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Indhold

Redaktørens indlæg
Kære læser

Dette nummer af vores medlemsblad er 
præget af de mange dyreværnssager, som 
vi har haft siden sidst. Der har været rigtig 
mange sager, nogle er meget grove sager og 
det er meget frustrerende at stå magtesløs og 
være afhængig af myndighederne, som ikke 
altid hjælper dyrene, som efter vores bedste 
mening, er i nød.

Gudskelov får vi også muligheden for at få 
heste ind, som vi kan hjælpe på fode igen.

Året er gået med genetablering og udvidelse 
af stedet. Der er stort pres på vores sted til at 
kunne modtage heste, men det koster mange 
penge hver eneste dag. Vi har fået stor hjælp 
fra fonde og private støtter, og vi håber fortsat 
at I vil støtte op om os, samt at fondene fort-
sat kan hjælpe til.

Et kæmpe stort projekt har vi kastet os ud i 
med at etablere vandrefolde og vandrestier til 
både ponyer og heste, så de kan komme ud og 
bevæge sig lidt mere. Det skulle gerne stå helt 
færdigt hen over sommeren.

Oven i det hele gik der pludselig Corona over 
hele landet, og vi måtte lukke ned. Vi kunne 
dog ikke sende medarbejdere hjem, for med 
92 heste på internatet, ja så er der nok at 
lave for få mennesker hver eneste dag. Vi har 
skrevet en artikel om en dag på Nyt Hesteliv, 
hvad vi egentlig går rundt og laver 2-3 medar-
bejdere hver eneste dag.

Vi vil gerne udkomme med medlemsbladet 2 
gange om året. 1 gang i trykt form og 1 gang 
som digitalt. Vi håber, I kan leve med dette, da 
det er meget omkostningstungt med en trykt 
udgave og selve distributionen.

Vi håber, vi ser de fleste af jer i løbet af som-
meren og vil ønske jer en rigtig god, varm og 
Coronafri sommer. 

Rigtig god læselyst!

Venlig hilsen
Janne Junker 
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Små historier

Notti og Edano

Notti, som er privatejet fra Norge, står 
på Nyt Hesteliv i otium. Han har været 
en topdressur hest og ikke så vant til 
den form for hesteliv, som vores heste 
har her. Han var meget forsigtig i star-
ten og gamle Zas tog ham til sig som 
sin egen søn og vejledte ham i alle 
gøremål. Gamle Zas måtte desværre 
forlade denne verden, og Notti blev 
alene. Kort tid efter fik vi Edano ind 
– en underernæret 2 års hingsteplag – 
som var uskyldigheden selv og havde i 
den grad brug for en god ven. 

Notti og Edano

Der sprang Notti til og tog ham ind, 
og det var nu blevet hans tur til at 
vejlede Edano og sørge for, at der ikke 
skete ham noget. Det er så rørende 
at se det store ansvar, som Notti har 
påtaget sig.

Bella

Mens det regnede så forfærdeligt, blev 
den lille vandpyt hos ponyerne til et 
ocean af vand – i hvert fald for Bella. 
Hun har meget lave ben. De andre 
større ponyer løb gennem søen, men 
lille Bella blev pludselig stiv i blikket, 
da hun troede, at hun også kunne 
løbe igennem som de andre ponyer. 

Bella med de meget korte ben

”Vandpytten”, som Bella svømmede i

Nej hun kunne slet ikke bunde og 
måtte derfor svømme for at holde 
hovedet oven vande.   

Verdi og Hope – True love

Disse 2 heste har holdt sammen i 
mange år og er stadig True Love. 
Uanset om de andre hopper dufter 
dejligt, så er Verdi tro som guld. Han 
holder sig til Hope. Disse 2 heste bliver 
aldrig skilt ad. Så hvis vi finder en god 
familie, så skal disse 2 heste følges ad.
 

ad.
Verdi og Hope

Bellis og Følfod

Disse 2 hopper kom sammen fra en 
dyreværnssag i 2019 og de holder 
også stadig sammen. De blander sig 
dog også med de andre i flokken, 
men gammel kærlighed ruster ikke.

Bellis og Følfod

Æslet Hansen

Vi fik æselhingsten Hansen i januar må-
ned fra et dødsbo, hvor han havde gået 
sammen med 2 får. Hansen var meget 
begejstret for at se andre æsler og især 
vores æseldamer, som stod i kø for at 
flirte med Hansen. De skrydede højt 

på hver sin side af grusvejen. Vi er af 
gode grunde nødt til at kastrere vores 
hingste, så først senere kunne Hansen 
komme ud og møde vores andre æsler. 
Da dagen oprandt og Hansen mødte 
alle æsler og ponyer, skal vi love for, at 
der var fest hos alle ponyer og æsler.
Han er så sjov og fuld af spilopper.

Den årlige afprøvning af sirenen lød 
højt den først onsdag i maj. Lyden  sat-
te alle æslerne i gang med at overdøve 
sirenen med deres egen skryden. Alle 
10 æsler skrydede om kap med sire-
nen. Først da den holdt op, stoppede 
æslerne.

ÆseldamerneHansen
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Da vi flyttede til Morud i april sidste år 
var her 7 bokse, som ikke havde været 
brugt i 20 år og intet andet, så vi fik 
travlt med at få lavet folde, så vi kunne 
begynde at flytte nogle heste. Til at 
genetablere internatet på ny adresse 
var vi meget afhængige af, at der var 
fonde og puljer, som ville hjælpe os 
økonomisk. Det var der gudskelov. 
TAK!!

Vi har i det sidste år fået lavet:
• Hegn og folde til heste og ponyer 

på ca. halvdelen af arealet svarende 
til ca. 10 ha. 

• 8 hestebokse
• Løsdriftshal til 30 store heste. Den 

blev lavet i sidste øjeblik, hvor vi 
manglede læ og ly til de sidste 30 
heste

• Frostfrie vandkar til 3 løsdrifte
• Frostfrie vandkopper til 15 bokse
• Ponyskoven er blevet indhegnet

I 2020/21 håber vi at få skaffet penge 
til:
• Flere bokse, der skal bygges som 

udebokse så vi kan få frigjort et 
staldareal, som skal bruges til 
ankomst af nye internatheste samt 
karantæneområde

• Vand til udeboksene, så de kan få 
rent drikkevand i bokse og være 
frostfri om vinteren

• Lys i vores store hal og lys udenfor 
ved ponyer og heste, så vi kan se, 
hvad vi laver før kl. 8.30 om mor-
genen og efter kl. 16.00, hvor alt er 
sort nat om vinteren.

Den nye stald med 8 bokse

Der er lavet ”hul” i tremmevæggen, 
så hestene kan hygge, selv om 

de er adskilte

Vi er meget glade for at bo her og 
håber også, I har lyst til at komme og 
se vores nye sted, som vi gerne viser 
frem. Indtil da må I nøjes med et lille 
smugkig rundt på området.

Hallen set indvendig. 
Den er 42 x 16 m.

Flytning og genetablering

Omgivelser

Folde og kommende vandrestier rundt på området. Vi glæder os til at det hele 
er indhegnet og hestene kan gå overalt.

Hallen set udefra med 3 ind-/udgange, så ingen bliver klemt eller holdt ude
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Ponyskoven

Så kom tiden, hvor vi blev færdige med ponyskoven og fik den hegnet ind. Vi 
åbnede den 10. maj 2020, og glæden var stor. De løb rundt og spiste det græs, 
der var, og hyggede sig. Der var en fest uden lige for både ponyer og æsler. 
Det var svært at tage billeder for alle mulerne var nede i græsset. 

Vi har haft mange dyreværnssager i
efteråret og vinteren mest på grund
af at heste gik i mudder uden tørt
leje og gennemgående uden særligt
stråfoder. Der har været mange tynde
heste denne vinter. Måske kommer
der flere anmeldelser på disse, fordi
det har været ”mildt” i vejret og der-
for har mange udnyttet den situation,
at de ”ikke behøvede” at tage hestene 
på stald. Så har hestene være mere 
synlige. Desværre har fødevarestyrel-

sen slækket på kravene om læskur og 
udegående heste i vinterperioden, 
fordi vejret har været mildt men be-
stemt ikke skånsom overfor de man-
ge heste, som har stået ude i silende 
regn uden at kunne gå ind nogen 
steder og kunne lægge sig tørt.
Det har efter vores bedste opfattelse
ikke været til gavn for dyrene. 

Vi har haft rigtig mange grelle sager 
med mange heste på hver sag op 

mod 50-60 heste ad gangen, hvor 
myndighederne valgte at lukke 
sagerne, måske fordi det er for stor 
en opgave, men det er ikke i orden, 
at dyrene ikke bliver hjulpet, som de 
burde. Det er under al kritik. Vi har 
taget et lille udpluk af disse mange 
sager.

Det er hård kost at være vidne til, 
især når det ikke er muligt at få dyrene 
fjernet.

Dyreværnssager

Sag i Sønderjylland - Højer

Vi blev kontaktet i november måned 
angående nogle heste ca. 6-8 heste, 
som frøs helt vildt. De stod på en lav-
stående mark fyldt med vand og mud-
derhuller. Det stormede og regnede fra 
vesterhavet. Der var ingen læ og ingen 
mad. De rystede af kulde og sult. Kun 
mudderhuller og en stiv kuling. Vand 
måtte de ned i grøfterne og drikke 
men turde ikke, fordi de nemt kunne 
sidde fast. 

En hest haltede rigtig meget og stod 
på 3 ben. Vi kontaktede omgående 
politiet, men mens vi stod derude var 
ejeren blevet kontaktet, og han afhen-
tede nu dyrene.

Marskområdet er ikke egnet til heste 
på den årstid – kun om sommeren. 
Det var under al kritik. 

Denne har været udskudt et par gange, men vi vil gerne afholde den og få året 2019 afsluttet.

Vi afholder den udendørs, og håber vi kan gennemføre den søndag den 14. juni 2020 kl. 15-17 afhængig af regeringens 
udspil.

Tilmelding til info@nyt-hesteliv.dk.

Generalforsamling
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Sag fra Midtjylland

I februar 2020 får vi en anmeldelse 
på en ældre mands dyrehold, som var 
under al kritik. Vi sendte straks en af 
vores meget skarpe livreddere, som 
prøver at hjælpe den ældre mand 
med hans dyrehold. 

På ejendommen befinder der sig en 
hingst og en hoppe, 3 køer og en del 
gæs og høns. Vi er meget bekymrede 
for særligt hoppen, men generelt gæl-
der det alle dyrene.

Hoppen er afmagret og meget apatisk.  
Vi vurderer hoppen til huld 2. Rib-
benene stikker ud og hoftebenene 
er tydelige samt nedsunken rygrad. 
Virkeligheden er værre, end det synes 
på billederne grundet den lange pels. 
Den er meget afmagret.
Hoppen er ca. 15-16 år og kan være 
drægtig, da hun har gået sammen 
med hingsten, men hun kan også have 
tabt føllet ifølge ejeren. Den har ingen 
læsteder at gå ind i og dermed mang-

lende tørt leje. Den kan kun lægge sig 
i mudder. Den er alt for tynd til at gå 
ude i vores regnfulde vejr og kan slet 
ikke holde varmen.

Der står en hingst, som ser rimelig ud 
i huld, men går under samme usle for-
hold. Hingsten er ca. 8-10 år. Hegnet 
ligger nede ved jorden flere steder, så 
det er nemt for hestene at gå ud på 
vejen. De går rundt i meget mudret og 
gødningsfyldt område. Inde på ”folden” 

ligger der meget skrammel, som de 
kan komme til skade på.

Vi har haft en længere dialog med 
ejeren – over flere dage - om vi skulle 
hjælpe ham af med nogle af dyrene, 
da han ikke på nogen måde magter 
at passe dem længere. Han er meget 
dårligt gående. Ejeren får fat i en he-
stedyrlæge, og da han ser forholdene 
og dyrene, anbefaler han ejeren at 
afvikle sine dyr og overdrage os heste-
ne, da han efter dyrlægens vurdering 
ikke kan beholde dyrene under disse 
forhold. Ejeren ville lige tænke over 
det, men ønsker ikke at ændre på det.

Misrøgt af pony med lange hove 

Vi får en anmeldelse på en misrøgtet 
pony med lange hove. Vi kontakter 
ejeren, og han fortæller, at den skulle 
slagtes, men p.g.a. Corona, er dette 
endnu ikke blevet gjort. Det er vist det, 
der kaldes en dårlig undskyldning, for 
den pony har ikke set en smed i flere 
år. Vi drøfter sagen med politiet, og de 
kører derud for at tilse hesten. Politiet 
lukker sagen her uden nogen form for 
sigtelse. Ingen bøde – ingenting.

Det er ikke i orden. Vi er af den 
opfattelse, at politiet ikke altid tager 
Dyreværnsloven alvorligt. Hvis vi kører 
for stærkt, er der ingen kære mor, der 
falder en bøde prompte. Det skal der 

også gøre i sådan en sag her. Loven 
er lavet for at beskytte dyrene. Så der 
burde også falde en bøde her, når 
man som ejer ikke varetager dyrenes 
tarv og beskytter dem mod lidelse og 
smerte. Vi må betegne den manglen-
de beskæring som en grov overtræ-
delse af Dyreværnsloven. Det er total 
mangel på respekt overfor dyrene, at 
der ingenting sker.  

Dyreværnssager håndteres meget 
forskelligt i de forskellige politikredse, 
men det afhænger desværre også tit 
af hvilken betjent, der kommer ud på 
sagen.  Vi opfatter det som et skøn fra 
sag til sag, om der udløses en bøde.

Vi har sendt en klage til politikommis-
særen for dyreværnsenheden.

Vi har tilbudt ejeren at hjælpe hesten, 
for vi tror på, at vi måske godt kunne 
redde den ved en forsigtig og gradvis 
beskæring. Det har vi gjort før, men eje-
ren var fast besluttet på en slagtning. 

 
Hegnet ligger næsten nede  

i mudderet

Vi politianmelder nu sagen og over-
lader det til myndighederne, som vi 
nu håber vil forbedre forholdene for 
dyrene, men allermest ønsker vi, at 
politiet fjerner alle dyrene.
Politiet og en embedsdyrlæge kom ud 
til stedet og fandt ingen dyreværns-
mæssige forhold ulovlige, og sagen 
blev lukket. Vi var meget undrende 
over, at man ikke så meget som gav 
ejeren påbud som min. om mere 
foder, tørt leje, rettet op på hegn og 
fjerne skrammel.

Hegn der ligger helt ned og godkendt 
af myndighederne

Hingsten

Det fandt vi så kritisabelt og fuldstæn-
dig uacceptabelt, at vi har klaget over 
sagens udfald til Anklagemyndigheden 
og Fødevarestyrelsen.

Vi fik så svar fra Anklagemyndigheden, 
som jeg vælger, at bringe i fuld gengivel-
se, da vi synes det er så langt ude:

Afvisning af klage
Foreningen Nyt Hesteliv har klager 
over en afgørelse, der er truffet af 
Midt- og Vestjyllands Politi den 27. 
februar 2020 om at standse efter-
forskningen i en sag, hvor foreningen 
Nyt Hesteliv den 19. februar 2020 
anmeldte xxxx for overtrædelse af 
dyreværnsloven.

Jeg har i dag besluttet at afvise klagen.

Begrundelse
Begrundelsen for min afgørelse er, at 
jeg ikke anser dig for at være berettiget 
til at klage. Kun parter har adgang til 
at klage over afgørelser, og jeg mener 
ikke, at du kan ses for part i sagen. For 
at kunne anses for part i sagen, skal du 
have en væsentlig direkte, individuel 
og retlig interesse i sagens udfald – 
udover at få gerningsmanden idømt en 
straf. Det mener jeg ikke, at du har.
Jeg har især lagt vægt på, at det følger 
af Ministeren for fødevarer, fiskeri og 
ligestillingsbesvarelse af spørgsmål nr. 
27 til L 80 til lov om dyrevelfærd, stillet 
den 19. december 2019, at:

(…) Anmeldelse til politiet om overtræ-
delse af dyrevelfærdslovgivning kan 
indgives af enhver, herunder dyre-
værnsorganisationer. Tredjeparter, som 
eksempelvis dyreværnsorganisationer, 
er derimod ikke generelt klageberet-
tigede i sager om overtrædelse af 
dyrevelfærdsloven.

Interesseorganisationer og foreningen 
vil normalt ikke blive anset som part i 
en straffesag om overtrædelse af dyre-
velfærdslovgivningen.

Overtrædelse af dyrevelfærdslovgiv-
ningen er undergivet offentlig påtale, 
hvorefter anklagemyndigheden på 
det offentliges vegne træffer afgørelse 
om efterforskning, påtaleopgivelse, 
tiltalerejsning mv. efter retsplejelovens 
regler.

Det er korrekt, at den forurettede 
(dyret) ikke selv kan klage i dyreværns-
sager. Dog afviger dette ikke afgørende 
fra de generelle principper i straffesa-

ger, som betyder, at spørgsmålet om 
straf er et anliggende mellem staten 
på den ene side og den tiltalte på den 
anden side. Heller ikke sager, hvor 
den forurettede er en person, får den 
forurettede partsstatus.

Jeg skal ligeledes henvise til en afgø-
relse fra Folketingets Ombudsmand, 
FOB nr. 02.170, hvor en interesseor-
ganisation indgav en politianmeldelse 
i anledning af nogle avisartikler, som 
organisationen anså for stærkt forhå-
nede og krænkende over for etniske 
minoriteter. Politiet og statsadvokaten 
lagde til grund, at foreningen ikke hav-
de partsstatus i en eventuel straffesag. 
Ombudsmanden var enig heri. Han 
udtalte, at det er almindeligt antaget, 
at interesseorganisationer, der vare-
tager andres interesse på idealistisk, 
faglig, organisatorisk, arbejdsmæssig 
eller lignende basis, i al mindelighed 
ikke kan anses for parter eller i øvrigt 
være klageberettigede med hensyn til 
sådanne sager om strafferetlig forfølg-
ning, medmindre der er et fuldmagts-
forhold.

Det er min vurdering, at foreningen 
Nyt Hesteliv ikke har et bestående 
fuldmagtsforhold.

Sagens forløb
• Den 27. februar 2020 traf Midt- og 

Vestjyllands Politi afgørelse om at 
standse efterforskningen i sagen 
mod xxx for overtrædelse af dyre-
værnslovgivningen

• Foreningen Nyt Hesteliv har den 10. 
marts 2020 klaget over afgørelsen. 
Foreningen har i klagen bl.a. skrevet, 
at der efter foreningens opfattelse 
er forhold på xxxxs ejendom, som er 
under al kritik, og som bør ændres 
jfr. dyreværnsloven.

• Politiet har den 7. april 2020 afgivet 
en udtalelse.

Lovgrundlag
• Min afgørelse er truffet efter regler-

ne i retsplejelovens §101, stk. 2.

Ingen mulighed for at klage
Min afgørelse er endelig, og du kan 
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Større dyreværnssag i Nordjylland

Vi fik en anmeldelse med frygtelige 
billeder af radmagre heste. Billederne 
taler for sig selv.

Vi politianmeldte straks og politiet 
og embedsdyrlæge rykkede også ud 
dagen efter. Så langt så godt, men der-
fra så var/er vi noget frustrerede over, 
at tilbagemeldingen var, at det ikke 
var så slemt, som det havde synet på 
billederne.

Det var med stor undren, at der ikke 
var større hjælp at hente for disse 
heste. Der var ingen mad, ingen græs, 
drægtige hopper m.m. Hest med stort 
sår og et dækken, der var halvt faldet 
ned. Skulle vi gå til pressen? Skulle 
vi frikøbe nogle af hestene? Skulle vi 
klage over udfaldet, det er ret håbløst. 
Læs sagen fra Midtjylland.

Der er flere, der holder øje med 
stedet dagligt, og det er forsøgt at 
få ejeren i tale for at hjælpe ham af 

med nogle heste eller købe nogle af 
hestene, men det er meget svært at 
”komme igennem” for ikke at sige 
umuligt. De 3-4 værste heste er væk 
– heriblandt den med dækkenet. De 
formodes aflivet og lagt i graven. Se 
billederne nedenfor.…. til trods for at 
vi godt ville have hjulpet dem. 

Vi afslutter ikke denne sag men vil 
forfølge den. Græsset kommer snart, 
så forhåbentligt begynder hestene 
langsomt at tage på.

derfor ikke klage over den. Det står i 
retsplejelovens §101, stk. 2, 2. pkt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte anklageren.

Vi ved godt, vi ikke er klageberettige-
de efter loven, men nogle gange får 
vi alligevel et svar. Vi klager på dyrets 
vegne. Vi er af den mening, at dyr 

bør sidestilles med børn, som har en 
voksen person som talerør. Sådan bør 
vi også være talerør for dyrene. 
Det er da ikke i orden, at vi ikke på 
dyrenes vegne kan klage!!

En af 3 grave

Tinka

Der ringer en pige og spørger om vi 
vil hjælpe med at tage hendes hest. 
Hun siger den er lidt tynd og sender et 
billede af den. Vi fik et chok, da vi så 
billedet og aftalte en hurtig udrykning. 
Tinka så endnu værre ud i virkelighe-
den. Hun var apatisk og fjern i blikket. 
Da vi skulle læsse hende, gik hun op i 
trailen som var hun en robot, hvor vi 
havde trykket på knappen. 

Tinka – september 2019

Det var en lang tur hjem fra Vestjyl-
land. Vi har camera i bilen, så vi kunne 
holde øje med hende hele vejen. Vi 
holdt ind et par gange og tilbød vand, 
men det havde ingen interesse. Vi 
kørte hele vejen uden problemer. Da 
vi ankom til Nyt Hesteliv var hun stadig 
meget fjern, men da hun så alle de 
andre heste, løftede hun kortvarigt 
hovedet og gav et lille vrinsk. Hun var 
en af de 5 værste heste, vi har modta-

get på Nyt Hesteliv. Vi synes dog, at vi 
efterhånden havde så stor erfaring i at 
modtage vanrøgtede heste, at vi kunne 
se på hende, at hun ville overleve. Det 
håbede vi i hvert fald. Tinka tog lang-
somt på – meget langsomt. Vi var klar 
over, at hendes tænder nok ikke var de 
bedste, men vi kunne ikke lave et stort 
indgreb i den tilstand, hun var i. Så vi 
fik vores dyrlæge til at fjerne nogle få 
tænder og se om det ikke hjalp. Det var 
ikke nok, så efter 2 mdr. tog vi et lidt 
større indgreb. Det hjalp – så kom hun 
til at se bedre ud i huld. Hun har hele 
tiden kun fået vådfoder, og det skal 
hun have resten af hendes levetid. Hun 
havde meget dårlige tænder. Det er så 
synd for de gamle heste, hvis de ikke 
får ordnet tænder jævnligt. De kan stå 
med store smerter ude af stand til at 
fordøje deres mad.
Tinka kom ud i hesteflokken og er lidt 
af en enspænder. Hun er blevet glad 
for Victoria, som er hendes boksnabo. 
Vi fik at vide, at hun kom fra en ride-
skole i Tyskland og endte hos en heste-
handler i Danmark, hvor tidligere ejer 
købte hende fra. Der var ingen pas på 
hende. Hvad der er sandt eller usandt 
ved sådan en historie, ved vi ikke. Det 
gør heller ikke noget, for hendes for-
historie, kan vi ikke gøre noget ved al-
ligevel. Udenfor blandt flokken er hun 
meget stille og rolig. Når hun kommer 

i boks, så skal nabohestene altså ikke 
kigge for meget på hende ….   

Vi vil bare sørge for, at Tinka får så god 
en tid, der er tilbage for hende. Hun er 
ca. 23-29 år. Det vides ikke.

Tinka – januar 2020

Tinka – maj 2020

Book en guidet tur
I sommermånederne har vi åbent både onsdag og torsdag på følgende 
tidspunkter:

Onsdag kl. 13.30 og kl. 15.00
Torsdag kl. 13.30 og kl. 15.00

Evt. andre tidspunkter kan arrangeres efter aftale. Fra 1. september er 
det kun om onsdagen.

Pris  75 kr.
Medlemmer 40 kr.
Sponsor    0 kr.
 
Tilmelding nødvendigt, da antal deltagere er begrænset. Send din 
tilmelding til: info@nyt-hesteliv.dk
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Katinka og Ally kommer til 
Nyt Hesteliv

Vi får en anmeldelse i februar om en 
tinker, der går på en mudderfold – 
som alle andre steder – men som var 
meget afmagret. 

Vores livredder kørte straks derud og 
fik rigtig ondt af dyrene. Katinka var 
helt apatisk og stod i et meget lille 
skur sammen med en pony – Ally – 
hun var blot 4 år og havde gået sam-
men med Katinka siden hun var 1 år. 
Der så fint ud omkring ejendommen, 
og de var begyndt at bygge stald, men 
det så ud som om, alt var gået i stå. 
Der var INTET at spise andet end jord 
og mudder. ”Skuret” var et mudder-
hul, hvor der absolut ingen form for 
strøelse var. Katinka var skarp over 
ryggen, som var nedsunket, trekantet 
bagpå og indfalden. Hendes hofte-
ben stak ud og man kunne tydeligt 
se hendes ribben, selv om hun havde 
meget langt hår, som beskyttede 
hende. Vi tror, hun har haft det godt, 
og intentionen har været at have et 
lille hyggeligt hestehold. Vi kunne 
mærke på ejeren, at hun var rigtig 
ked af situationen og gerne ville have 
hjælp til at komme af med dyrene. 
Hun havde prøvet at sælge dem uden 
held. Vi aftalte med hende, at vi gerne 
ville hjælpe og afhentede begge heste 
hurtigt.

Da de ankom på Nyt Hesteliv, og så 
alle de andre heste, vågnede de begge 
2 op. Særligt Ally. Hun gik helt i stå, 
da hun så alle de andre ponyer, som 
vrinskede til hende. Katinka var stadig 
apatisk men lysten til maden mangle-
de ikke. Katinka og Ally fik deres egen 

fold, så de stille og roligt kunne lande 
og så fik de gradvist mere og mere 
mad. De er begge nogle skønne og 
søde heste. Vi har skilt begge heste ad, 
så Ally leger med ponyerne om dagen 
og Katinka med hestene. Om aftenen 
kommer de stadig i boks og er glade for 
at se hinanden. Med tiden håber vi, at 
finder nye venner i flokken. Det tager vi 
gradvis, som tingene udvikler sig.

Katinka ved ankomst

Katinka har en lang og tyk pels, som 
hun er ved at smide og hver gang, vi 
strigler hende, så fjerne vi så meget 
hår, at man ikke tror, der er mere til-
bage, men ork jo. Vi kan næsten ikke 
gøre hende ren, for det første hun gør, 
når hun kommer ud er at finde en god 
mudderplet at rulle i, men det bliver 
gudskelov mindre og mindre, som det 
hele tørrer op ude på foldene.

Ally ved ankomst

Ally var ikke helt så medtaget, stadig 
tynd men det kommer hurtigt på.

Katinka i dag

Ally i dag

Både Ally og Katinka er nogle være 
”madhoveder”. De kaster sig hen over 
spand eller krybbe, så det kan være 
svært at få maden derned. Det er nok 
ikke så mærkeligt, når man har sultet.
Vi håber, vi finder en rigtig sød familie 
til begge to på sigt.

Vidste du... 
at stråfoder er vigtigt for hesten:

1. Beskæftigelse, beskæftigelse, beskæftigelse så hesten ikke får uønsket adfærd
2. Mæthedsfornemmelse i længere tid, som fuldfoder ikke kan give
3. Tyggetid, der producerer spyt, der er med til at undgå mavesår
4. Virker beroligende – forskning har vist at det virker beroligende at have grovfoder  

at tygge på
5. Når hesten tygger stråfoder, er det med til at hesten får varmen

Edano

Vi fik en anmeldelse på et opstald-
ningssted med manglende udmug-
ning, flere heste med muk og mang-
lende strøelse og foder. 

2 af vores livreddere tog af sted for 
at tale med ejeren af stedet. Der var 
flere ting, der skulle rettes op på, 
men undervejs ved gennemgangen af 
stalden og hestene, blev vi gjort op-
mærksom på en lille plag, som ejeren 
ikke passede. Han stod der bare. Hun 
havde tilsyneladende mistet interes-
sen for det. Tidligere ejer havde selv 
avlet ham men havde solgt hans mor. 

Det synes vi var rigtig synd at efterla-
de sådan et lille ”barn” på den måde. 
Han var uskyldigheden selv. Vi fik fat i 
ejeren og tilbød hende, at vi godt ville 
afhente ham. Hun var meget glad for 
den løsning. Vores 2 seje livreddere 
passede og plejede ham til vi kunne få 
ham afhentet. 

Edano før

Edano før

Edano kom til Nyt Hesteliv som hingst 
den 13. marts 2020 og var som et lille 
uskyldigt barn, der bare ikke forstod 
noget. Der var ikke meget hingst i 

ham, men for at vi kan få ham godt af 
vejen til en ny og kærlig familie, kræ-
ver det at han ikke forbliver hingst. 

Edano ankomst

Han er meget mager, og der er intet 
sul på ham overhovedet. Det er et 
rent knoglesæt med langt hår. Når han 
bliver striglet, så er det en blød børste 
hen over knoglerne. Han er så sød og 
mild og er nu ved at vågne op. Han vil 
meget gerne de andre heste og har 
også gået sammen med 2 vallakker – 
Cherion og Spunk.

Hans bedste ven lige nu er Notti, en 
privathest, som går her i otium. Han 
har taget ham til sig som sit eget barn 
og vejleder ham så godt han kan.  

Edano og Notti

Den 6. april blev han kastreret og 
vaccineret. Alt gik fint – helt som det 
skulle. 

Den 10. april fyldte Edano 2 år. Vi 

glæder os alle på Nyt Hesteliv til at 
følge ham i hans udvikling og til den 
dag, hvor vi har fundet en sød og 
kærlig familie, som vil elske ham. Hans 
far er en flot Oldenborger – Edelstern 
og hans mor Stella skulle også være 
Oldenborger. Så vi er helt sikre på, at 
han vokser op til at blive en ny lille 
stjerne. 

Edano på tur

Fra idé til handling. 

Grafisk design 
og marketing 
med effekt.

Sponserer med glæde Nyt Hesteliv
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Dansk naturpleje med afgræssende 
heste – hestevelfærd?

Et sted i Midtjylland fandt vi en kæm-
pe flok Exmoor ponyer, en blandet 
forsamling af hopper og en stor del 
med føl. Vi ser, at et af føllene ikke kan 
støtte på dens ene bagben og at en 
del af føllene er i meget dårlig stand. 
Det gælder også enkelte moderhop-
per, som er til den noget magre side. 
Deres spisested er en stor mødding 
og arealet er meget vådt og mudret. 
Ponyerne har hverken læskur eller tæt 
beplantning, der kan danne tørt leje i 
den våde og kolde tid på året. 
 
Vi anmelder sagen til politiet, som 
handler hurtigt og godt på sagen.

Ejeren af ponyerne bliver pålagt at 
hjemtage de tynde føl og enkelte 
moderhopper samt dyrlæge indover 
til de dårligt gående føl. Der bliver 
ydermere pålagt at åbne op til en lille 
nåleskov, så ponyerne kan gå derind 
og få en smule ly og læ for vind og 
vejr. Foderpladsen bliver flyttet, da 
heste skal kunne stå rimelig tørskoet 
og spise. 

Der skal ifølge vores lovgivning, være 
rimelig tørt omkring foderplads, fri 
adgang til friskt drikkevand samt tørt 
leje.

På andet areal, bliver ejeren pålagt at 
halvere flokken, således at han skal 
hjemtage 20 ponyer ud af 40, grun-
det deres foderstand samt arealets 
størrelse. 

Denne sag bliver der taget godt hånd 
om af politiet, for selv om de må gå 
ude hele året, så skal Dyreværnsloven 
stadig overholdes. 
 
Desværre ses et kæmpe og voksende 
antal af naturpleje projekter rundt 
om i landet, som et led i den store 
stigning af brakmarker, og at natur-
pleje med heste har en god effekt på 
arealets beplantning.

Men det sker ofte på bekostning af 
hestenes velfærd.

Det er stadig de samme regler for he-
stevelfærd om de går ude eller hjem-
me. Ejerne af hestene har samme 
ansvar til at tilse og hjemtage dyrene, 
uanset om hestene er vilde eller ej. 
Hesteantallet skal tilpasses arealet, så 
de kan leve af det.

Det er et meget omdiskuteret og 
sårbart område med naturpleje 
projekter. Der har været mange sager, 
og desværre også sager, hvor heste lå 
døde af sult uden nogen har kunnet 
reagere, da mange af arealerne ligger 

godt afsides og således gemt af vejen, 
så Ingen ser hestene. 

Det har for mange været en let måde 
at tjene gode penge på. Der er nemlig 
gode penge at tjene på disse projek-
ter. Man får penge for at lade sine dyr 
afgræsse på arealerne. Så det er gratis 
”foder” til dyrene udover at man også 
får økonomisk støtte for at de afgræs-
ser arealerne. Det er der ikke noget 
galt i. Det er blot vigtigt, at ejeren til 
dyrene følger dyreværnsloven og at 
dyrene tilses 1 gang dagligt, således at 
syge heste kan blive adskilt fra flokken 
og svage dyr afhjælpes.

Desværre ses en tendens blandt 
naturplejere, at ejer til dyrene ”glem-
mer” at hjemtage syge og tilskade-
komne heste med den begrundelse, 
at det er vilde heste, som er svære 
at håndtere, eller at flokken ikke vil 
acceptere de hjemtagne heste, når de 
skal tilbageføres, men dette argument 
er ikke i orden.

Derfor er det godt, at folk er opmærk-
somme på disse flokke, da hestene i 
nogle tilfælde bliver overladt lidt for 
meget til sig selv.

Dyrevelfærden skal tilgodeses uanset 
hvad!

Hopper og føl på Fyn

I april måned fik vi en anmeldelse 
på heste, som meget sjældent kom 
ud – og hvis de gjorde det – skete det 
først i tusmørket. Der kunne gå 2-3 
uger imellem. Anmelder begyndte at 
undre sig og stoppede op, når hun 
kørte forbi. Hun kunne høre, der var 
heste indenfor, og hun så kun en sort 
hest, som var meget tynd. Vi sendte 
en af vores livreddere ud for at tjekke 
stedet ud, men ingen svarede, og det 
lignede lidt et forladt hus, så vi politi-
anmeldte det straks, og politiet rykke-
de ud allerede dagen efter. Der stod 
2 hingste i en mørk lade uden særligt 
lys og inde i stalden, som var meget 
ussel og lavt loftet, stod 1 hoppe med 
nyfødt føl og en drægtig hoppe, som 
skulle fole i løbet af 1,5 måneds tid. 
De gik i lort overalt. Der var ingen 
luftefolde, kun en gårdsplads, hvor de 
kunne gå lidt rundt.
Politiet forespurgte, om vi kunne 
overtage dem, særligt den drægtige 
hoppe og 2 års hingsteplag. Det sagde 
vi straks ja til og aftalte med ejeren, at 
vi ville afhente dem den kommende 
weekend. 

Vi var noget overraskede, da vi skulle 
afhente den drægtige hoppe. Hun var 
ikke så drægtig mere. Hun havde lige 
født 2 dage før vi kom. Det var den 1. 
maj 2020. Men begge føl så fine ud, 
så vi kørte væk med 2 mødre og deres 
drengebørn samt en hingsteplag. Han 
skulle anbringes hos en af vores liv-
reddere for en periode, mens han blev 
kastreret og så kunne han vende hjem 
til os bagefter.

Arabella har tidligere fået føl, men har 
mistet de sidste 2 føl. Vi håber nu på, 
at hendes føl kan overleve her. Han 
ser fin ud. Arabella er nu parasitbe-
handlet, lusebehandlet og vaccineret. 
Hendes føl Bello er også blevet vacci-
neret. Den tilbageblevne hingst Tarzan 
er far til føllene og hingsteplagen.

Arabella og Bello

Bellizzi er mor til Bianco og hingste-
plagen, som hun har gået med, indtil 
for 1 måned siden. Han blev sat ind 
i den mørke lade til sin far, Tarzan. 
Hun og Bianco har nogle forfærdelige 
hove og er den tyndeste. Hun er også 
lusebehandlet, vaccineret og fået 
ormekur.

Bellizzi og Bianco

Nu skal de alle falde til og finde ud af, 
at de kommer ud i den friske luft hver 
dag, hvor de kan få bevæget sig, og 
hvor der er masser af mad og græs. 

Føllene vil ejeren desværre have 
tilbage, men vi håber, vi kan overtale 
hende til at vi kan beholde føllene og 
tilbyde hende nogle penge for dem. 
Det ville være så synd, hvis de skal 
tilbage til det sted. 

Har du lyst til at være sponsor for følle-
ne og give et bud, så send en mail til os.

Cioccolato, som er søn af Bellizzi, er en 
lille baby på 2 år. Han var så uplejet og 
havde lange hove, så han kunne faktisk 
ikke løbe og var ej heller vant til bevæ-
gelse. Ejeren havde klippet ham helt 

ned med en saks. Han faldt og snuble-
de med de dumme hove. 
Vi havde ikke lige plads til at tage en 
hingst ind lige nu oven i følbasserne, 
så han kom ud til en af vores livreddere, 
hvor han nu skal blive passet og plejet 
indtil kastrationen, og så kommer han 
til Nyt Hesteliv 3 uger senere. 

Cioccolato

Cioccolatos hove

Han har i dag fået beskåret sine hove. 
Han er meget apatisk og forstår ikke 
signalerne fra de andre heste. Han går 
nu sammen med en shetlandspony, 
som må opdrage lidt på ham. 
Han ligger meget ned og sover, som 
om han først nu har fået ro.

Cioccolato og shetlandsponyen

Vi glæder os over at have fået disse 
heste, følge deres udvikling og hjælpe 
dem til et bedre liv.
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For første gang nogensinde vil 
Danmark anerkende, at alle dyr er 
sansende væsner. 

Den nye dyrevelfærdslov er en ram-
melov. Det betyder, at Folketinget på 
mange områder nu giver fødevaremi-
nisteren bemyndigelse til at fastsætte 
konkrete regler for dyrevelfærden for 
de enkelte dyr. 

Men hvad kommer det til at have af 
betydning for vores heste ?
 
Vi er kommet et meget stort skridt 
nærmere at heste fremover skal have 
en anden hest at være sammen med, 
således at hestens sociale behov 
bliver tilgodeset. 

Det er denne paragraf vi skal holde 
øje med:
 
§11, stk. 1: Af lovbemærkningerne 
fremgår det, at det påtænkes at 
indføre krav om, at et hestehold skal 
bestå af mindst to heste, således at 
hestenes sociale behov sikres.

Det er noget vi hos Nyt Hesteliv har 
arbejdet benhårdt for. Lad os sam-
men håbe at det er nu det sker.

Ny dyrevelfærdslov i korte træk:
 
Forbedringer:
§1: Dyr anerkendes som sansende 
væsner i lovens formålsparagraf.
§7: Udvidelse af forbud mod dyre-
kampe fra hunde til at gælde alle dyr 
(herunder også fx haner).
§11, stk. 1: Af lovbemærkningerne 
fremgår det, at det påtænkes at 
indføre krav om, at et hestehold skal 
bestå af mindst to heste, således at 
hestenes sociale behov sikres.
§11, stk. 4: Ministeren kan fastsætte 
regler om mærkning og registrering 
af dyr af dyrevelfærdsmæssige hen-
syn (fx katte).
§28, stk. 5, pkt. 1: Ministeren kan 
fastsætte regler om hold og fremvis-
ning af dyr i cirkus, forlystelsesparker 
og lignende virksomheder, herunder 
om forbud mod hold og fremvisning 
af visse dyrearter.
§29: Ministeren kan fastsætte regler 
om forbud mod, at dyr, som er blevet 
underkastet operative og lignende 
indgreb, udstilles eller på anden 
måde fremvises med henblik på be-
dømmelse af dyrets ydre, brugsegen-
skaber eller færdigheder.

Forringelser:
§25: Hvirvelløse dyr undtages frem-
over for forbuddet mod drukning af 
dyr. Dog har ministeren bemyndigel-
se til at fastsætte skærpede regler på 
området.
§§62-69: Klippekortordningen for 
dyretransporter forsvinder.

Dyreværnslov bliver til dyrevelfærdslov

Fjordhest på Fyn

Ved et tilfældigt tip fik vi nys om 2 
fjordheste, som havde stået inde i 
stalden i 6-7 år, da de ingen fold hav-
de. De kom aldrig nogensinde ud af 
stalden. En nærboende borger havde 
solgt 2 fjordheste til dem, og havde 
aldrig set dem ude af stalden. Helt 
forfærdelig sag. Sådan en sag har vi 
aldrig haft før. Man tror slet ikke, at 
nogen mennesker kan finde på at in-
despærre et dyr sådan, som i den grad 
er et socialt flokdyr med stort behov 
for bevægelse og frihed.

Da vi kom i dialog med ejeren var der 

kun en fjordhest og en stakkels ged, 
som stod bundet i den anden boks. 
Den anden fjordhest var død. Ejerne 
forklarede, at de ikke have nået at lave 
fold, men der skulle først ryddes op, 
før de kunne lave fold. Vi kunne godt 
se, at det kom aldrig til at ske, så vi 
anmeldte straks sagen til politiet. Der 
blev heldigvis hurtigt rykket hurtigt ud 
med embedsdyrlæge. Vi havde tilbudt 
at afhente fjordhesten, så den kunne 
komme ud i den friske luft og få et he-
steliv, som den måske aldrig har haft.

Beslutningen blev desværre en afliv-
ning, Hesten har nu fået fred. Vi havde 

elsket at have haft muligheden for at 
give den stakkel et helt andet liv, men 
beslutningen af sådanne ting foregår 
mellem ejeren og myndighederne.  

Heste fik deres helt egen lov i 2008 
efter at den blev vedtaget i Folke-
tinget i juni 2007. Den har løbende 
været ændret i både 2011, 2016 og 
2020. 

Lov om hold af heste gælder for 
heste, alle æselarter og dyr fremkom-
met af krydsninger af disse. Selvom 
at heste har sin helt egen lov er de 
selvfølgelig stadig også en del af dyre-
værnsloven. 
 
Loven gælder for både private og er-
hverv, der kan dog være særlige krav 
til erhverv. 
 
Få et hurtigt kort overblik over nogen 
af de punkter der har været igennem 
de seneste 12 år: 

Fra 1. Januar 2008:
 
• Syge eller skadede heste skal kunne 

adskilles fra andre heste 
• Heste skal mindst 2 timer dagligt 

5 dage om ugen motioneres eller 
gives fri bevægelighed på fold 

• Føl og plage under 2 år skal på fold 
sammen med andre heste 

• Heste må i vinterperioden max. gå 
ude 12 timer uden læskur 

• Heste skal have tilstrækkeligt struk-
turfoder 

• Heste skal have fri adgang til 
drikkevand, hvis de er på fold mere 
end 4 timer 

• Heste skal tilses mindst 1 gang 

om dagen. Ved erhvervsmæssigt 
hestehold, skal det tilses mindst 1 
gang om året af dyrlæge 

• Ved alvorlig lidelse skal dyrlæge 
tilkaldes 

• Heste skal i en tidlig alder oplæres 
til at blive håndterede, så de ved 
deres oplæring beskyttes bedst 
muligt mod smerte, lidelse, angst, 
varigt men og væsentlig ulempe 

• Udstyr skal være tilpasset den 
enkelte hest 

• Doping i form af symptomsløring 
bliver nu forbudt 

• Beskæring og beskoning skal ske 
efter behov

 Fra 1. Januar 2011:
 
• Heste må ikke opstaldes i spiltov 
• Rum og udstyr skal være udfor-

met således, at hestene beskyttes 
bedst muligt 

• Luften i stalden og ventilationen 
skal være således, at den ikke 
skader hestene og at den giver 
tilstrækkelig ventilation

 

Fra 1. Januar 2016: 
 
• Gulvet i stalde og bokse skal være 

jævne og må ikke være glat. Der 
skal være passende mængder af 
strøelse i boksene

• Ethvert hestehold skal have adgang til 
fold. En fold skal være mindst 800 m².

• Denne lille fold må ikke benyttes af 

mere end 4 heste samtidig, og der 
må højst være 5 hold heste på den 
om dagen. Skal der mere end 4 
heste på fold samtidig, skal arealet 
øges med mindst 200 m² for hver 
ekstra hest

• Der skal være en plan for, hvornår 
de enkelte heste kommer på fold

 

Fra 1. Januar 2020:
 
• Loftshøjden i stalden skal være 

mindst hestens stangmål plus 75 
cm i frihøjde over eventuel strøel-
se ( For en hest med et stangmål 
på 1,85 m og derover kan loftshøj-
den dog være max 2,60 m i frihøj-
de over eventuel strøelse ) Men 
der må aldrig være lavere end 2,10. 
Ministeren kan dog dispensere for 
mindre heste

• Boksarealet skal ved gruppeop-
staldning være mindst 2 gange 
hestens stangmål i anden (korteste 
side skal være mindst 1,7 gange 
stangmålet), men er der over 4 he-
ste, kan gulvarealet for de følgende 
reduceres til 1,7 gange stangmålet 
i anden. Ved opstaldning enkeltvis 
i boks skal gulvarealet være mindst 
(1,7 x hestens stangmål) og den 
korteste side af boksen skal være 
mindst 1,7 x hestens stangmål.

• Folingsbokse skal være 2,5 gange 
stangmålet i anden og der skal 
være adgang til folingsboks i føllets 
første levemåned

• Stalden skal have et rumfang på 30 
m³ pr. hest uanset hestens størrelse

• Naturligt lys i stalden skal sikres 
ved, at vinduesarealet skal udgøre 
mindst 7% af gulvarealet. Desuden 
skal der være lamper i stalden, så 
hestene på ethvert tidspunkt kan 
undersøges nøje

 
På Retsinformation.dk kan du finde 
bekendtgørelsen om lov af hold om 
heste og se de nuværende og gældende 
regler, hvis du er i tvivl om noget.

Har du styr på Lov om hold af heste?
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Fødevarestyrelsen har nu givet til- 
ladelse til, at man kan begrave sin 
egen hest på sin egen private grund 
uden at skulle ansøge om tilladelse 
først. Dog kun hvis man overholder 
miljølovgivning og/eller anden lovgiv-
ning, der strider imod begravelse af 
døde dyr.

Ved nedgravningen skal man sikre sig, 
at der er tilstrækkeligt jord over det 
døde dyr, så ådselædere ikke kan grave 
det op. Dvs at der skal minimum 1 
meter jord over dyret.

Der er undtagelser. Hvis hesten har 
lidt af en alvorlig sygdom (anmelder-
pligtig husdyrsygdom), hvis hesten 

er blevet aflivet pga en sygdomsbe-
kæmpelse eller nedgravningen er i 
strid med miljølovgivningen/anden 
lovgivning må man ikke grave hesten 
ned på privatgrund. Her skal hesten 
destrueres eller brændes på et god-
kendt dyrekrematorie.

Begravelse af heste på privat grund 

Asmus med GPS Jolly med GPS Spunk med GPS Verdi med GPS

Vi er i gang med etablering af et stort 
stisystem/vandrefold projekt i stil 
med Paddock Paradise. Vi har læn-
ge ønsket at etablere stisystemer/
vandrefolde til vores dyr. Grunden på 
Spedsbjergvej gav ikke de store mu-
ligheder for at større og interessant 
stisystem. 

Den mulighed har vi til gengæld fået 
i Morud – grunden er meget varieret 
med juletræsplantage – høje klippe-
grønt træer, frugttræer og flere små 
søer – ideel til stisystem/vandrefolde.
Baggrunden for etableringen af 
stisystemer/vandrefolde er et ønske 

om at give vores heste så naturligt et 
liv som muligt. Fra naturens side vil 
en hest bevæger sig i mange timer 
(16-20 timer i døgnet) og over store 
afstande for at finde føde. I Danmark 
holdes heste typisk på firkantede 
folde, hvor hestens naturlige bevæ-
gemønster ikke opfyldes. 
Udover etableringen af selve stisyste-
met har vi igangsat et læringsprojekt, 
hvor vi indsamler og undersøger 
viden om udvalgte hestes bevægel-
sesmønster. 

Vi vil gerne undersøge, om heste ren 
faktisk vil bevæge sig mere, hvis de 

tilbydes stisystemer/vandrefolde med 
større afstande at bevæge sig rundt i 
fremfor de mere traditionelle, firkan-
tede folde.

Vi har i starten af året udstyret 10 
heste med GPS tracker så vi kan følge 
deres bevægelser, når de går på tradi-
tionelle græs/jord/vinterfolde. Samti-
dig med opstart med GPS begyndte vi 
at planlægge de nye vandrestier. 
Planlægningen af stisystemer er en 
stor opgave, og det er meget vig-
tigt at de bliver planlagt rigtig ellers 
”virker” de ikke. Heste er meget 
rationelle i deres bevægelsesmønster 

Udviklingsprojektet

Hvad er Paddock Paradise

1. Begrebet Paddock Paradise (PP) 
stammer fra Jaime Jackson og 
hans beskrivelser af den type 
stisystemer som han har udviklet 
på baggrund af hans forskning og 
observationer af vildhestene i US 
Great Basin tilbage i 1980´erne

2. PP er basalt set en vandrefold - 
en fold med vandrestier, så heste-
ne tvinges til at bevæge sig mere. 

3. PP-principperne går ind og kigger 
på, hvad vi så kan gøre for vores 
tamheste, for at hjælpe dem på 
vej mod sunde og stærke hove 

uden sko, sund pels og god huld 
uden dækken, foder der styrker 
mave-tarmkanalen, bevæger sig 
mest muligt.

4. Undersøgelser viser, at tamheste 
lider af mange flere sygdomme 
 
og lidelser, og lever meget korte-
re end de vilde heste.

5. Menneskes meget bekvemme 
måde at holde hest på, gennem 
tiderne har gjort hesten enormt 
skrøbelige og sygelige.

6. Læs mere om PP i bogen Paddock 
Paradise, der er oversat til dansk.

og energiforbrug – de flytter sig ikke, 
medmindre det er nødvendigt. Derfor 
er placering af foderpladser meget 
vigtig så deres beliggenhed ”tvinger” 
hestene til at flytte sig efter foder. Der 
skal etableres hvile pladser og rulle-
pladser med sand. Vi skal også have 
mulighed for at køre foder til foder-
pladserne og generel vedligeholdelse 
af stierne, derfor skal vi have etableret 
stierne på en måde, så vi kan køre 
med maskiner hele året.  

Når hele stisystemet er klart, skal vi 
følge bevægelsesmønster og afstande 
for de samme 10 heste, så vi kan se, 
hvor meget mere hestene vil bevæge 
sig, hvis de får muligheden for det.

GPS registreringerne, der giver et 
målbart resultat, skal danne grundlag 
for en vurdering af, om det ikke giver 
et bedre og sundere resultat for heste 
i Danmark at bevæge sig i stisystemer 
fremfor traditionelle folde. Vi forestil-

ler os, at hestenes trivsel og sundhed 
vil blive øget væsentligt. Vi har haft 
Helle Knudsen med ind over som 
rådgiver til vores vandrefolde/-stier. 
Vi glæder os til at se resultatet og at 
vise jer resultatet, som vi vil skrive 
om i næste medlemsblad. Det er også 
muligt at se stedet og området via 
bookning af en guidet tur.  

Naturens eget foder, 
                              når du vil fodre med omtanke

Vi er glade for samarbejdet
med Nyt Hesteliv

Vi er skiftet til Nordic Horse’s produkter, hvilket vi er meget glade for. Alle heste spiser det 
med stor fornøjelse. Sortimentet er omfattende men også meget enkelt i brug. Det bruges 
både til tynde, tykke og forfangne heste.



22 23

Af Helle Knudsen

To heste kommer slentrende i den 
ene gang, mens støvet hvirvler op, tre 
heste står og hviler i solen i gangen 
på hjørnet af skoven, fem andre heste 
spiser hø ved en station ude i hori-
sonten. Der er to heste på vej ad den 
vestvendte sti, op til vandkoppen… 
og i søen kan vi se gamle Freja stå 
med vand op under maven mens hun 
tygger et par siv…. Det er det almin-
delige hverdags billede i en succesfuld 
vandrefold, heste som nyder valgfrihe-
den og kontrollen over eget liv.

Vandrefolds konceptet udspringer af 
Paddock Paradise som Amerikanske 
Jaime Jackson har beskrevet i sin bog 
af samme navn. Efter at have fulgt vil-
de heste i The Great Basin, USA, i 4 år, 
blev nogle helt præcise ting åbenlyse 
for ham:
1. Hestene bevæger sig i et stort om-

råde, men området er det samme 
– kaldet en Hjemegn.

2. Hestene bevæger sig ad de samme 
stier, igen og igen, på forskellige 
ruter som opfylder deres behov 
for føde, vand, mineraler, tryghed, 
social adfærd osv.

3.  Hestene lever af meget tørt, strid, 
fiberholdigt foder, ikke kun græsser.

En god vandrefold skal opfylde 
hestens naturlige behov i forhold til 
ovenstående, og derved stimulere 
dens almindelige adfærd.

Det er efterhånden alle mands viden 
at en hest i naturen vandrer lange 
strækninger og mange kilometer hver 
dag, fordi de skal finde føde og vand.  
Det kan med fordel udnyttes for at opnå 
bedre sundhed ved vores tamheste.

I modsætning til en almindelig græs-
fold som serverer føden lige foran 
hesten, skal en god vandrefold vække 
hestens naturlige nysgerrighed og 
søge adfærd, og bringe den rundt til 
forskellige aktivitets celler, hvor den 
selv frit kan vælge hvad den har behov 
for.. Vand ? Hø? Sand at rulle i? Mine-
raler? Sliksten? …måske et afkølende 
bad i søen? Eller et hvil i brisen eller 

på det tørre leje i læskuret… Det vig-
tigste er at det er hestenes valg ! 
Hestene i en veldesignet vandrefold vil 
kunne opnå 10-25 km i døgnet.

Hvad sker der når hestene  
vandrer?
Hestene opnår en større sundhed 
generelt, når en hest bevæger sig 
stimuleres mavetarm fordi den vugges 
fra side til side- lidt ligesom os i de 
tunge juledage – vi ynder også at gå 
en tur for netop at få gang i maven . 
Kroppen stimuleres generelt i be-
vægelse, sundere led, det er kendt 
faktum at knogle de-mineraliserer og 
bliver svagere ved mindsket bevægelse, 
ligesom de bliver stærkere ved øget 
bevægelse.

Heste med livsstilssygdomme såsom 
overvægt, Forfangenhed, EMS; Cushing 
mv kan i et velfungerende system 
rehabiliteres og opnå et sundt liv. 

Hestenes hove stimuleres af bevægel-
sen og der kan opnås et naturligt slid 
som nedsætter beskærings frekvensen.  
Velstimulerede hove bliver stærke og 
sunde og langt mere modstandsdygti-
ge, og vil kunne bevæge sig på forskel-
ligt underlag uden problemer. 

Før-billede af forben på pony, som 
har været forfangen og så ankom til 

vandrefolden

Efter-billede af samme ponys forben

Før-billede af bagben på pony, som 
har været forfangen og så ankom til 

vandrefolden

Efter-billede af samme ponys bagben

Og så er der alle de mentale fordele; 
en hest som udnytter sin naturlige 
søgeadfærd, har fri adgang til social 
adfærd, og kan bevæge sig frit mange 
km om dagen, vil helt naturligt være 
en hest uden overskuds energi, (dårlig 
energi) og med et minimum af frustra-
tion, og som kan forholde sig velaf-
balanceret til det daglige samarbejde 
med sit menneske.
Du som hesteejer opnår større frihed 
ved ferier og sygdom – hestene klarer 
sig selv med daglig stimuli, du behøver 
ikke sørge for motion!

Alle heste i én flok
En veldesignet vandrefold har plads til 
alle hestene i samlet flok. Her opnås 
friheden til social adfærd og danne 
bånd hestene imellem, store som små 
og unge som ældre.  Vi er aldrig ligeså 
gode som hestene selv til at gennem-
skue hvem som vil ende med at være 
gode makkere og hvem som ikke vil, 
derfor giver det mening at sætte he-
stene i samlet flok i et passende antal 
til systemet.

OBS husk at der skal være grovfoder 
til rådighed i højder til alle hestene ( 
inkl shettere) og i et passende antal 
stationer så der ikke pludseligt er spist 

Vandrefold

op i det som shetterne kan nå, mens 
de store heste har rigeligt til resten af 
døgnet.

Vandrende heste

Den stærke og svage hest i vandre-
fold…og den som bedækker?
Mange kender måske situationen med  
at have en hest i flokken som enten 
altid virker hård mod de andre,  eller 
den hest i flokken som altid virker 
tilbageholdende og måske endda en 
smule udsat i forhold til de andre.   Det 
er meget naturligt at være bekymret 
for disse heste især ved overvejelsen af 
en vandrefold, men her er det især at 
en vandrefold kan gøre gavn!

Den udsatte hest vil få mere ro på, da 
den vil lære at de andre heste ikke kan 
komme i angreb i direkte fugleflugt, så 
den udsatte hest lærer hurtigt at få sig 
placeret i en god position i forhold til 
de andre, og derved opnår den mindre 
stress. På sigt vil den højst sandsynligt 
endda begynde at socialisere sig fordi 
den opnår kontrol over eget liv så at 
sige.

Den ”aggressive” (Frustrerede) hest 
i flokken vil ligeledes falde til ro, og 
årsagen er ganske logisk; ude i naturen 
eksisterer aggression slet ikke som vi 
ser den blandt vores tamheste, og vi 
skal passe på med ikke at kalde det 
dominans. Den aggressive adfærd vi 
ser i folden, er et resultat af frustration, 
og vil ikke kunne finde sted i naturen 
på samme måde fordi den aggressive 
(frustrerede) hest så vil miste sin flok!  
De vil ganske enkelt ikke gide dens sel-
skab. I vores almindelige folde kan den 
aggressive (frustrerede) hest udøve no-
get man i nogle tilfælde kan fristes til 
at kalde diktatur, fordi de andre heste 

er begrænset af et hegn og en kant og 
derved aldrig kan slippe helt væk.

En veldesignet vandrefold har ingen 
blinde ender, det vil ganske enkelt sige 
at her kan flokken rent faktisk hele ti-
den bevæge sig væk fra den aggressive 
hest, det er blot et spørgsmål om, hvor 
mange ”runder” de tager. Alle heste 
har brug for flokkens tryghed, også den 
aggressive, og det er min helt klare er-
faring, at den aggressive (frustrerede) 
hests adfærd vil tilpasses over tid ,fordi 
flokken nu netop kan forsvinde fra 
den, den opdrages så at sige af flokken 
indirekte.

I tillæg til det, vil den aggressive 
(frustrerede) hest også opleve mindre 
frustration, fordi de heste den så evt. 
genner med, nu i vandrefolden rent 
faktisk kan flytte sig langt nok væk til, 
at dens behov for at flytte med dem er 
blevet imødekommet.

Hvad så med den vallak som bedækker 
??  Ja det er er altid nødt til at være op 
til den enkelte, men erfaringen viser, 
at når de først er kommet godt i gang 
med at vandre, så aftager det og for-
svinder hos langt de fleste heste.  Det 
kan også ofte hænge sammen med kun 
en enkelt eller to hopper der bedækkes 
på, og når der er flere i samme flok, og 
den naturlige vandring bliver en mulig-
hed, så falder der ro på, og vallakken 
finder en balance. 

Areal størrelse og antal heste
Intet er for småt, faktisk kan man med 
rette sige jo mindre areal du har, jo 
vigtigere er en veldesignet vandrefold 
for dine heste.  Det er ikke antal 100 m 
stisystem, som er vigtigt for, at hestene 
vandrer – det er designet.  Hestenes 
nysgerrighed skal motivere dem til 
at bevæge sig, så hvis dine heste går 
på en lille fold i forvejen, vil du højst 
sandsynligt kunne lave en rigtig stor 
forbedring ved netop at vælge vandre-
folds systemet.

Det er altid nemmere at få en lille 
gruppe på 5 heste eller flere til at 
vandre, men har du to heste skal de 

bestemt heller ikke snydes – spor vid-
den kan være afgørende iht. både antal 
heste og hestenes str. varrierende fra 
2- 5m bredde.

Nyt Hesteliv
Hestene hos Nyt Hesteliv skal nu ople-
ve alle livets goder med stor vandrefold 
til de to flokke, hhv. store heste og 
ponier. Det har været en spændende 
proces at give inputs til at få lavet to 
gode systemer, antal foder stationer og 
disses placering, og det bliver fanta-
stisk at opleve hestene på den megen 
plads. 
De 10 vigtigste ting:
• Designet skal laves ud fra den svage-

ste hest – lær at spotte den
• Jo mindre plads jo større krav til 

design
• En vandrefold skal være et stykke 

natur – smukt at se på!
• Hestene i en samlet flok
• Minimalt græs – helst slet ingen 

(medmindre du er virkelig god til at 
styre græs og dine heste ikke har 
livsstil sygdomme)

• Udfodring med godt tørt hø
• Fodring ad libitum dvs. der altid er 

en lille mængde spiseligt foder  
tilbage når næste fodring foretages

• Kun en aktivitet pr celle , hhv. læ 
skur uden vand, vand uden hø eller 
skur, hø for sig, rullested, evt bakke, 
evt sø mv.

• INGEN blinde ender
• Er du i tvivl så få professionel hjælp.

Fakta om Helle Knudsen:
• Hestetræner gennem snart 20 år.
• Rådgivning om vandrefolde.
• Ejer Den hele Ekvipage Horse center 

og Djurs Horse park.
• Opstaldning og rideskole.
• 30 heste i vandrefold 2,5 km.
• Blandet flok privatheste og elev- 

heste.
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Vidste du...
I februar måned havde vi 80 foreningsheste på internatet.

Hestene har tilsammen en gennemsnitsalder på 16 år.

Den ældste - NH Lulu - er 35 år; den yngste - NH Martinus - 
er 3 år.

Ud af de 80 heste er 22 af dem 20 år eller over.

Vidste du at gennemsnitsalderen på heste i Danmark er 7 år? Martinus – yngste pony Lulu – ældste pony

Udenfor vores ejendom har vi anført 
forskellige åbningstidspunkter. De 
kan godt variere lidt i denne Coro-
natid, men ellers kontakt os på mail 
eller telefon. 

Hesteinternatet – åben onsdag fra 
kl. 13.00 – 15.00 eller efter aftale
I dette tidsrum kan man droppe ind 
uden aftale og forhøre sig om forskel-
lige ting. Benyt dig af denne mulighed 
og hør til familieplejeheste, hvad vil 
det sige at være sponsor og få svar 
på mange af de spørgsmål, som du 
måske har til os.

Guidet tur/Rundvisning hver  
onsdag kl. 13.30 eller efter aftale
Denne dag kan man komme uden til-
melding. Her fortæller vi om hestene, 
om Nyt Hesteliv og hvad der lige rører 
sig. Vi går rundt på området, så I kan 
se deres omgivelser.

Brugt Rideudstyr i Morud  
– torsdag kl. 16.00 – 18.00
Vi holder åbent i butikken, så I kan 

komme og gøre en god handel. Vi 
modtager brugt rideudstyr alle dage. 
Vi holder igen åben salgsdag 1 søndag 
om måneden. Opslag kommer på 
Facebook.
Vi har også en butik i Helsinge, hvor 
man lejlighedsvis kan aflevere det og 
også købe fra butikken, hvor der åbnes 
efter aftale. Du skal sende en mail til 
olebo2001@mail.dk.

Hesteskolen – løbende kurser og 
foredrag
Der vil løbende komme kurser og fore-
drag, når vi er kommet på den anden 
side af Coronakrisen. 

Åbningstider på Nyt Hesteliv

Har din hest eller pony brug for op-
staldning som ridehest, i otium eller 
restitution efter en skade eller lignende, 
så kontakt Janne Junker.

Af Tine Grejs 

Jeg er den lykkelige plejemor til Eddie 
på 23 år og April på 24 år, som jeg fik 
hjem at bo i december 2017.

I januar 2019 var Eddie begyndt at 
tabe sig, og han fik små knopper over 
ryggen, maven og bagdelen, der ud-
viklede sig til små sår – og de kløede! 
Min dyrlæge tog et skrab, der viste at 
der var stave, kokker og svamp i såre-
ne. En ikke særlig lækker men meget 
genstridig blanding. Det var koldt med 
frostgrader og efter dyrlægens anbe-
faling skulle han vaskes 2 gange om 
ugen 4-5 gange eller til det var væk. 
”og så må du smide 3-4 dækkener på 
ham til han er tør” sagde han, da jeg 
kun har løsdrift. Det var ikke let at 
vaske Eddie, da han var meget lang-
håret. Han havde gået uden dækken, 
da han normalt holdt hulden fint, og 
havde derfor et langt tykt og tæt hår-
lag. Samtidig måtte jeg ud og finde et 
foder der kunne fede ham lidt op. Jeg 
kæmpede med vask og dækkener, og 
vask af dækkener, da svamp og bakte-
rier jo sad i dækkenerne og derfor ikke 
skulle bruges igen før de var vasket. 
Eddie fandt sig heldigvis rimeligt pænt 
i at blive vasket, og tog også langsomt 
på. Knopperne blev mindre og kløede 
mindre uden dog helt at forsvinde. 
Men det gik den rigtige vej.
Samtidig bemærkede min trimmer, at 
Eddie havde fået sur stråle og at han 
til sidst havde det i alle 4 hove. Han 
plejede altid at have pæne hove. Så 
der måtte også noget behandling i 
gang.

Da foråret kom, var han meget længe 
om at tabe vinterpelsen, og min 
mistanke blev vagt. Da dyrlægen i maj 
2019 ordnede Eddies tænder, sagde 
han at det ikke så godt ud. Jeg fortalte 
om min mistanke og alle sympto-
merne (dårligt immunsystem) og vi 
blev enige om at teste ham for PPID 
i august måned. Samtidig fik jeg også 
testet April.
Testen var positiv – endda så positiv 
at dyrlægen skulle tjekke tallene igen 
hos laboratoriet, da han aldrig havde 
hørt eller set så høje tal.

Man tester hestens blod for ACTH, 
som er et hormonstof. Normalværdien 
er 0-50, gråzonen er 50-100 og positiv 
for PPID er hvis tallet er over 100.
Aprils tal lå på 80, så hun skal have 
taget en blodprøve igen i august 2020 
for at se om det er yderligere foran-
dret, men indtil videre kan hun klare 
sig uden medicin.
Eddies tal lå på 950 – det vil sige det 
var tårnhøjt! Og derfor var det at min 
dyrlæge gentjekkede det ved labora-
toriet.

Eddie begyndte at få medicinen 
”Pracent”. Det er stærke sager skal jeg 
hilse at sige. Efter en langsom optrap-
ning fik han en pille om dagen. Efter 
1½ måned tog vi en ny blodprøve og 
ACTH var faldet til 150. Så det virkede, 
men….
Eddie var ikke glad. Han begyndte at 
miste appetitten, tabte sig, og blev 
urent gående. Jeg skulle hele tiden 
finde noget nyt foder lavt på sukker og 
stivelse, som smagte af noget nyt, ind-
til jeg faldt over A-snack. Der er man-
ge forskellige smage og på den måde 
kunne jeg variere det samme foder i 
smag. Men han tog bare ikke på. Jeg 
havde givet ham dækken på tidligt 
for at han ikke skulle bruge energi på 
at holde varmen, men klippede ham 
samtidig, for at gøre det nemmere at 
holde knopperne væk (nemmere at 
vaske en korthåret hest og hurtigere 
at tørre).

Langt om længe fandt jeg et foder 
han tog på af. Cushcare Conditioner 
fra Brogården, men det var dyrt. En 
sæk til 300 kr. spiste han på en uge, 
sammen med risklid, urter og andre 
tilskud der skulle booste han immun-
forsvar mm. Men Eddie tog på, det var 
det vigtigste. 
Samtidig var jeg gået fra 1 hel pille til 
½ pille om dagen, for at se om hans 
humør, huld og helbred havde det 
bedre med det.

Eddie hader regn, og han er som regel 
eddikesur, når det regner. Det har 
stort set regnet hele vinteren 2019-
2020, så det var svært at se om Eddies 
humør forbedres. Normalt elskede 
Eddie sine vandrestier og blev sur hvis 
jeg havde lukket af for dem, men nu 
ville han ikke ud på dem. Så al wrap-
pen fik hestene på jordfolden, hvis det 
kunne glæde Eddie.

Langsomt synes jeg det begyndte at 
vende. Eddie tog på og fik en rigtig 
pæn huld. Hans humør (ind imellem 
regnbygerne) blev bedre, og han 
begyndte at komme galopperende når 
jeg kaldte på ham. Han virkede ikke 
længere urent gående, og knopperne 
gik lidt i stå. Han virkede heller ikke så 
træt mere, men hans muskulatur var 
faldet meget.

Da vi nåede februar havde jeg faktisk 
fået min gamle hest tilbage. Knopper-

At have en hest med PPID

Opstaldning
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ne var helt væk, appetitten var helt 
tilbage, han var kommet i god huld 
igen (ja, næsten lidt småtyk) og den 
glade Eddie med hans småtiggen efter 
at blive kløet her og der, var tilbage.

Det er et kæmpe arbejde at have 
en hest med PPID, og det kan blive 
dyrt, når hestene er oppe i årene. 
Ind imellem har jeg også været i tvivl 
om hans livskvalitet, men med nogle 
justeringer er den kommet op. Jeg må 

dog forvente, at han nok ikke bliver 
30 år, da han ER meget påvirket af 
sygdommen og medicinen. Ikke alle 
heste er det. Jeg må også forvente, at 
det bliver hårdt arbejde både at holde 
ham i rette huld og følgesygdommene 
fra livet, da der uvægerligt vil komme 
flere dyrlægeregninger og tandeftersyn.

Er det det værd, vil nogen sikkert 
spørge. Det er jo selvfølgelig op til den 
enkelte at vurdere, men Eddie har været 

så meget igennem, og jeg lovede at 
passe på ham. Han har lært mig så 
meget; om heste, mig selv og træning. 
Så ja, det er det værd, det er det hele 
værd! Så længe Eddie vil det. 

Læs mere om PPID og andre alder-
domssygdomme på:
www.langthesteliv.dk. Der kan du 
også få en gratis voucher til at få te-
stet din hest for PPID. 

Vidste du... 
Heste pruster, når de har det godt.... 
Lyden kan ifølge forskerne sammenlignes med en kat, der spinder.
 
Et forsøg lavet i 2018 af det franske universitet, Université de Rennes har nem-
lig vist, at lyden er et udtryk for, at hesten har det godt. I forsøget blev 48 heste 
flyttet mellem forskellige rum, der enten var:
 
• behagelige, sjove og stimulerende eller
• lukkede og med meget begrænset stimulering
 
Forskerne målte på, hvor ofte hestene fnøs, når de var i henholdsvis det ene 
og det andet miljø, og kunne konkludere, at prustelydene var langt flere, når 
hestene blev stimuleret positivt.
 
Faktisk er sammenhængen mellem prusten og velvære så markant, at forskerne nu anbefaler hesteejere at bruge 
hestens prustelyde som en pålidelig indikator for, hvordan hesten har det.

Nye heste

Siden vores sidste medlemsblad har vi 
fået 14 nye beboere på internatet. 
Det er æslet Hansen, ponyerne Bella 
og Line, Ally (der kom sammen med 
Katinka) og Mjølner. Af heste har vi 

fået Penelope, Cinderella, Algo, Tinka, 
Katinka, Edano, Bellizzi, Arabella og  
Cioccolato. 
Du kan læse om alle hestene på vores 
hjemmeside under Sponsorheste 

(www.nyt-hesteliv.dk/stoet-hestene/
sponsorheste-adoption/), hvor du 
selvfølgelig meget gerne må blive 
sponsor for dem og være med til at 
sikre dem.

Cinderella Algo Line Arabella

Ally Hansen

Tinka

Ciocolatto

KatinkaBella Mjølner

Bellizzi

Penelope Edano
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Siden sidste medlemsblad, er der 
heste og ponyer der har fået nyt hjem. 
Der er heldigvis rigtig mange der gerne 
vil have en hest fra Nyt Hesteliv, så vi 
kan få plads til at hjælpe en ny hest i 
nød.

Bailey har fået nyt hjem på Fyn, sam-
me sted hvor Wozni kom i pleje sidste 
år. På Sjælland har man taget imod 
Athene, Mille og Cinderella. I Jylland 
har Sundancer, Grå, Chicago, Johanne, 
Andrea, Felix og Freyja fundet deres 

nye dejlige hjem.

Alle hestene nyder deres nye liv med 
deres nye hestevenner og dejlige 
plejefamilier.

Nye familier

Vi har desværre måtte tage afsked 
med ponyerne Jenny og Blackie. 

Af hestene har vi taget afsked med 

Manific, Gifa, Zas, Frederikke, Store og 
Mingus.

Vi mindes alle heste og ponyer på vores 

hjemmeside, hvor du kan læse om 
dem alle under www.nyt-hesteliv.dk/
internat/in-memoriam

In memoriam

Har du tid og lyst til at lægge nogle 
timer hos Nyt Hesteliv, vil vi være 
meget glade. Der er forskellige mu-
ligheder afhængig af din interesse og 
kompetence. Se nedenfor:

Brugt Rideudstyr - webshop
Vi har brug for flere hænder til Brugt 
Rideudstyr. 
Vil du hjælpe vores heste gennem et 
frivillig og ulønnet arbejde og sælge 
vores indkomne varer på Facebook? 
Indtægten herfra går til hjælp til alle 
vores dyr. Du skal forvente at ville 
bruge ca. 2-5 timer om ugen.
Vi har en lille butik/garage, hvorfra vi 
også sælger Brugt Rideudstyr 1 gang 
om ugen.
På facebook skal vi have taget billeder 
af tingene, lagt det på med beskri-
velser, tage mod bestillinger og finde 
varerne frem til kunden samt at få 
varerne sendt af sted. 

Bliv livredder
Vi mangler altid gode livreddere. 
Særligt på Fyn mangler vi lige nu flere 
livreddere. Har du erfaring i dyre-
værnssager vil det være et kæmpe 
plus. Ellers sørger vi for oplæring. Vi 
havde 20 tilmeldte til et grundkursus 
her i april 2020, men grundet Corona 
måtte vi udskyde det. Vi vil i løbet af 
sommeren tilbyde kurset med små 
hold, hvor vi kan sidde udenfor. 
 
Kontorhjælp
Vi mangler en til vores regnskab til at 
taste ind i Economic. Du skal påregne 
ca. 10-15 timer månedligt.
Har du erfaring i salg og evt. fundra-
ising m.m. er der altid plads til en 
mere på kontoret. Du kan også hjælpe 
hjemmefra, men i starter er det nød-
vendigt at komme på kontoret.

Strigle heste
Har du lyst til at gøre en god gerning 
i det daglige og være med til at passe 
alle vores mange heste (ikke staldar-
bejde), må du også meget gerne kon-
takte os. Det skal være min. 1-2 gange 
om ugen. Du kan også blive sponsor 
for en hest og så komme så tit du kan.  

Hesteskolen
Vi mangler hjælp til at koordinere 
uddannelse og kurser via Hesteskolen. 
Du skal tage dialogen med kursushol-
der, aftale priser og markedsføre det. 
Der er masser af gode ideer og tiltag.

Vil du høre mere, så kontakt vores 
formand Janne Junker på mail info@
nyt-hesteliv.dk og fortæl lidt om dig 
selv og din erfaring.

Vi glæder os til at høre fra dig

Frivillig på Nyt Hesteliv

Vidste du... 
• at hopper helst vil stå med mulen mod vinden, når de tisser
• at en undersøgelse har vist, at 9363 ud af 10.000 heste er højre-hovet.
 
Det er det ca. 90 % af alle heste, hvilket svarer til hvordan vi mennesker har det. 90% af mennesker er højrehånde-
de, og lidt over 90% af heste foretrækker at bruge højre hov.



30 31

Køb nogle af Nyt Hestelivs produkter 
og støt hestene.

Send venligst jeres bestilling til info@nyt-hesteliv.dk

Tak!

Gavekort Gavekortet kan bruges som både ren 
gavedonation eller til at købe et med-
lemskab, brugt rideudstyr, et sponsorat 
eller et af vores flotte produkter.

Pris: Valgfri beløb

Musemåtte Musemåtte med vores heste Thunder-
sky, Monique og MayBe

Pris: 40 kr.

Postkort u/kuvert Flotte postkort med motiver af 
internatets heste.

Pris: 
Vælg 6 stk. efter eget 
valg for 40 kr.
Vælg 10 stk. efter 
eget valg for 60 kr.

Nøglering med 
hest

Flot nøglering af læder med motiv af 
hest. Håndlavet af KiaVi Design. 
Str. 8×5 cm.

Pris: 45 kr.

Nøglering med 
Nyt Hesteliv logo

Flot nøglering af læder med nyt Heste-
livs logo. Håndlavet af KiaVi Design. 
Str. 10×2 cm.

Pris: 40 kr.

Madkasse Madkasse i lys blå med motiv af 
Martinus og Tut eller med æsler.

Pris: 99 kr

 

Krus Krus med forskellige hestemotiver eller 
med æsler og ponyer.

Pris: 75 kr.

 

Hestens bog Hold styr på alle dine data om 
hesten, som f.eks smed, foderindkøb, 
vaccinationer mm.
Uundværlig for hesteejeren.

Pris: 
1 stk. 100 kr.
3 stk. for 200 kr.

Trailerskilt Info skilte til trailer og boks. 
Prisen er for 1 sæt.

Pris: 50 kr./sæt.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for 
noget.

Mange dyr må være glade for, at de 
ikke skal ud at stå på diverse heste-

markeder igennem sommeren. Alle 
markeder indtil 1. september 2020 
melder aflyst, hvilket er det mest for-
nuftige at gøre som følge af Covid-19. 
En dag håber vi dog, at de er lukket 
for dyr også.

Egeskov marked holder endnu åbent, 
og tiden vil så vise, om de i år vil ændre 
praksis og vælger at sælge heste på 
markedet. Det stoppede de med for 2 
år siden, men da Egeskov er det sidste 
store marked på året, kunne man godt 
forestille sig, at de var villige til at 
åbne for salg af heste igen.
Nyt Hesteliv vil besøge markedet som 
altid og se til forholdene.

Hestemarkeder anno 2020

Fonde og puljer

Fonde og puljer
Vi har siden 1.5.2019 – 31.3.2020 
modtaget fondsmidler fra følgende, 
som primært har været til støtte for 
vores genopbygning af internatet i 
forbindelse med flytning:
• Dyrevelfærdspulje 2020 – 
• foreningsstøtte
• Dyrevelfærdspulje 2020 - udvik-

lingsstøtte
• Skibsreder Per Henriksen, R. og 

Hustrus Fond
• Grosserer Ludvig Berlins og Frøken 

Marie Poulsens Fond

• Inge og Asker Larsens Fond
• Driftstilskud Kulturstyrelsen udlod-

ningsfond
• Hans Kiers Fond  
• Hoffmanns mindelegat  
• Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond 

til gavn for dyr 
• Dyrenes Dags Komite 
• Svalens Fond
• Dyreværnslegatet 2005
• Fonden for værgeløse dyr
• Dyreværnslegat 2005
• Chicos fond
• Qatofonden

Bidragsydere
Herudover har vi modtaget løbende
bidrag fra medlemmer, sponsorer og
andre. Vi er dybt taknemmelige for
hvert et bidrag vi modtager – store
som små. Alt tæller her.

TUSIND TAK til alle!

Der er desværre mange nødstedte 
heste og ponyer i Danmark. Du kan 
hjælpe hestene ved at støtte dem, så 
vi kan hjælpe flere heste.  

Du kan hjælpe hestene sådan

• Støt med en donation
• Bliv medlem
• Bliv sponsor eller firmasponsor
• Køb vores produkter på vores hjem-

meside under ”Støt hestene/shop”
• Køb brugt rideudstyr i vores butik

• Køb et gavekort til senere brug. 
Gavekortet kan bruges som både en 
ren gavedonation eller til at købe 
et medlemskab, rundvisning på 
internatet, et sponsorat eller en af 
vores flotte produkter. Det kan selv-
følgelig også bruges i vores brugt 
rideudstyrs butik.

Du kan donere et valgfrit beløb via
• MobilePay, 55424
• Netbank, Reg nr. 9370  

Kontonr. 2480087529

Nyt Hesteliv er fritaget for gave- og 
boafgift, så gavebeløb/donationer 
op til 16.600 kroner årligt (2020) kan 
trækkes fra i Skat.
Hvis du ønsker fradrag skal du oplyse 
dit CPR-nummer. Vi sørger for at belø-
bet indberettes til Skat.

Hjælp vores heste og æsler
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Hvad nu hvis du dør før din hest. Der 
kan være mange bekymringer og 
skrækscenarier, hvis du ikke har nogle 
pårørende, som du mener vil tage 
vare på din hest, hvis uheldet skulle 
være ude.
Vi har derfor udarbejdet forskellige 
ordninger, hvor vi i tilfælde af din 
død vil afhente din hest fra opstald-
ningsstedet. Vi vil bringe hesten til 
internatet, hvor den vil blive passet 
og plejet. Hvis vi kan finde en sød og 
egnet familie, kan hesten komme i 
familiepleje. Se mere herom på vores 
hjemmeside.

Hvis du ønsker, at hesten skal forblive 
på internatet og ikke komme i familie-
pleje, skal du betale et ekstra beløb, 
som skal indskrives i dit testamente. 
Dette skal udarbejdes hos din advo-
kat. Derved sikrer du, at den altid vil 
være på nyt Hesteliv, indtil den dør.
Hvis du vil høre mere eller gerne vil 

testamentere din hest til nyt Hesteliv, 
så send os en mail på: 
info@nyt-hesteliv.dk
Vi sender dig også gerne materiale 
og brochure på “Hvis du dør før din 
hest”.

Arv til Foreningen Nyt Hesteliv
Når du betænker Foreningen 
Nyt Hesteliv, kan ældre, nødstedte 
eller syge heste få et hjem eller et 
otium. Det, du efterlader, kan blive 
starten på et nyt og bedre liv for en 
hest.
Ved at oprette testamente gør du 
det lettere for dine pårørende. De er 
således ikke i tvivl om, hvad du ønsker, 
at dine penge skal bruges til. Uden 
testamente bliver arven fordelt efter 
arvelovens regler.

Hvis du dør før din hest – Testamente og arv

Vores nye Facebookadministrator hedder Heidi Brygger, 45 år. Bor i Bagsværd 
lidt nord for København.

Hun arbejder til dagligt med dyreværn hos Inges Kattehjem. Heidi er også skri-
bent på siden for DOSO, så hun er godt vant til at håndtere de sociale medier. 
Heidi har været en hestepige siden hun var 10 år gammel og har gennem tiden 
haft 2 heste. 

Heidi interesserer sig meget for dyreværn/dyrevelfærd og hendes store drøm 
er med tiden af finde landstedet, hvor hun kan modtage udsatte heste og nok 
også en masse katte

Ny Facebook administrator

Harmonisk Horsemanship med HorseMama
Få tips og ideer på horsemama.dk eller følg mig på Facebook @horsemama.dk

Periodontal Lidelse – Hestens skjulte fjende 
v. dyrlæge Brian Mossin

Periodontal lidelse (PL)* er en af de 
mest smertefulde tilstande, som kan 
forekomme i hestens mund ! Tilstan-
den er samtidig den primære årsag 
til tandløsning og senere tandtab hos 
voksne, midaldrende og ældre heste og 
kan angribe alle tænder i munden på 
din hest.

Blot en tanke:
’Endelig ! Du er på vej ud til din hest 
efter en travl dag for at hygge dig med 
den – du har medbragt lidt lækkerier til 
den; et par gulerødder og nogle æbler 
til din ’Bedsteste Ven’. Men efter en 
travl dag har du glemt at spise frokost 
selv og tænker et æble fra eller til bliver 
du nok tilgivet (hvad man ikke ved, 
har man som bekendt ikke ondt af). 
Du stiller den værste sult på et af de 
medbragte æbler.
Og så sker det, som vi alle har oplevet. 
Noget af skrællen kiler sig fast mellem 
to tænder og tungen kommer på over-
arbejde for at få løsnet skrællen, efter 
du har konstateret at din negl ikke kan 
få den fri. 
Uanset, så forbliver skrællen stædigt 
kilet fast på et særdeles ubekvemt sted, 
hvor dit tandkød konstant sender be-
sked til hjernen om, at der findes noget 
i din mund, som absolut ikke hører til ! 
Ude ved stalden er du så heldig, at du 
kan låne noget tandtråd og Bingo ! Du 
får skrællen fjernet og kan igen koncen-
trere dig om at nyde samværet med din 
hest.

Forestil dig så nu hestens tænder.
Hvis du har været med til en grundig 
mundhuleundersøgelse og fået lov til 
at kigge med, så er du sikkert blevet 
forundret og måske imponeret over 
synet den første gang du ser de impo-
nerende kindtænder i hestens mund.
Hesten har, når dens tandsæt er intakt, 
et sted mellem 36 og 44 tænder, af-
hængig af om den har hingste- og/eller 
ulvetænder. Af disse er 24 af tænderne 
de ’Præmolare og Molare’ tænder, i 
almindelig tale kindtænderne. Disse 
tænder udgør sammen med de 12 
fortænder, de tænder der er involveret 
i indsamling og forarbejdning af græs 
og andet grovfoder. Dette grovfoder 

der, som vi alle ved, er så vigtigt for et 
godt og sundt hesteliv. Et hesteliv, der 
optimalt set byder på 16 timers ophold 
i ’grovfoderbuffet’en’ (læs: på folden)

Tilbage til æbleskrællen...
I stedet for at fjerne den med tandtråd 
eller en tandstikker lader du den af 
uransagelige årsager sidde og holder 
også op med at børste tænder. Efter få 
dage begynder dit tandkød at hæve, 
og det bliver rødt omkring stedet, hvor 
æbleskrællen sidder. Smerterne tager 
til i styrke, og du prøver derfor at und-
gå at tygge i den ømme side, ligesom 
du holder op med at spise mad, der er 
svært at tygge. Hvis du ikke snart gør 
noget, vil du udvikle en ”periodontal 
lidelse”. 

Periodontal lidelse hos heste:
Ca. 34 % af heste i alle aldre har en 
grad af periodontal lidelse og over 
60% af heste, som har passeret deres 
13. leveår har en fremskreden grad af 
periodontal lidelse, primært som følge 
af pakning af foderemner i mellemrum 
mellem tænderne, eller udfordrede 
tandstillinger.

Hestens normale tyggefunktion 

Under normale omstændigheder er 
hestens mund i store træk selvrensen-
de; foder og tandbelægninger an-
samles ikke på og omkring tænderne, 
hvilket skyldes at hestens forsvar mod 
dette, er enormt effektiv i den sunde 

mund, hvor tandstillingen er god og 
ikke disponerer for at foder fanges mel-
lem tænderne.
Det normale forsvar omfatter spyt, 
hvide blodceller, antistoffer, ’gode 
bakterier i den rette mængde og den 
mekaniske påvirkning fra tunge og 
kinder, sammenholdt med at tanden 
konstant vokser ud med et nyt lag ydre 
cement på tandsiden. Der er virkelig 
tale om ’Intelligent design’ her!

Når det går galt

Men en forstyrrelse i en eller flere af 
disse forsvarsmekanismer kan resultere 
i infektion og kombineres dette med en 
disponerende faktor som fx et frem-
medlegeme (”æbleskrællen”) mellem 
tænderne, starter udfordringen og 
balladen for alvor. 
Sygdommen udvikler sig typisk som føl-
ge af en kombination af hestens nogle 
gange skæve tandstilling, medfødte 
eller erhvervede mellemrum mellem 
tænderne og ansamling af foderemner, 
som ikke opdages ved den rutinemæs-
sige / overfladisk gennemførte tand-
pleje.

Foder som pakker sig mellem tænder-
ne, og som ikke fjernes med jævne 
mellemrum, medfører en kronisk 
bakteriel nedbrydning af de sukkerstof-
fer, som findes i foderet. Ved denne 
proces udvikles der biprodukter, som 
nedbryder tandens omgivende støtte-
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strukturer (periodontiet). Gummerne 
begynder at trække sig tilbage, og der 
dannes lommer. Disse lommer fyldes 
med foder, der ikke kan komme væk 
og nedbrydningen fortsætter, hvorved 
tandens vitale strukturer og tanden 
selv, gradvist ødelægges og de sygelige 
forandringer arbejder sig ned langs 
tanden mod roden.

Efterhånden som tandens støttestruk-
turer nedbrydes, løsnes tanden, og 
tabet af tanden er næsten uundgåe-
lig. Hesten vil før dette sker, i lang tid 
have tilpasset sit tyggemønster for at 
undgå de smertefulde områder, og 
dette har i de fleste tilfælde forværret 
andre sameksisterende tandproblemer 
som skæve tandstillinger og ekstreme 
tandspidser.

Ikke overraskende er periodontal 
lidelse en af de mest smertefulde til-
stande, som kan forekomme i hestens 
mundhule, og den anerkendes blandt 
mange fagfolk, som værende sammen-
ligneligt med det vedvarende ubehag 

en kronisk forfangen hest oplever i de 
subakutte stadier.

Komplikationer til periodontal lidelse
Ikke sjældent støder der også andre 
alvorlige komplikationer til i forbindel-
se med periodontal lidelse. I takt med 
at sygdomsprocessen og infektionen 
bevæger sig langs tanden, kan der med 
tiden dannes en byld i kæben omkring 
roden. Tandbylder i overmunden kan 
føre til sekundær infektion og voldsom 
betændelse i hestens bihuler, og der vil 
da observeres ildelugtende flåd fra ty-
pisk det ene, eller i sjældnere tilfælde, 
begge næsebor. Periodontal lidelse kan 
endvidere medføre blodbårne bakteri-
elle infektioner i kroppen, da bakterier 
entrer blodbanen i mundhulen om-
kring de betændte områder. 

Endokrine patienter, som for eksempel 
heste med PPID (Cushings Disease), er 
særligt er disponerede for at udvikle 
periodontal lidelse og de medfølgende 
komplikationer, da hestens immunfor-
svar er påvirket. Det er derfor særligt 
vigtigt at identificere problemet hos 
disse heste tidligt i processen for at 
kunne forebygge alvorlige konsekvenser.

Hvordan genkender du tilstanden ?
At være interesseret og opmærksom 
på tilstandens alvor og hyppige fore-
komst, er det første og vigtigste skridt i 
kampen mod periodontal lidelse.

Det er i de indledende stadier så godt 
som umuligt for dig som hesteejer at 
identificere tilstanden, idet mange 
heste ikke udviser tydelige symptomer 
før tilstanden er veludviklet og dermed 
alvorlig.   

Tegn på periodontal lidelse i de meget 
fremskredne stadier, omfatter 
• Dårlig ånde,
• Hesten taber evt. foderet
• Vægttab 
• Generel præstationsnedsættelse.
• Hesten virker nedtrykt / er bare ’ikke 

sig selv’

Hvad kan der gøres? 
Der er en række faktorer, som øger 

risikoen for udvikling af periodontal 
lidelse. Ved at være opmærksom på 
disse, kan du mindske risikoen for at 
din hest udvikler sygdommen: 

• Sørg for tildeling af rigelig mængde 
grovfoder af god kvalitet. Dette vil 
øge tyggetiden og den mekaniske 
rensning af mundhulen samt stimu-
lere spytproduktionen.

• Undgå fodring med snittede grovfo-
dertyper til heste, som har mellem-
rum mellem tænderne eller fejlstil-
ling af tænderne 

• Sørg for, at hesten med jævne 
mellemrum får gennemført forebyg-
gende mundhuleundersøgelser inkl. 
grundig oprensning af eventuelle fo-
derpakninger og slibning af fejlstill-
ninger og disponerende tandspidser. 

En grundig mundhuleundersøgelse vil 
som minimum omfatte anvendelsen af 
en god mundspærre, en god lyskilde, 
spejl og/eller mundkikkert (oroskop), 
samt tænger og prober til at udforske 
de huller og mellemrum, der konstate-
res ved mundhuleundersøgelsen.

Endvidere er det vigtigt at der afsættes 
god tid til undersøgelsen, at undersø-
gelsen gennemføres i hensigtsmæssige 
omgivelser. Accepter ej at hesten ikke 
beroliges til undersøgelsen, så den 
står stille, da det er næsten umuligt at 
gennemføre en god mundhuleunder-
søgelse, hvis hesten bevæger hovedet 
og forsøger at skubbe spejlet / mund-
kikkert væk med tungen.

Den grundige mundhuleundersøgelse 
vil kunne afsløre disponerende tilstan-
de som f.eks overvækst af den enkelte 
tand, kroge, bølger, trapper, ramper og 
ekstreme tandspidser på let roterede 
kindtænder, saksebid, diastemer (mel-
lemrum) og ’overfyldte’ tandstillinger 
pga overtallige tænder. Tandkødstilba-
getrækning og blødninger kan identi-
ficeres, såvel som slid og begyndende 
nedbrydning af gummer og den rette 
behandling kan iværksættes.

Din dyrlæge/tandlæge, kan ved en 
kontinuerlig journalisering følge med 

i om den valgte behandling har den 
ønskede effekt, eller der evt. er behov 
for udvidede behandlinger.
Disse kan omfatte dybdegående 
oprensning af områderne med spe-
cialudstyr, udvidelse af mellemrum 
mellem tænderne eller anden form for 
tandregulering, fyldning af mellemrum 
med specialfremstillet materiale, eller 
udtrækning af tænder. Størsteparten 
er de udvidede behandlingstiltag kan 
imidlertid oftest undgås via regelmæs-
sig og grundig mundhuleundersøgelse 
og tandpleje. 

Take home messages:
• Periodontal lidelse er en hyppigt 

forekommende og stærkt smerte-
voldende tilstand hos heste, der kan 
medføre alvorlige komplikationer 
som bihulebetændelse og blodbår-
ne infektioner der påvirker andre 
organer.

• Risikoen for udvikling af sygdom kan 
mindskes ved fodring med rigelige 
mængder grovfoder af god kvalitet, 
og ved at undgå fodring med snit-
tede grovfodertyper til heste, som 
har mellemrum mellem tænderne / 

fejlstilling af tænderne 
• Jævnlig og grundigt gennemført 

mundhuleundersøgelse og tandpleje 
er altafgørende for at tilstanden ikke 
udvikler sig

*) Periodontal = omkring tanden; syge-
lige tilstande i tandkød og væv omkring 
hestens tænder, samt mellem disse og i 
det underliggende kæbevæv.

Under 2 Verdenskrig måtte nogen 
heste udholde lidt af hvert. 
 
Når luftalarmen lød, skulle alle søge 
dæknings- eller beskyttelsesrum. Men 
noget måtte efterlades på gaden. Bl.a. 
de mange trækheste, der stod for 
meget af den daglige transport. Hvis en 
evt. bombeeksplosion eller luftværn-
sartilleri skræmte hestene, kunne de 

med den førerløse vogn løbe løbsk, 
og anrette megen skade på sig selv, 
vognen og omgivelserne.
 
Derfor var det normal praksis, at he-
stene blev spændt fra vognen, inden 
kusken gik i beskyttelsesrum. De blev 
så bundet noget løsere, så de ikke 
kunne trække vognen med sig, hvis de 
løb løbsk i panik.

Her er to Bryggerheste fra Carlsberg 
blevet efterladt på Bülowsvej på 
Frederiksberg, under en luftalarm den 
9. februar 1943, medens ølkuskene er 
gået i beskyttelsesrum
 
Foto O. Wissing, kb.dk og tekst af Allan 
Mylius Thomsen.

Danmark 1943
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Af Pernille, Simone, Peter, Janne 
og Niels 

Der er altid gang i den her på Nyt 
Hesteliv fra tidlig morgen til sen aften. 
Der er sjældent 2 dage, der er ens. 
Arbejdsrutinerne er ens, men dagene 
kan være meget forskellige afhængig 
af besøgende, syge heste, der kræver 
dyrlægetilkald, eller tanddage, hvor 
vores dyrlæge arbejder hele dagen, 
smeden som kommer, hegn der lige 
er gået i stykker, vores lokale mand, 
der afhenter container med møg fra 
hestene, folk der kommer på besøg 
og skal kigge på hest, sponsorer der 
skal besøge og strigle deres heste, 
sådan har vi mange der kommer i det 
daglige.

Smeden kommer fast 
1 gang om ugen

Kl 7.15  
En normal arbejdsdag på Nyt Hesteliv 
starter kl 7.15, hvor Niels - som bor 
på stedet og gift med vores formand 
Janne - starter dagen med at lave 
vådfoder til alle de heste, der skal 
have opblødt mad på grund af dårlige 
tænder. Niels er også ude og fodre 
høns og alle kattene.  

Kl. 7.30 – 9.00
Der møder en af de faste dyrepassere 
ind. Vi bliver mødt af morgenfriske 
heste, som står klar til at få deres 
morgenmad serveret og så efterføl-
gende blive lukket ud i flokken. Vi 
fodrer vores heste mellem 1-8 gange i 

døgnet, og det er selvfølgelig afhængig 
af, hvilket behov, hesten har. 

Mens bokshestene nyder deres 
morgenmad, hentes de få ponyer ind, 
som får kraftfoder, det er kun et par 
stykker fra ponyflokken, der får ekstra 
foder. Det er mest på grund af alde-
ren, at de skal have lidt ekstra, så de 
kan holde deres huld.
Når bokshestene er færdige med 
deres morgenmåltid, lukkes de på 
fold. Da ca. 30 af vores løsdriftsheste 
endnu ikke kan fodres ude i løsdrifts-
hallen, tages de ind enkeltvis hver 
morgen og bliver fodret i boksene. 

Ponyerne og æslerne får 
deres daglige ”vitaminpille”

Kl. 9-10.00
Efter morgenfodring skal der køres 
frøgræs og wrap ud til ponyerne, og 
alle ponyer får tildelt vitaminer, som 
de spiser med stor velbehag. Vi går ud 
i flokken med en spand, og der får de 
vitaminerne. Så er det hestenes tur til 
at få ekstra wrap, så alle kan komme 
til. De har altid stråfoder til rådighed 
både ponyer og heste. Samtidig med 
at fodre og give vitaminer, bliver alle 
dyrene tjekket, om de har det godt, og 
om der var en, der skulle have et sår 
eller var blevet halt i nattens løb.   

Kørsel med wrap ud til hestene

Kl. 10-12.00
Så er vi nået til staldarbejdet. Der 
bliver muget ud i de 15 bokse, som vi 
har på nuværende tidspunkt, og der 
lægges wrap i boksene, så der er klar 
til aften. Vi kører vores minilæsser ind 
på staldgangen og smider møg op i 
skovlen, som køres ud i en container. 
Denne tømmes af en lokal landmand, 
når den er fuld. 

Opsamling af møg på ponyfold

Vi er normalt 2 personer til at muge, 
og en der giver wrap og fylder de få 
hønet, som vi skal have fyldt. Der bli-
ver taget hensyn til hver enkelt hest. 
Nogle heste sviner meget og får derfor 
hønet. Andre har dårlige tænder. Der-
for lægges det på gulvet, så de bedre 
kan få fat i wrappen.

Til sidst bliver der fejet og gjort pænt.
Efter staldarbejdet er færdigt, går 
turen ud til at løsdriften, hvor vi 
fjerner møg, først hos ponyerne og 
efterfølgende hos hestene. Der er 
rigtig meget møg hver eneste dag. Vi 
river sammen og samler op i skovlen, 
så der igen ser pænt ud. Med over 40 
ponyer er der selvfølgelig en del, der 
skal væk, og det tager ca. 1 times tid 
at rive og fjerne det hele. Herefter går 
turen til hesteløsdriften, hvor vi også 
samler og fjerner møg. 

12.00
Nu er det tid til at fodre de heste, der 
skal have frokost. Når de har fyldt de-
res maver, så er det medarbejdernes 
tur til også at få lidt at spise.

12.30 – 15.30
Efter frokost er dagene meget for-
skellige. Det er her, vi laver alle andre 
opgaver, som består af mange forskel-

En arbejdsdag på Nyt Hesteliv

lige ting. Der gøres klar med vådfoder 
til aften og natfodring. Hestene skal 
strigles og plejes. Vi har en strigleliste 
hængende, så hver hest eller pony 
bliver krydset af, så ingen bliver glemt 
eller snydt. Vi har også en smedeliste, 
hvor vi skriver ned, hvem der står 
for tur, næste gang smeden kommer. 
Han kommer fast 1 gang om ugen, 
hvor han tager 8-10 heste. Så skal der 
trænes heste. Det er væsentligt at 
træne ben, så smeden kan beskære 
dem, så vi ikke også skal have dyrlæge 
ud og bedøve dem.  Nogle heste skal 
behandles for sår, muk eller lignende. 
Hvis vi får heste ind, der ikke har tillid 
til mennesker, skal der bruges tid til 
træning. Det går som regel med daglig 
alm. håndtering med lidt godbidder, 
så kommer det stille og roligt. Der 
føres journal over alle hestene, og vi 
skriver alt ned, hvad vi gør, såsom dyr-
læge, smed, ankomst, og behandlin-
ger af eks. Svamp, utøj, ormekure eller 
lignende. Så kan vi altid gå tilbage 
og se på hesten historie.  Der er ikke 
det, vi ikke laver. Der er altid noget at 
give sig til. Om sommeren skal vi have 
malet og gjort klar til vinteren. Der bli-
ver vasket stalde, bokse etc. Der skal 
klippes hegn, fældes træer, slås græs 
og meget mere.

Når vi skal have tandlæge til heste/po-
nyerne er vi gerne flere på job, da vi 
gerne vil starte om formiddagen og nå 

så mange som muligt. Vi hjælper dyr-
lægen og skriver ned, hvad der bliver 
gjort, og også hvor tit, de skal tilses. 
Det er alt mellem 3 måneder til hvert 
andet år. Det er vidt forskelligt, hvad 
tandsæt vores dyr har, og hvor godt 
de er velholdt, når vi modtager dem.
 

Pasning og pleje af føl

Kl. 15.30-18.00
Her tager vi de heste ind, som skal i 
bokse for natten. Det gør Janne og 
Niels for det meste. Tidspunktet er 
meget afhængigt af vejret og årstiden. 
Når hestene er kommet på boks, 
bliver de fodret og får lov til at stå og 
hygge sig.

Fodring
Kl. 21.00-22.00
Her tager Janne ofte et par heste og 
strigler dem.

Kl. 22.00-23.00
Her siger Janne godnat og natfodrer 
alle bokshestene. I og for sig er det 
kun meget få heste, der skal have 
ekstra mad for natten, men alle får en 
lille sjat, så de ikke føler sig snydt.
Inden Janne går ind i huset, går hun 
lige en runde i mørket og hører, at der 
er ro i flokken. Det er næsten dagligt, 
at det kære æsel Hansen skryder højt 
som en godnat salut ude i mørket! Jeg 
kan ikke se ham – men høre ham. Det 
kan man.

Så går vi alle til ro og glæder os til at 
stå op og servicere de kære dyr igen 
igen.

Vi siger god nat!
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Hvis du vil vide mere, er du velkom-
men til at bestille nogle pjecer og hvis 
du gerne vil lægge nogle på ridesko-
len, eller hvor der kommer mange 
mennesker, som har interesse for 
heste. Du kan bestille følgende pjecer 
på info@nyt-hesteliv.dk:

• Støt en hest, pony eller et æsel
• Besøg nyt Hesteliv
• Bliv plejefamilie for en hest eller 

pony
• Hvis du dør før din hest
• Den sidste rejse
• Den gamle hest

Det er helt gratis, du skal bare skrive 
om det er til dig personligt eller det er 
til at stå hos en dyrlæge, foderbutik 
eller lign.  

Få mere at vide - Rekvirer vores pjecer

Som alle andre år havde vi hos nyt 
Hesteliv også i år en stand på Heste-
messen i Herning. I år foregik Messen 
fra 4.-8. marts. Vi var også som vanligt 
på messen onsdag til fredag. Fredag 
den 6. marts meddelte statsministeren, 
at man på baggrund af den truende 
pandemi med Coronavirus anbefalede 
lukning af alle arrangementer på mere 
end 1000 mennesker. Der var på dette 
tidspunkt ikke lavet et påbud, men 
det var en anbefaling. Langt de fleste 
arrangementer i Danmark valgte at luk-
ke på baggrund af sundhedsrisikoen, 
men Dansk varmblods hingstekåring i 
Herning valgte at fortsætte.

Til hingstekåringen kommer i løbet af 
de 5 dage messen varer op mod 70.000 
mennesker fra 20-25 forskellige lande.

Nyt Hesteliv har igennem 10-12 år haft 

en stand på Messen i Herning. Vi har et 
ønske om at oplyse så mange menne-
sker som muligt om vores eksistens, 
vores kamp for at hjælpe heste i nød 
samt i denne sammenhæng også 
gøre opmærksom på, at der findes en 
bagside til det glamourøse billede af 
hesteverdenen, som oftest kommer til 
udtryk til den årlige hingstekåring og 
gallashow.

Vores stand i Herning 2020

Hos nyt Hesteliv kunne vi dog ikke 
sidde overhørigt, at regeringen og 
sundhedsstyrelsen anbefalede, at alle 
arrangementer med mere end 1000 
deltagere blev aflyst. Det besluttede 
nyt Hesteliv at tage alvorligt. Vi lukkede 
derfor standen i Herning fredag den 
6. marts og var altså ikke tilstede de 
sidste 2 dage af messen.
Vi ønskede ikke at udsætte hverken os 
selv, medarbejdere eller frivillige for 
den risiko at forblive på en messe med 
så mange besøgende.

Messen i Herning fortsatte som plan-
lagt.

Hingstekåring i Herning 2020

De har en meget anderledes adfærd 
end heste. Et æsel flygter ikke nød-
vendigvis over hals og hoved i farlige 
situationer. Det stopper op og vurderer 
situationen og når det føler sig trygt, 
fortsætter det. Denne adfærd har givet 
æslet et ufortjent ry for stædighed. 
 
Æslet er ikke stædigt, men har en meget 
stærk selvopholdelsesdrift, som bl.a. 
gør, at det er meget forsigtigt med, hvor 
det sætter sine ben, en ganske fornuftig 
forholdsregel for et bjergdyr. 
For eksempel kan en vandpyt udgøre 
en livstruende situation, set med æslets 
øjne, da de kan ikke vurdere vandets 
dybde og æslet vil derfor forsøge at 
komme uden om. Men en ejer, som har 
vundet æslets tillid, kan lokke det til 
næsten hvad som helst.

Laika og Josefine

Æsler som har det godt og bliver be-
handlet godt er muntre, legesyge dyr, 
som knytter sig meget til deres flokfæl-

ler og deres ejere. Æslet er ikke skabt til 
at være alene, de kan godt nøjes med 
en hest eller ged som selskab, men 
artsfæller er trods alt det bedste, da de 
”taler samme sprog”. Æsler, som passes 
godt kan blive meget gamle, op til 40 år. 

Laika

Æslernes hove er utrolig stærke og æs-
ler behøver ikke gå med sko. Tværtimod 
indeholder æselhove flere olier end he-
stehove og de vokser meget hurtigere. 
Derfor skal man være påpasselig med at 
få dem beskåret ofte nok. I modsat fald 
kan æslet ende med alt for lange hove,” 
snabelsko”, som er en meget smertefuld 
tilstand, som kan give varige skader på 
led og knogler og invalidere dyret.

I naturen er det farligt at vise at man 
er svækket, derfor skjuler æslet ofte, at 
det har smerter. En hest vil rulle sig og 
skrabe når den har kolik, her vil et æsel 
gå ind i selv og bare stå stille og hænge. 

 
Æsler æder græs, urter og småbuske og 
kan klare sig uden vand i adskillige dage. 
Vildæsler er sociale og færdes i flokke 
på op mod 50 individer. I yngletiden er 
hingstene territoriale og parrer sig med 
de hopper, der kommer ind i territoriet. 
Hopperne forsvares mod andre hingste, 
så længe de befinder sig i territoriet. 
Hoppen er drægtig i 12 måneder og 
føder et enkelt føl, sjældent tvillinger.

Tamæslet nedstammer fra det afrikan-
ske vildæsel, som i dag kun findes på få 
lokaliteter i det nordøstlige Afrika. Det 
vides ikke helt nøjagtigt, hvornår æslet 
blev tæmmet, men man gætter på, at 
det skete for ca. 10.000-12.000 år siden. 

 
Rasmine

 Æslet anvendes verden over til et utal 
af arbejdsopgaver og er, på grund af 
sin nøjsomhed og evne til at arbejde 
under meget varme og vanskelige for-
hold, et overordentlig vigtigt arbejds-
dyr i store dele af den tredje verden. 

Tamæsler varierer meget i størrelse, 
og aftegningerne er afhængig af, hvor 
de kommer fra. Men fælles for næsten 
alle tamæsler er den sorte stregtegning 
ned over ryggen og tværs hen over 
manen, som er et levn fra det afrikanske 
vildæsel.

Du kan blive sponsor eller plejefami-
lie for et af vore æsler. Kontakt os på 
info@nyt-hesteliv.dk for at høre mere.

Æslet er bare et helt fantastisk dyr...

Hansen
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