværmede for Odin, men Thomas havde styr
på sit harem.

Hvis en hoppe kom for langt væk, susede

Thomas efter hende og gennede hende
tilbage på plads, mens han bugtede kroppen
og holdt hovedet helt nede ved jorden. I

forhold til Odin pustede Thomas sig op, tog
hovedet helt ind til halsen og lavede små

opvisninger i piaf og passage. Han var ikke

bange for noget eller nogen.

Bliv Livredder

Vi søger hestekyndige personer over
hele landet til at hjælpe os med atføre
tilsyn med heste og ponyer.

Din opgave er at finde velegnede
plejefamilier og godkende dem samt
føre løbende tilsyn med vores heste.

Du skal også hjælpe os med at
besigtige heste, der er indgivet
anmeldelser på.

Det er ulønnet og frivilligt arbejde.

BonBon Land

L7. og 18. august

Vi blev inviteret til BonBonLand til
Hestefestival, den sidste weekend inden
BonBonLand lukkede for sæsonen.

Hestefolket var spredt lidt rundt mellem
forlystelserne. Der var stor interesse for
vores stand med mange besøgende. Vifik en

del medlemmer og adoptører.

Store Hestedag
6. og 7. september

Store Hestedag i Roskilde blev en stor succes

for nyt Hesteliv. Der var rigtig mange

besøgende begge dage, og vi kunne glæde os

over de mange medlemmer og adoptØrer, vi
fik her. Det er nu 2. år itræk, vi er her. Vi

kommer helt sikkert tilbage næste år.

Thomas - den "vilde hingst"
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Charlie in memoriam

Mandag den 5. oktober 2008 var vi desværre
nødt til at sige farvel til Charlie. Han var
meget plaget af gigt i alle 4 ben. Til trods for
intensiv smertebehandl ing og gigtmedicin
blev det ikke bedre. Det var ikke længere
værdigt. Vores dyrlæge kom og gav ham en
indsprøjtning, og Charlie lagde sig ned med et
stort suk omgivet af de mennesker, der i det
daglige havde sørget for ham. I den sidste tid
blev han ekstra meget forkælet. Charlie blev
33 år.

Charlie kom til nyt Hesteliv den 3. august
2007. Han havde i mange år været
rideskolepony og skulle ud og have et otium
sammen med 2 andre venner fra rideskolen
hos et ægtepar, som havde nogle gode
omgivelser lige op ad skoven. Desværre var
de ikke hestekyndige nok, for da nyt Hesteliv
kom og så hestene, så de forfærdelige ud.
Den ene var døende (hvid pony), og den
anden (brun pony) var ekstrem tynd, og hele
dens bagpart slingrede, så den næsten ikke
kunne gå. Vi besluttede isamråd med
dyrlægen at give dem fred. De var
henholdsvis 29 og 34 år.

Efter denne chokerende oplevelse blev
Charlie kørt til nyt Hesteliv. Han var for tynd,
meget usoigneret og fyldt med lus.

Efter at være blevet klippet og vasket
begyndte han sit nye liv. På trods af sin lille
stØrrelse var Charlie ikke bange for de store
heste. En af de første dage vandt Charlie alles
respekt ved at bide sig fast i bringen på Flying
(DV hoppe på L,75).

På trods af sin høje alder oplevede Charlie at
blive forelsket i miniaturehoppen Esmeralda,
og de var kærester det meste af Charlies
ophold her.

Vi mennesker kom til at holde meget af
Charlie på grund af hans gode humør og
venlige væsen. Han var en klog gammel pony,
som vi kommer til at savne. ..

Chorlie blev i3 år

Chørlies veninde på 29 år - vanrøgtet

Chqrlies ven på 34 år - døende
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Nyt fra
Dyrlæge Henrik Ullum

Kære hesteejere eller måske bare
hesteelskere. Efter en forhåbentlig god

sommer er det atter tid til lidt gode råd fra
Fyns dyrlægehus.

Strøelse

Mange af jer har nok erfaret at det har været
et dårligt høstår. Det betyder, at der er blevet
kørt mange baller dårligt halm ind istaldene
landet over.
Da en stor del afvores heste står på denne
grå, støvede og ofte mugne madras, er der
meget stor risiko for luftvejssygdomme. Det

kan i mange tilfælde føre til kroniske
sygdomme, som iværste fald kan være fatale
for hestene. Vær derfor ekstra kritisk i år og

få evt. en snak med dyrlægen om alternativer
til madras.

Jeg oplever, at det de senere år er blevet
mere udbredt at bruge hvede som strøelse.
Hvede har et højere træstofindhold og er
derfor sværere at nedbryde for hesten med

dens relative korte tyndtarm. Der ses derfor
flere tilfælde af forstoppelse, idet hvede er
længere tid om at blive nedbrudt end, det
tager hesten at æde det.

Har I en hest ,der spiser meget halm, er det
derfor vigtigt, at i blander det friske halm
med det urene for at gøre det mindre
attraktivt at spise. Halm er som
udgangspunkt til at ligge i.
Når det så er sagt, er det stadig vigtigt, at
hesten får en masse stråfoder med noget
tyggetid og en dermed følgende stor
spytproduktion.

En hest, der tildeles L kg havre , producerer
3-4 liter spyt.
En hest, der tildeles 1 kg hø, producerer ca.

12 liter spyt
Det er spyttets basiske sammensætning, der
neutraliserer mavesyren, og det ef dermed
stråfoderet,som holder maven i orden.

Folde

Mens de sidste græsstrå nippes af, og

foldene forvandles til mudderhuller, øges

forekomsten af sandkolik.
Nårfoldene blivervåde, og mængden af græs

svinder, begynder hestene at tætklippe de

resterende græstotter. Det resulterer i, at
rodnet med sand og jord ender imaven.

Hvis jeres heste går på folde med sparsomt
græs, skal lvære ekstra opmærksomme på

symptomer som let til middelsvær dia116,

hørbar rumlen fra hestens mave, milde
koliksymptomer og udspilning af specielt
højre side bag sadellejet.

En af mine henvisningspatienter blev
opereret for sandkolik, og 22 kg sand blev
udtaget fra hestens tarm.

Forebyggelsen såvelsom kuren er i mildere
tilfælde loppefrøskaller, der kan købes hos

dyrlægen eller visse foderstofforretninger.

For yderligere oplysning og konsultation:

Fyns Dyrlægehus
v/Dyrlæge Henrik UIlum
41253334

Stalden

Som dyrepasser har vi nu ansat Allan lversen.
Allan er 33 år og uddannet dyrepasser fra
Hansenberg og har sin erhvervserfaring fra
Jyllands Park Zoo. Allan har stor interesse i

dyreadfærd.

Som staldmedhjælper har vi ansat Annette
Pedersen. Annette er 41 år og er ansat med
henblik på pasning og pleje af hestene.
Derudover kører Annette ud til anmeldelser
samt tager på tilsyn hos vores
familieplejeheste.
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Et sidste farvel ,..

Mickey tager afsked med sin gamle ven Bandidos

Bandidos var en kær gammel hest, som vi
havde opstaldet. Han var meget tynd og
svagelig. På en solskinsdag, inden det blev alt
for koldt, fik Bandidos fred. Bandidos var lige
kommet, da visidste år købte Mickey på
Egeskov Marked. De to heste gik for sig selv
de første måneder. Begge havde brug for at
komme sig. De knyttede sig meget til
hinanden og var som "fa/' og"søn".
Bandidos lærte Mickey mange ting. Mickey
var kun 2 år og havde meget brug for tryghed
og vejledning i at være hest. Bl.a. hvordan
man opfører i en stor hesteflok. De stod ved
siden af hinanden i stalden og kunne ikke
undvære hinanden. Tiden gik og Mickey blev
mere modig. Han begyndte at lege med de
andre unge heste, men efter et stykke tid
søgte han altid tilbage til Bandidos. Senere
også vores andre gamle heste Skimmer og
Legolas. De havde nærmest en turnusordning
angående pasning af Mickey.

Når vi tager afsked med en hest, lader vi altid
de heste, der er mest knyttet til den døde
hest, sige farvel lige efter den er blevet
aflivet. Hestene reagerer meget forskelligt.
Nogle heste bliver angste og vil løbe væk,
mens andre konstaterer, at den ligger og er
død og græsser omkring hesten. Mickey var
meget nærgående og undersøgte Bandidos
foran og bagi ved at snuse til ham og
begyndte at bide i ham, som om Mickey ville
sige, rejs dig nu.

Vi synes, det er vigtigt, at hestene kan få lov
til at sige farvel, så ved de ved selvsyn, at de
ikke kommer tilbage.
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Hestehelvedet

- hingst opbundet hele sit
Z}-årige liv

Artiklen er skrevet al Anne-Mette lversen fra
Hesteinternatet ol 7999:

Tirsdag aften den 23. september 2008 blev jeg

ringet op af Lis Sørensen fra Godthåb ved
Svenstrup, lidt syd for Ålborg. Lis sagde oprevet:
"De står der endnu"!

Jeg spolede tilbage til 2000 - samme hestehold,
samme beskidte, rodede, mørke og hermetisk
lukkede stald. Spiltove, hvor hestene var bundet
op i hjemmelavede grimer af selvbinderstrik.
Jernkæder. Eneste udsigt for hestene var en

møgbeskidt væ9. En gammel stålvask fungerede
som krybbe for en af hingstene. Der var ikke
skyggen afvand - hestene blev vandet af
spande.

En smal gang førte ind til dette helvede, hvor
hestene blev holdt som gidsler. Dørene var
stænget til, så ja, hestene var bogstaveligt talt
buret inde.

Dengang helt tilbage til den 17. august 2000, da

Lis ringede til mig første Bårg, fortalte hun om

de fire indespærrede dyr i denne hæslige stald:
En hingst på omkring 13 - t4 år med særdeles

dårlig lungestatus, en hoppe på23 år, en hingst
på to år (moderen til denne hingst havde

ekstremt dårlige lunger og havde det tiltrods
fået føl og var død nu) og en ponyvallak på 23 år.

Lis fortalte, at ejeren tidligere var anmeldt for
vanrøgt af sine dyr, og at det nu var umuligt at
komme ind i stalden. lngen var velkomne!

Den 20. august 2000 tog jeg sammen med to
andre hestefolk på besØg i Godthåb.

Under påskud af at bilen var brudt sammen, kom
vi ind i huset, så vi kunne ringe efter hjælp. Jeg

ytrede min begejstring for heste og fik lov til at
gå ud i stalden.

De to andre hestefolk opholdt ejeren og dennes
søn imens. Ejeren var en ældre immobil herre,

der kun kunne gå ved hjælp af sin stok.

Kameraet havde jeg skjult på maven og der var
nu frit spiltil at fotografere de tre heste og den

lille pony.

Daværende kredsformand for Dyrenes

Bes kytte lse, pe nsione ret pol iti betje nt, Bø rge

Pedersen var allerede involveret i sagen. Jeg

kontaktede BØrge Pedersen flere gange og vi
havde vidt forskellige synspunkter angående
dette sted!
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Børge Pedersen syntes der var ordentligt i

stalden - staldgangen var fejet og der var strøet
under hestene. Børge Pedersen henholdt sig til
dyreværnsloven, som ikke direkte stillede krav
om, at hestene skulle på fold og ej heller skulle
have fri adgang tilfrisk drikkevand.

Jeg holdt mig til min sunde fornuft,
helhedsvurderingen af hesteholdet og ejerens
almene tilstand samt følgende paragraffer:

§ 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.
Jeg forsøgte flere gange at frikøbe hestene, men

ejeren ville ikke sælge dem.

Min erfaring sagde mig, at en politianmeldelse
var nyttelØs, og det skulle vise sig at holde stik.

I august 2002 gik lokale borgere i Godthåb i

aktion. Otte af mine billeder fra stalden blev
lavet til en plakat, ledsaget af teksten:

Her bor vi i "Kongepalæet" hos * efterfulgt af
navn, adresse og telefonnummer på ejeren. "Vi
er meget tØrstige, da vi ikke har adgang tilvand,
og vi må heller ikke komme ud".

Plakaterne blev hængt op i forretninger,
busskure og andre steder.

På baggrund af de opsatte plakater løb der en

anmeldelse ind til politiet. Sammen med en

dyrlæge besøgte ordensmagten den
pågældende ejendom, men DET GAV IKKE

ANLEDNING TIL KRlTlK, udtalte politikommissær
Hans Hovmøller til journalist Henrik Kongsgaard,

som skrev en artikel"Hesteelskere i aktion:
Hjælp disse dyr fri" i Nordjyske Stiftstidende den

22. august2OO2

Efter Lis Sørensen havde ringet til mig tirsdag
aften den 23. september 2008, ringede jeg straks
tilÅlborg politi.

Lis fortalte, at de to hingste stadig var buret inde

og at hoppen og den lille pony begge er døde i

den mellemliggende periode fra dengangi2OOZ
og indtil nu i 2008.
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Lis og de andre bekymrede borgere havde troet,
at hestene for længst var væk fra stalden. Der

blev holdt Øje med stedet - ude fra - og da der

INGEN tegn var på liv omkring ejendommen,
konkluderede de, at der ikke kunne være heste i

stalden. lntet under.

Lis beretter: "Da en rytter passeredere stedet,
hørte hun hestevrinsk fra stalden. Så altså stod

hestene stadig hengemt i mørket!

Dyrlæge Morten Bak arbejder fuldtid som

dyrlæge i Fødevareministeriet. I

veterinærafdelingen. Det vil sige blandt andet

med velfærd og dyreværn. Der ud over kører

han vagter for Dyrlægerne Himmerland.

Morten Bak udtaler: "En af mine kolleger Tim

Petersen var, tilkaldt af politiet, på kontrol på

ejendommen. Han fandt forholdene kritisable og

udstedte et straks påbud. Nemlig at hestene

skulle opstaldes på lovlig vis eller aflives. Dagen

efter bestiller ejeren dyrlæge til at komme og

aflive dem. Da jeg havde vagten tog jeg, i min

egenskab af praktiserende dyrlæge, ud og

aflivede hestene. Regningen går til ejeren. Der

var bestilt DAKA.

Når vi ser forhold der har med dyreværn at gøre

ser vi på 3 forhold. Alvoren (Hvor groft er det for
det enkelte dyr), Varigheden (hvor længe har det
varet) og omfanget (hvor mange dyr går det

udover).

Her vurderede min kollega, at det var uforsvarlig

behandling af dyr. Han kan i det tilfælde give et
straks påbud. Dvs. at forholdene skal rettes
straks. (lnden for en givet tidsfrist) Her var det to
dage. Var forholdene groft uforsvarlige skulle

der rettes op NU:

Afl ivn i ngflyt n i nglfod ri ngll øsn i n g/ud bi n-d i n g

osv."

Den ene hingst har således stået der i 22 år -
den anden hingst i 10 år.

Ak ja, som tiden gårl

Anne-Mette lversen, Hesteinternatet af 1999

Oktober 2008

23



Ponyfamilien Prins, Tulle og lille
lØrgen

Ponyfa m ilien er en li lle shetla n dspony-fa m ilie,
som har boet på en gård med bondegårdsferie.
Familien, som havde dem, skulle fraflytte
ejendommen meget pludseligt, og den lille
ponyfamilie blev overdraget til nyt Hesteliv. Vi

blev noget chokerede, da vi skulle afhente dem
for samme dag havde de bedt naboen komme
og skyde alle dyrene, det var geder, grise, k6er,
hunde og tja ponyerne var også røget med i

graven, hvis ikke vi havde sagt ja til at tage dem.
Ponyerne var vildt stressede og vi kunne ikke få

fat i dem. Det tog os ca. 3 timer at få dem
fanget. Da vi bagefter hørte, at de havde skudt
alle de andre dyr, var det ikke så underligt. De

var vildt angste og har sikkert troet, at det nu var
deres tur. De var heldige, men det kunne vijo
ikke fortælle dem. Da vi langt om længe fik de 3
ponyer i traileren, faldt de helt til ro, og vi

mærkede overhovedet ikke, at der var ponyer i

traileren den lange hjem var Varde til Odense.

Prins var hingst, sØd og imødekommende mod
mennesker, men meget beskyttende overfor for
sin familie, når andre heste kom for tæt på. Han

er flere gange gået igennem vores elektriske
hegn for at angribe nogle af de store heste, som
han syntes kom fortæt på.

Prins blev kastreret i sommeren 2008, fcir at
dæmpe hans adfærd, men han er stadig meget
dominerende i sin adfærd overfor andre heste
end sin familie. Derfor går familien adskilt fra
resten af flokken. Vi forsøger langsomt, at

introducere ham til nogle af de andre heste, så

han forhåbentligt på sigt bliver i stand til at gå pi
fold med andre end familien.
Tulle er 15-20 år, lidt reserveret og beskyttende
overfor føllet Jørgen. Man skal nærme sig hende
meget stille og roligt, så går det fint. Hun er
skrap og klart den, der bestemmer det hele.

Jørgen er født !7.04.08 og var meget skræmt, de

han kom. Det var næsten umuligt, at komme i

nærheden af ham, og han var tydeligt præget af
manglende menneskekontakt. Dette har dog
ændret sig over sommeren, og han har fået
betydeligt mere tillid til mennesker.
Prins og Tulle er ikke"børneponyer", så hvordan
de har været brugt som bondegårdsferieheste er

lidt af en gåde.

Jørgen er nu 6 mdr. gammel og kommer
halvdelen af dagen over og leger med vores L0

andre ponyer, der er ialderen t-27 år. Han har
det herligt. Han bukker, bider og stejler- en

rigtig lille lømmel. Tulle kalder og kalder, men

Jørgen leger. Den anden halvdel af tiden
kommer han tilbage til sin mor og far. Det første
JØrgen EØr, når han kommer tilbage, er at drikke
en ordentlig tår mælk.

Lille lørgen, der leger med sin far Prins
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NH Galoway

NH Galoway er en L2 års vallak, som tidligere
ejer ville have slagtet, fordi hun ikke længere
kunne bruge ham som ridehest. Galoway var en

lovende dressurhest, men kunne ikke holde til
det og har derfor nu slidgigt i ryg, nakke og ben.

Galoway var meget dårligt gående, da han kom

til nyt Hesteliv, og vitvivlede på, hvorvidt han

kunne klare sig. En del dage måtte han blive i

boksen, fordi han havde for mange smerter til at

komme på fold. Vi håbede bare at kunne give

ham en værdi afslutning på vores grønne marker
sommeren over. Gudskelov blev det anderledes.
Galoway fik specialsko, som har hjulpet ham, og

over sommeren er han blevet bedre og bedre.

Han er en utrolig dejlig hest og virker ganske

tilfreds med sin nye tilværelse. Han har også

hoppe tække, for der er flere hopper, som slås

over ham. Vi er lidt spændte på, om vinteren og

kulden giver ham fornyede problemer, men det
har det hele værd at se hans positive udvikling.

Gaveadoption

Adopter en hest i 3 mdr.
for kun kr. 300,-

Glæd børn, venner eller familie med en

gaveadoption. Så giver du en personlig

oplevelse, der varer, lige så længe du ønsker.
Samtidig er du med til at hjælpe en hest i

nØd. For kun kr. 300 tilbydes en særlig
gaveadoption, hvor du giver 3 måneders
adoption af en hest efter eget valg. Oven i

dette får gavemodtageren et års gratis

medlemskab. lnde i bladet har vi vedlagt en

lille brochure om adoption. Du kan udfylde
brochuren eller gå ind på www.nvt-
hesteliv.dk og udfylde blanketten der.

Vi sender en gavepakke bestående af et
adoptionsbevis med billede og historien om

den valgte hests liv. Modtageren vil løbende
få opdateringer og vil blive kontaktet med

tilbud om at fortsætte adoptionen.

AdoptØrdag

Søndag den 7. december
k!. 14.00 -L7 .00 holder vi fælles

adoptørdag, så alle vores adoptører kan

komme og besøge deres heste og høre mere

om, hvad der rører sig hos nyt Hesteliv.

Vi vil gerne have jeres tilmelding inden
1. december.
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Åbent Hus 31. august

Vislog dørene op den 3L. August, så alle
interesseredekunne komme forbi og se nyt
Hesteliv og hilse på alle vores heste. Det var
en fantastisk dag med rigtig mange
besøgende. Der kom 100-L50 besøgende. Vi

var 5 fra nyt Hesteliv, som viste rundt og
fortalte lidt om hestene. Derefter holdt Janne
Junker et foredrag om tingenes begivenheder
her på stedet, og børnene blev tilbudt en

trækketur på nogle af vores ponyer. Vi vil
holde et nyt åbent hus tilforåret.

Lille Esmeraldo kigger betuttet ud over alle de monge
besøgende

Ny ponyløsdrift

Ponyerne har nu fået deres egen løsdrift.
Ponyløsdriften kan nemt huse t2-14 ponyer.
Den er 20 meter lang og 5 meter bred. Den

har 4 ind- og udgange, så ingen kommer i

klemme. Alle ponyerne har deres egen
krybbe og står opbundet ved fodringstid. Vi

mangler at få indlagt lys, så vi kan se at fodre
om aftenen.

Dyrevelfærdspuljen

Justitsministeriet har igen i år tildelt os en
pulje på kr. 200.000 til aflønning af en
dyrepasser.
Det er vi meget glade for. Med et hestehold
på 45, er det meget kærkomment.

Tips og Lotto

Fra Tips og Lotto har vi fået tildelt midler til
trykning af medlemsblad kr. 24.000.

Grethes Møllers Mindefond
Fonden for dyreveffærd

Jørgen Møller tildelte Janne Junker årets
legat på kr. L.500 for det gode arbejde, hun
gennem Foreni ngen udfører for bedre
forhold for misrøgtede heste.
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Dyreve lfæ rd skonfe re n ce

2008 på Brobyværk Kro på

Fyn den 26.09.2008

,t"*æ:

lØrgen Petersen og Fransiska Andersen fra
lnges Kattehjem havde taget initiativ til et
fælles møde blandt dyreværnsorganisa-
tionerne for at få defineret begrebet
"Dyreværnspoliti". Det er vigtigt at få
defineret begrebet samt hvordan det skal

fungere, herunder økonomi og beføjelser.

De fleste dyreværnsforeninger havde sagt ja

tak til at deltage. I alt deltog L8 dyreværns-
foren inger. 4 pol iti kredse va r repræsenteret.

Det var:

lnges Kattehjem
lnternat Engholm
Hestens Værn
Hesteinternatet af 1999
Kattehjemmet i Hillerød
Alle Dyrs Ret
Dyrenes Demonstration
OASA

Dansk Dyreværn Århus

Hundes Taru
Nyt Hesteliv
Græske Hunde
JYRAK

Felis Danica
Værn For VærgelØse Dyr
Dansk Kennel Klub
Husdyrenes Vel
Den Danske Dyrlægeforening
Midt- og Vestsjællands Politi
Sydsjælla nd Lolla nd-Fa lsters
PolitiBornholms Politi
Midt- og Vestjyllands Politi

Det var en spændende dag med mange
indlæg og diskussioner. Vi var alle enige i, at
viskal have indført et dyreværnspoliti, da det
ikke fungerer med det politi, vi har i dag. Det
kræver mange flere ressourcer og

uddannelse. Der er stor forskel på

håndteringen af "smådyrs" sagerne (hunde

og katte) og de store dyr (heste og
produktionsdyr). Det fungerer bedre med

smådyrene. Der er et langt større netværk af
internater for smådyr. Når det gælder de

store dyr, er det sværere at komme igennem
hos myndighederne. Det er dyrt, og det er
mere omfattende og komplekst. Derfor ender
det ofte med aflivning.

Enden på dagen blev, at dervil blive etableret
en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre
med tiltagene. Nyt Hesteliv har ønsket at
deltage i denne Bruppe.

Vi glæder os til at arbejde videre med dette
projekt.

l-f

Foto: Anne-Mette lversen, Hesteinternatet of 7999
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Hesteværnsag fra Langeland

I oktober måned fik vi en anmeldelse på

3 heste, der stod under meget usle vilkår,
opbundet i en kostald uden halm og vand
meget magre og den ene kunne dårligt stå på

benene.

Vi kørte derned og det var helt rigtigt. De tre
heste stod under kummerlige forhold. Der
var en pony, en araberblanding og en
nordbagge. Ponyen var 8 år og så forfangen,
at den næsten ikke kunne stå på sine ben.
Araberen var omkring23 år og var stærkt
afmagret. Nordbaggen var alt for tynd og
omkring 23 år. Vi måtte ikke tage billeder og
fik desværre ikke lejlighed til det. Inde i

stalden var der meget lavtloftet, som der er i

gamle stalde. Det var en gammel kostald.
Hestene stod bundet i meget kort reb på bart
betongulv uden vand eller stråfoder. lnde i

kostalden havde man valgt at have
mØddingen liggende lige bag hestene. Det var
stærkt kritisable forhold, og ejeren havde
efter vores mening overskredet
Dyreværnslovens §1, 2 og 3 samt lov om hold
af heste § 21 og 22. Vi bad ham tilkalde
dyrlæge omgående, fordi ponyen stod til en
aflivning. Den havde været forfangen mange
gange gennem flere år.

Den gamle araber var så meget iforfald og
afpillet, at den ville blive svær at redde. Den
havde absolut ingen huld til at beskytte den
mod kulden og hoftebenene stak ud. Det var
et skelet. Vi ønskede derfor, at dyrlægen tilså
denne for at give en faglig vurdering, om den
kunne reddes. Ejers dyrlæge Niels
Andreassen kom på tilsyn L time efter, men
vi blev noget overrasket, da det viste sig, at
han var omkring 85 år og total inkompetent.
Han mente ikke, at ponyen led, så han ville
vente med at aflive den til dagen efter,
hvilket vi ikke rigtig forstod begrundelsen for.

Den gamle hest fejlede ikke noget. Den var
bare gammel, sagde dyrlægen, så den var fin.
Vi bad ham tilse stalden og viste ham
forholdene med manglende vand, strøelse og
de generelle staldforho ld.

Det ville dyrlægen ikke høre tale om. Det var
udmærket, sagde han. De behøvede ikke at
have adgang til vand. Vitog diskussionen
med ham, da det var en klar overskridelse af
dyreværnsloven og også lovstridig i

forbindelse med den nye hestelov. Det
ignorerede han fuldstændig og agtede ikke at
foretage sig mere. Vi anmeldte derfor
dyrlægen til politiet for forsømmelse af,
dyreværnslovens §20, idet dyrlægen har
anmeldelsespliet til politiet, hvis dyr
behandles uforsvarligt.
Politiet har efterfølgende bekræftet overfor
os, at ponyen var blevet aflivet af dyrlægen
dagen efter, og den gamle hest blev aflivet af
kredsdyrlægen jfr. vores politianmeldelse.
Det er sørgeligt, at sådanne sager finder sted.

Som udgangspunkt skalvi alle være mere
ansvarlige og anmelde, når vi ser tegn på, at
noget er galt. Det gælder politikere,
myndigheder, dyreværnsorganisationer,
naboer, familie, dyrlæger.

GIV ALDRIG OPI

Alle dyr har ret til et liv - et godt liv!
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Weekendkursus for børn den
14. og 15. Juni 2008

ljuni måned holdt vi et kursus for børn og

unge i horsemanship med Malene Kortsen.

En meget inspirerende og lærerig weekend

for både børn og voksne. Børnene lånte en

pony, som de trænede med. Der blev

arbejdet med emner om hestens kropsprog
og signaler gennem øvelser. På banen blev
der arbejde med tillidsøvelser mellem hest og

rytter. Vi håber at gentage succesen næste

sommer.

Malene Kortsen øver tillid med Trolderik Lamborghini, tillidsøvelse over pressening

Tillidsøvelse i at gå under snoren En af kursusdeltogerne i en hyggestund med Lukos
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Foreningsgodkendelse fra Hestekalender fra nyt
SKAT efter Ligningslovens Hesteliv 2009

§8nfor2008

Det betyder, at du kan fratrække løbende
ydelser og gaver til foreningen og fratrække
det i din skattepligtige indkomst

Alle beløb, som du løbende har betalt eller
givet som gave, er fradragsberettigede -
bortset fra et samlet bundfradrag på 500 kr.

Det maksimale fradrag for 2008 er på

L4.000 kr. Det får du, når du samlet har
givet gaver for 14.500 kr. Beløbet reguleres
hvert år. På www.skat.dk kan du finde de

aktuelle beløb under Borger- Flere emner-
Søtse r o g be løbsg ræ n se r.

Samlevende ægtefæller kan hver for sig
give gaver og opnå fradragsret for egne
gaver.

Du skal oplyse dit navn og cpr-nummer til
Foreningen. Vi indberetter således de
gaver/ydelser, som vi modtager fra dig.
Gaverne/ydelserne vil automatisk
fremgå af din årsopgørelse - fratrukket
bundfradraget på 500 kr.

Når du modtager din årsopgørelse, har du
mulighed for at sammenligne det anførte
beløb med dine kvitteringer for de gaver,
du har givet.

Arv og boafgiftsfritagelse

Godkendelsen betyder også, at vi kan

modtage arv og testamentariske gaver og
fritages for boafgift.

Til året 2009 har vi fået lavet en flot 43-
hestekalender med billeder af nogle af vores
adoptionsheste. Til hver måned hører en lille
historie om adoptions-hesten på billedet.
Kalenderen koster kr. 149 (+ porto kr. 45) .

Brug kalenderen som julegave, mandelgave,
værtindegave mv. og vær på den måde med
til at støtte hestene hos nyt Hesteliv.
Kalenderen kan bestilles via tlf. 2635 5865,
www.nvt-hesteliv.dk eller afhentes hos nyt
Hesteliv, Spedsbjergvej 8L, 5491
Blommenslyst.

F-
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Connis Hesteplejehjem i

Århus - FUP OG BEDRAG

Der har i mange år været rygter om Connies

Hesteplejehjem. Hun har modtaget mere end

800 heste, som hun har videresolgt og

overdraget til hestehandlere, som sendte

dem sydpå til slagtning.

VÆR ALTID VARSOM HVOR DU AFLEVERER

DIN HEST.

Læs artiklen fra Ekstrabladet 17.LL.08

Skrevet af Signe Lysholdt og Sanne RosbØg,

soro@eb.dk - 08:15 - 17. nov. 2008

Connie Mikkelsen, der har drevet
Hesteplejehjemmet i mange år, benægter alt.
Men Ekstra Bladet kender til flere sager, hvor
heste er fundet til salg, efter de er indleveret
på Hesteplejehjemmet.

Fupforening svindler med
rideheste

Et hesteptejehjem i Århus lover guld og
grønne skove for folks pensionsmodne
heste. Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at
flere af de heste, de har fået, er blevet
videresolgt eller slagtet

Wendy Norris' Z4-årige pony blev fundet til
salg på nettet flere måneder efter, den blev

indleveret til pension hos Hesteplejehjemmet
iÅrhus. (Privatfoto)

Hesten var videresolgt fire gange, før Wendy
Norris opdagede den. Nu er den endelig ved

at være i god stand efter den hårde tid.
(Privatfoto)

Foreningen findes ikke
Hestene er ifølge den kontrakt, som både

tidligere ejer og Connie Mikkelsen skriver
under på, overdraget til
Dyreværnsforeningen Hestens Venner. Ekstra

Bladet har ikke kunnet finde foreningen
registreret nogen steder. Civilstyrelsen

kender ikke til den, og ifølge Connie

Mikkelsen selv har foreningen aldrig

eksisteret. - Der har aldrig været nogen

forening, og vi har aldrig modtaget nogle

bidrag, siger hun til Ekstra Bladet.
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Connie Mikkelsens benægtelse af
foreningens eksistens er på trods af, at der på

hjemmesiden bedes om penge indsat på et
opgivet kontonummer, og at der er trykt
foldere, hvori der sælges medlemskaber.

Under påskud af at stå bag foreningen har

Connie Mikkelsen modtaget flere store
legater og bidrag.

Skatteborgerne betaler hestesnyd

På Hesteplejehjemmets hjemmeside står
understreget, at foreningen ikke modtager
offentlig støtte af nogen art. Men Ekstra

Bladet er i besiddelse af flere interne
dokumenter fra Århus Kommune, der
betegner Connie Mikkelsen som'en ildsjæl'
og derfor igennem flere år har stØttet
Hesteplejehjemmet med omkring en kvart
million kroner.

Foreningen Hestens Venner har i årevis
profileret sig selv som'hesteplejehjem' og en

dyreværnsforening, der tog sig af gamle,

udslidte heste. Det har fået hundredevis af
hesteejere til at overlade deres heste til
foreningen, hvor de er blevet lovet tryghed
og en god alderdom for deres dyr.
Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at kvinden,

der står bag foreningen, i flere tilfælde har

videresolgt heste, hun havde fået overdraget.

Fandt sin hest til salg på nettet
Wendy Norris afleverede sin hest, Lace, på

Hesteplejehjemmet i januar. Forinden havde

hun flere gange talt med Connie Mikkelsen,

som lovede et godt otium tilden gamle pony.

Men to måneder senere fandt Wendy Norris
ved et tilfælde sin hest til salg på nettet. Den

havde da været igennem fire hestehandlere,

og var nu på vej til sit næste hjem.

Connie Mikkelsen havde videresolgt hesten
få dage efter, den ankom til plejehjemmet -
trods løfter om det modsatte. I en anden sag

blev ponyen Beauty blev afleveret hos Connie

Mikkelsen i efteråret 2006. Halvandet år efter
blev også denne pony genkendt af sin

tidligere ejer et helt andet sted.

lfØlge dens nye ejer blev den købt i foråret -
halvandet år efter, den blev afleveret på

hesteplejehjemmet - på et marked. Ekstra

Bladet kender til adskillige andre tilfælde,
hvor heste er videresolgt, aflivet kort efter
ankomsten eller ganske enkelt forsvundet.

Rent bedrageri
Ekstra Bladet har talt med advokat Mogens
Popp Madsen, der har behandlet utallige

bedragerisager i forbindelse med

hestehandler. Hans dom er klar.
- Det er efter min bedste overbevisning rent
bedrageri. Det er dybt umoralsk, men også

ulovligt. De to ting skulle gerne hænge

sammen ijura, siger han om sagen, hvor

Wendy Norris' hest blev solgt videre, selvom

Connie Mikkelsen kontraktligt har forpligtet
sig til at tage sig af den, til den dør.

Benægter videresalg
Connie Mikkelsen hævder, at det var en fejl,
at Wendy Norris' hest blev solgt videre. lfølge

hende skulle hesten have været kørt til
slagteriet på trods af, at den i dag er sund og

rask.

At ponyen Beauty er fundet videresolgt og nu

i et helt andet sted i landet - langt fra

hesteplejehjemmet - benægter hun pure.

- Det passer ikke. Man kan godt møde en

hest, der ligner, men det er ikke den, siger

hun til Ekstra Bladet. Hun kan dog ikke svare
på, hvor Beauty er henne.

Wendy Norris skal nu betale 5000 kroner til
en hestehandler for at få sin hest tilbage og

sikre den en god alderdom.

lngen forklaring
Connie Mikkelsen fortæller, at hun har

kontrakter og rapporter på alle heste, hun

har haft i sin varetægt. Alligevelvil hun ikke

svare på, hvor mange heste hun har sendt til
aflivning.
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Men ifølge flere kilder på stedet er det

omkring to om ugen. Connie Mikkelsen

forklarer, at hun bruger forskellige slagtere

blandt andet i Hårby og Kolding. Men ingen

af de slagtere, som Ekstra Bladet hartalt
med, kender til Hesteplejehjemmet eller har

slagtet heste for dem.

Flere tilknyttede stedet fortæller, at hestene

oftte køres til Sydeuropa til slagtning. I

Hesteplejehjemmets kontrakt gives ellers helt

andre løfter om hestenes skæbne: 'Vi er ikke

hestehandlere! Heste der er bosat på

plejehjemmet vil under ingen

omstændigheder blive solgt. Vi, som

hesteplejere, har forpligtet og til at sørge for,

at hesten får en god og værdig alderdom,
følge hesten resten af dens liv og være der
når den skal herfra', står der i kontrakten lige

over Connie Mikkelsens underskrift.

Kommune betaler
hestesvindler

Århus Kommune har stØttet Connie
Mikkelsen og Hesteplejehjemmet, der
nu er afsløret som fupforetagende,
med en kvart million om året

Vasker hænder
Århus Kommune er ikke meget for at
indrømme, at de har et samarbejde med

Connie Mikkelsen ved at sende socialt

belastede unge i hendes favn og ved at støtte

Hesteplejehjemmet med en kvart million

skattekroner om året.
- Connie Mikkelsen har sideløbende med sit

frivillige arbejde på gården haft en

dyreværnsforeni ng kaldet

'Hesteplejehjemmet', hvor hun modtog heste

fra folk, som af forskellige årsager ikke

længere selv kunne beholde deres heste. Det

er nogle af disse heste, som efterfØlgende

har været opstaldet på gården i Holme. Det

skal understreges, at Socialcenter Syd eller
andre dele af Socialforvaltningen ikke har

deltaget i det administrative arbejde med

Hesteplejehjemmet, som alene har været
kørt af Connie Mikkelsen i privat regi, skriver

Jakob Lawaetz, der er jurist i

Socialforvaltningen under Århus Kommune.

Husleje, vand og varme for 238.000 kroner.

Det har Århus Kommune med glæde betalt til
Connie Mikkelsen, der igennem en årrække

har drevet et'hesteplejehjem', som har

modtaget hundredevis af heste fra
godtroende ejere, derville sende dem på

pension.

Ekstra Bladet kunne i dag afsløre, at flere
heste er videresolgt fra plejehjemmet trods
løfter om det modsatte. Endnu flere heste er
forsvundet sporl6st, eller ejerne har fået
besked på, at de er aflivede, men har ikke

kunnet få kvitteringer eller andre beviser på

hestenes død.
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Beskrives som ildsjæl
Trods den livlige hestehandel på

Hesteplejehjemmet, har Århus Kommune
doneret de mange penge år efter år til
Connie Mikkelsen, der har fået hjælp til
hestepasningen af socialt belastede unge,

som kommunen sendte ud til stedet.
I interne dokumenter, som Ekstra Bladet har

fået indsigt i, betegnes Connie Mikkelsen som

en ildsjæ|, og kommunen har derfor ikke

tØvet med at fortsætte støtten, der nærmer
sig en kvart million om året.

Betaler stadig lokaler
Som svar på et brev om kommunens støtte til
Hesteplejehjemmet, skriver afdelingsleder i

Dyreværnsforeningen Hestens Ven ner v.

Connie Mikkelsen er lukket, og for videre
oplysninger herom henvises for begge de
perioder du spgrger om til Connie Mikkelsen.
Poul Verner Laursen forklarer dog isamme
brev, at der stadig stilles gratis lokaler og

staldplads til rådighed for
Hesteplejehjemmet.

Udegående dyr

Der er rigtig mange dyr, der bukker
under for kulden, hvis de ikke har de
rigtige forhold. Derfor er der lavet
nogle klare regler for dyr, der går ude
hele d6gnet ivinterhalvåret. Det
betyder, at der ikke er krav om
læskur, hvis dyrene kun er på fold i

dagtimerne.

§19 i Lov om hold af heste af 5.5.07:

Den onsvarlige for et hestehold skol
sikre, at heste, som går ude i
vinterperioden og i perioder med
vinterlignende vejr, kun er ude i mere
end L2 timer i døgnet, hvis de hor
udviklet et kraftigt og tæt hårlag og
er ved godt huld og har adgang til
læskur eller bygning, hvor olle dyr
somtidig kan hvile på et tØrt, strøet
leje.

Stk. 2 I læskur eller bygning skal
g u lvø rea let opfyld e a reo lkrave n e. Fo r
de første 4 heste skal der være mindst
2,0 x hestens stongmå\.

Stk. 3 Læskur eller bygning skal
placeres på et sted med tilstrækkelig
afvanding.

Dyrene skalvære forberedt på at gå

ude ivinterperioden, dvs de skal
gradvist vænne sig til det koldere
vejr, hvor de danner det nødvendige
pelslag. De skal endvidere være ved
godt huld. Dyrene skal have godt med
grovfoder, så de kan bevare deres
huld. Hestene skal altid have adgang
til frisk drikkevand jfr. § 22lov om
hold af heste.

Kravet om læskur eller bygning kan
fraviges for islandske heste og
shetlandsponyer, hvis de kan finde læ

og tørt leje eksempelvis inde i en skov
med god bund iform af grannåle eller
lignende.
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Gaver 2008

Allan Wright
Andreas Norbjerg
Anette Petersen

Anette Petersen
Animalhealer
Anne Zeltner
Annette O. Schleimann

AnnetteToftegaard P.

Birthe Huusfeldt
Bjarne lversen
Bo Bredstrup
Charlotte Bradstrup
Charlotte Ølholm
Christine Vejen Nielsen

Clausen & Pedersen

Elsebeth Petersen

Eva Lindblad Petersen

Finn Jensen
Jannie Nygaard Jensen

Gerda Nielsen

Gitte Husted Nielsen

Gry Klint
Gunvor Grejs

l{anne Andersen
Hanne Sandbeck

Helena Seierby

Henrik & A.C. Hald
Holmstrup El-service

Inge Friborg
Jette Pagh Stenbjerre
Jette Schrøder Sørensen
iill lversen

John Kurt Christensen
Karin Albin Kjær-Hansen

Kirsten Andersen
Kirsten Bossing
Kirsten Lørup Jacobsen

Lilian Suhr
Lis Gry Bugge Klint
Lise Revsbæk
Lone Fæster

Louise Frederiksen

Majbrit Nordtorp Jensen
Margit lrene Valbjørn
Marian Kofoed Olsen
Marie-Lou ise Tarp Jensen
Marina Adele S. Simonsen
Michael og Ulla Jeppesen
Mona og V. Pedersen
Nicolai Mallet
Niels Ockens Fond
Ole Rosdahl

Pia Bjørkquist Andersen
Pia Blåkilde Jensen
Regina Egenæs

Rikke Elkjær Knudsen

Sidsel Nymark
Solveig Frandsen

Søren R. Hendriksen
Søren Ringlund
Tina Spendler
Tine Thingholm

Animalhealer v/Charlotte og

Mikkel Lyngaae Banff

Anja Kibsgaard Olesen

Ann Bjerregaard Sørensen

Anna Bjork

Anne Marie Oxenvad

Annette Boye

Annika Thomassen

Birgitte Karlsen

Birgitte Kristensen

Bjarne lversen

Brigitha Felina Zofia Kielnhofer

Brit Pedersen

Børge og Merete Christoffersen

Caroline Devantier Jensen

Charlotte Bradstrup

Diana Hassel Hansen Perez

Dorthe Hansen

Dorthe og Natascha Guling

elsker dyr

Emilia Femerling Prier Petersen

Emma Holm

Emma Sofie c/o Tine Elkjær

Erik Qvist
Evelyn Bisgaard M ikkelsen

Gerda Andersen

Gytte og Tine Elkjær

Hans og Kira Skov-Nielsen

Hedeboegaard v/Susa n Holst

HeidiAndersen

Henrik Christensen

Henrik Hald

Henrik S. Petersen

lnge Friborg

lnge Pedersen

lsabella og Bettina Schønbeck

Jannicke Frantsen

Jeanette Kolding

Jeannie Jørgensen

Jesper og Tanja Lindstrøm

Jette Pagh Stenbjerre

Joan Porsmose

Jytte Kjær

Kathrine Kaad Jacobsen

Kirsten Bjerregaard

Kirsten Nørbygaard

Kirstine Nielsen

Kristina Ladefoged

Lene Rubech

Lene Stammer Kristoffersen

Lise og Leif Porsborg

Lone Charlotte Nielsen

Lone Fæster

Lone Nielsen

Lotte Larsen

Louise Carøe Pedersen

Maria Louise Witting
Marian Koefoed Olsen

Marie-Louise Tarp Jensen

Mona og Vermund Pedersen

Nana Ferbing

Natalie Patricia Sieg Lund

Ole-Martin Wulff
Pia Larsen

Silvia Halkjær

Solveig Frandsen

Stine Nielsen

Susanne og Otto Bech

Tim &.Annette Wermuth
Tina Sørensen

Tine Greis

Ulla Jeppesen

Vanda Qvist
Vedsted Mølle

ZENZOGROUP

200
850
500
150
500
150

200

1000

500
500

1000

200
500

500
300
500
700
830
100
200

500

150

s00
200
150

700
500

500
100

200
900

2000

400
1000

300

500

500
500
500

200

300
200

1000

200
1000

450
1000

100
1000

1000

500
300

200

5000
1000
2000

10000

500

100
200

200
s00

Sponsorer 2008

Bente Gellert - billedkunst
Hestens Bog
DLG FAF

Vikargruppen

Adoptører 2008
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a

støt os så vi kan hjælpe flere heste i nød

' Adopter en hest og træk det fra
i skat

' Bliv fomiliepleje for en øl vores

heste

' Bliv medlem

' Bliv sponsor og doner en sum

penge til os

' Tænk på os i dit testomente -
ingen boafgift

nyt PHesteliv
Foreningen nyt Hesteliv

Spedsbjergvej 81
5491 Blommenslyst

Telefon 4879 5865 / 2635 5865
Mail: info@nvt-hesteliv.dk
WEB: www. nvt-hesteliv. d k
Konto: 4530 4530130878

CVR:30343344


