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Pressemeddelelse 

 

Nyt makabert fund på hesteværnsag i Løgstør i Nordjylland med flere døde 

heste 

 

Foreningen nyt Hesteliv modtager 2 anmeldelser på samme sag i sidste uge på en hesteværnsag i Løgstør 
pr. Løgstør i Nordjylland. Vi sender vores livredder (repræsentant  for foreningen) i Nordjylland ud på 
sagen, hvor hun besigtigede stedet i søndags den 10. april. Det er et meget ubehagelig syn, hun får. På 
ejendommen er der ca. 50 islandske heste og shetlandsponyer. Vores livredder finder flere døde heste 
gemt væk bag nogle træer. En er død for nyligt, en er i forrådnelse og der ligger et hesteskelet. Ved de døde 
heste finder hun en stor sort presenning. Kan der ligge flere overraskelser derunder ? 

 

Ejeren fortæller, at den ene hest havde hængt sig selv, mens den stod bundet, men han ville ikke fortælle 
mere og ville ej heller fortælle mere om de andre døde heste. Det skulle du ikke have set, fortæller ejeren, 
til vores livredder. Inde i stalden finder hun en et afrevet hesteben ved en træstolpe, stadig med blod på, så 
det er meget nyt. Nogle af hestene går med løkker om halsen, og han bliver bedt om at fjerne løkkerne fra 
halsen, da det er farligt, hvis hestene hænger fast i noget, så går de i panik. Det ville ejeren ikke. Han 
fortæller, at det er for, at han bedre kan kende dem, hvis de kommer uden for indhegningen. Vi ved ikke, 
hvad der er sket, men det må ejeren fortælle politiet.  

 

Der var ingen spor af stråfoder nogen steder, som heste skal have ifølge lovgivningen. Hvad han giver 
hestene at spise ved vi ikke, men det er ikke foder til heste.  Tagplader er blæst ned, og nogle af hestene 
går rundt imellem gammelt jern, de kan skære sig på.   

 

Der går en hoppe med et 2 uger gammelt føl og der er helt sikkert flere føl på vej. Vi formoder, at en del af 
hopperne er drægtige. Alle hestene her skal have akut hjælp. Ejeren er 87 år gammel og kan alt andet lige 
ikke passe en så stor en hesteflok.  

 

Vi håber, at politiet vil fjerne alle levende heste derfra omgående. Vi frygter, at disse heste enten vil blive 
aflivet eller afhændet til en hestehandler.  

 

Billederne er taget fra stedet i søndags og sendes som separat mail. Vi fik lov til at tage billeder af ejeren, og 
billedmaterialet kan derfor frit benyttes. 

 

Nyt Hesteliv er en hesteværnsorganisation med eget hesteinternat/redningscenter i Blommenslyst (Odense 
V). Vi vil derfor appellere befolkningen til at støtte nyt Hesteliv med en donation, så vi kan hjælpe en del af 
disse heste – men også i lignende sager fremover. Vi modtager rigtig mange anmeldelser på grove sager. Vi 
synes, sagerne bliver større og af mere grov karakter. P.t. har vi. 61 heste anbragt på vores internat fra 
dyreværnssager og  hestemarkeder.  
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Vi har brug for plads og penge til at kunne hjælpe flere heste. Man kan donere og støtte vores sag på 
foreningen nyt Hesteliv, Spedsbjergvej 81, 5491 Blommenslyst. Konto 0440 4530130878. Skriv ”Løgstør” på 
donationen. Donationen kan fratrækkes i SKAT. Vi skal blot have et CPR nr. eller et CVR nr. Man kan også 
læse mere om foreningen på www.nyt-hesteliv.dk . 

Evt. spørgsmål bedes rettet til undertegnede. 

 

Janne Junker 
Formand 
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3 døde heste -  et hesteskelet 3 døde heste – en nylig afdød hest og 1 hest i 
forrådnelse 

  
Et afrevet hesteben med et reb Hoppe med sit 2 uger gamle føl. Moderen i lang 

rebline med mulighed for at komme til skade 

http://www.nyt-hesteliv.dk/
http://www.nyt-hesteliv.dk/
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Hestene uden stråfoder 
 

Hestene går rundt blandt blik og afblæste tagplader 

 

 

Hestefoder 
 

 

 


