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Pressemeddelelse den 29.7.2011 

Ingen hjælp at hente til heste i jernkæder i Gørding, Jylland 
 

Den 18. juli tog nyt Hesteliv på tilsyn i.f.m. en anmeldelse på et hestehold på ca. 20 heste i Gørding i Jylland, 

hvor vi konstaterede, at 3 af hestene går rundt med en jernkæde om halsen. Kæderne er så lange, at 

hestene kan træde i dem. Det fremgår tydeligt af fotos nedenfor: 

 

  

 

Vi anmeldte sagen til politiet, da vi er af den overbevisning, at hestene ifølge gældende Dyreværnslov ikke 

må gå rundt i disse jernkæder. De kan komme frygteligt til skade, hvis kæden får viklet sig ind hegnet eller 

på andet materiale på folden. Hvis hestene hænger fast, vil de gå i panik og kan derfor lave endnu mere 

skade på sig selv og andre. Heste er flugtdyr og flokdyr, og de skal kunne bevæge sig frit, når de er på fold 

og græsser, eller når de løber og leger med deres artsfæller. Det er ikke normalt, at man lader heste gå 

rundt med jernkæder hængende både rundt om halsen og efter hestene, og det vil genere dem voldsomt, 

hver gang de skal hæve og sænke hovedet for at græsse. 

Vi kunne ikke komme i dialog med 

ejeren, da han havde afspærret sin 

indgang ind til gården med jernplader, 

dyrehegn m.m., fordi han 

tilsyneladende ikke ønskede, at der 

kunne komme nogen i kontakt med 

ham.  

Vi måtte derfor bede om politiets 

hjælp til at få fjernet kæderne og 

kontaktede politiet telefonisk og 

skriftligt den 19. Juli. 
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Vi fulgte op på sagen hos politiet den 27. juli for at høre, hvad der var sket og bliver noget overrasket over, 
at Ribe politi ikke ville foretage sig yderligere, idet politiet har haft en embedsdyrlæge fra Fødevareregion 
Vest for at tilse hestene. Han konstaterede, at hestene ikke var kommet til skade på nuværende tidspunkt 
og accepterede, at hestene godt kunne forblive i jernkæderne. Embedsdyrlægen fandt det også 
hensigtsmæssigt, fordi dyrene tit løber ud af indhegningen og så er de jo lettere at indfange, når kæderne 
hænger efter dem. Denne beslutning er helt uacceptabel. Kæderne generer hestene for hvert skridt.  
 
Både dyrlæge og politi har tilsyneladende accepteret en lovovertrædelse. Vi mener, det er direkte 
lovstridigt jfr. Dyreværnslovens § 1, 2 og 3:  
 
§ 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.  
Stk. 2. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på bindsel, tøjr og lignende indretninger.  
 

Som § 1 foreskriver, skal man sikre, at hestene ikke kommer til skade. Hestene skal beskyttes mod 
væsentlig ulempe. Disse jernkæder er en væsentlig ulempe. Hestene har slet ikke den fornødne 
bevægelsesfrihed, når de skal græsse og bevæge sig på marken og vil ofte komme til at træde på kæden, 
hvilket giver dem en pludselig fastlåshed, som giver de fleste heste panik. Derfor er det en væsentlig 
ulempe.  
 
§ 2 foreskriver at man skal tage hensyn til hestenes adfærd, som jo netop er at kunne bevæge sig, lege og 
løbe, som heste gør. Det kan de ikke med en jernkæde hængende efter sig. Det begrænser dem urimeligt i 
forhold til det dyr, en hest er. Og det må tages i betragtning, at det efter det oplyste er noget, hesten 
permanent går med. Kæderne er tunge, og især græssende heste har brug for hele tiden at skulle hæve og 
sænke hovedet, hvilket kun gør det værre.  
 
§ 3 foreskriver tydeligt, at dyret skal have den fornødne bevægelsesfrihed, hvad den ikke kan have med 
sådan en kæde.  
 
Hvad er det for en embedsdyrlæge, der ikke sikrer dyrene og vejleder politiet i, at man ikke behøver at 
overholde vores Dyreværnslov ?  
 
Hvis hestene løber ud hele tiden, kan der i øvrigt være en grund til det, men man må løse problemerne på 

anden vis. Det er vores erfaring, at heste, der tit stikker ud af folden, gør det, fordi de mangler foder eller 

vand eller mangler læskur om vinteren. I denne sag bør ejeren få et pålæg efter § 21 i Dyreværnsloven om 

at give hestene en almindelig hestegrime på og forbedre hegnet, så hesten ikke bryder så ofte ud, hvilket 

kan være til meget stor fare for mennesker og for hestene selv. Desuden bør politiet undersøge om fodring 

og foder er ok. Vi kan se, at græsset er helt græsset ned. Politiets opgave er at sørge for, at lovens krav – i 

dette tilfælde Dyreværnslovens krav - er opfyldt. Det mener vi bestemt ikke, de gør her. Desværre får de 

heller ikke opbakning af Fødevarestyrelsens dyrlæger, der har en meget dyrefjendsk linie i denne sag. 
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Det ser vi oftere og oftere. De læser Dyreværnsloven som fanden læser biblen. Er det fordi, det giver dem 
mindre arbejde?  
 
Jeg har talt med flere dyrlæger om problemet, og de er fuldstændig enige med Foreningen nyt Hesteliv i 
denne sag.  
 
I er velkomne til at kontakte dyrlæge Lene Kattrup på telefon 48219898 eller mobil 21468380 for at få en 
faglig vurdering eller kommentar.  
 
Vi håber, at politiet vil kigge på sagen igen og sørge for, at der bliver rettet op på forholdene straks.  
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.  
 
 
Venlig hilsen  
 
 
Janne Junker  
Formand 

 
 

 


