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Ny vanrøgtsag på Langeland 
 
Vi får en anmeldelse på en hest på Langeland, der er stærkt afmagret. Vi modtager billeder af den og kan 
se, den er hel gal. Vi tager derfor på tilsyn og finder hesten gående ude på en fold. Den er kritisk tynd og har 
brug for omgående hjælp. Vi anmelder derfor straks sagen til politiet i Rudkøbing, som ville tage sig af det 
videre fornødne. Det viste sig, at politiet allerede kendte hesten, men troede den var slagtet for lang tid 
siden. 
 
Betsen er en fuldblodsvallak på 7 år og kommer oprindeligt fra Irland, hvor den har gået væddeløb. Han 
bliver solgt til Danmark for at fortsætte sin karriere, men bliver taget fra løb, da han er panisk for 
startboksene. Betsen bliver solgt videre i 2008 med tilsyneladende uheldige følger. Han bliver totalt 
vanrøgtet / udsultet af ukendte årsager for nyt Hesteliv.   

Betsen er nu overdraget Nyt Hesteliv 31.10.09, og vi har ejerskabet på ham. Han er under 
dyrlægebehandling og vil blive passet og plejet efter alle kunstens regler.  

Vi håber inderligt, at politiet får fat i rette vedkommende og giver dem en straf for den ugerning at 
mishandle et dyr så groft.   
 
Det er os ubegribeligt, hvordan nogen mennesker kan udsulte dyr på denne måde i dagens Danmark. Der er 
for os ingen undskyldning overhovedet for at udsulte en hest i den grad, som tilfældet er her. Når vi 
mennesker har dyr i vores varetægt, har vi en forbistret stor forpligtelse til at sørge for vores dyr. 
 
Dyreværnsloven § 1 og 2 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. 
 
Hvis vi ikke magter vores dyr mere må vi enten afhænde dem til andre mennesker, der bedre kan tage vare 
på dem eller i det mindste aflive dem, så de ikke skal gennemgå unødvendige lidelser.  
 
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Janne Junker 
Formand 
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