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Ny vanrøgtsag af 2 ponyer på Fyn  
 

Hjælpen kom for sent – den ene døde kun 4 timer efter redning 

 

  
Ponyen ved vandløbet som den blev fundet 2 timer senere fremme på internatet 

  
I trygge hænder mens vi venter på dyrlægen  Trods intensiv dyrlægebehandling klarede den det ikke  

 
Den 19. august i Broby på Fyn blev nyt Hesteliv 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, der kun bestod af jord. Det eneste vand, der fandtes var en å, der løb i det ene hjørne af 

folden. Det krævede dog, at ponyerne kunne gå ½ meter ned af skrænten og drikke. Den røde pony 

var bare så svag, at den ikke kunne stå på sin ben og havde ikke 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 hesteinternatet i Blommenslyst på Fyn. Det var meget kritisk med den røde pony, som vi håbede, 

kunne klare det, men det gik desværre ikke. Hjælpen var kommet for sent! Ved ankomst til 

internatet var det meget kritisk. Trods intensiv dyrlægebehandling klarede den det ikke.  
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Den anden pony behandles nu og skal langsomt vænnes til føde. Ponyen er i politiets varetægt.   

 

 
Den anden pony tynd og afmagret 

 

Ifølge dyrlæge Henrik Ullum har ejeren af hestene overtrådt dyreværnslovens § 1, 2 og 3 og 

politianmeldes.  

 

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 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.  

 

Denne anmeldelse kom for sent. Anmeld derfor dyreværnssager straks du ser noget mistænkeligt. 

Hellere rykke ud engang for meget end engang for lidt.   

 

 

Evt. spørgsmål rettes til Janne Junker, formand for Foreningen nyt Hesteliv, tlf. 2635 5865. 
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