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Indhold

Redaktørens indlæg
Det har været et mærkeligt år her på Nyt 
Hesteliv – lige som vi formoder, det har været 
det mange andre steder. Da alt blev nedluk-
ket i marts måned var her meget stille med 
ingen besøgende. Alle praktikanter blev kaldt 
hjem, og vi var kun den lille skare af men-
nesker, som jo nødvendigvis måtte blive på 
arbejde, da vi har 95 heste, ponyer og æsler, 
der skal sørges for. Det er vi nødt til at være 
flere mennesker til at passe, men gudskelov 
har vi ikke haft nogen, der har været syg med 
Corona. Vi har desværre også måttet aflyse 
en hel del arrangementer og foredrag, som vi 
håber, vi kan stable på benene igen i 2021. 

Dyreværnssagerne har stadig været der, og vi 
har da også fundet plejefamilier til 15 af vores 
heste, som nu er kommet af sted. Det gav 
plads til 14 nye heste, som er kommet ind på 
internatet.

Vi har haft rigtig travlt med at bygge vandre-
stier til alle heste og ponyer, som de har brugt 
og nydt i stor stil. Se mere de dejlige billeder 
inde i bladet.

Du kan også læse nye spændende artikler 
bl.a. om fravænning af føl, ny måde at kunne 
tage temperatur på hestene, om det pludselig 
at få rideangst og meget andet.

Denne udgave af medlemsbladet kommer 
kun digitalt. Næste trykte udgave kommer til 
sommer 2021.

Vi vil ønske alle vores læsere en rigtig  
Glædelig Jul og Corona-frit Nytår.

Venlig hilsen

Janne Junker
Redaktør
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Små historier

Eddie på besøg

I august måned var NH Eddie på et 2 
måneders ophold på Nyt Hesteliv pga en 
skade. Der var mange, der kendte Eddie 
fra før, han kom i familiepleje. Eddie syntes 
vist også, det var lidt hyggeligt at hilse på 
nogen af sine gamle venner. Eddie havde 
tit besøg og nød godt af alle de godbidder, 
de gav ham.  Så er det ikke så slemt at stå i 
boks og holde sig i ro.

Eddie

De 3 musketerer

Fjordhesten Tulle går inde ved ponyerne, da det er der hun 
trives bedst, og her hendes gamle venner er.
I juli måned 2020 ankom en anden fjordhest Sille med sine 2 
små shetlandsvenner, som hun var meget knyttet til. Der gik 
dog ikke mange uger, før Tulle og Sille havde fundet sammen 

og næsten gik synkront op og ned ad hinanden.
I september måned 2020 kom endnu en fjordhest med sine 
2 shetlandsvenner. Det var Freja. Der gik mindre end en uge 
og så havde hun fundet sammen med de 2 andre fjordheste.
Nu går de 3 tæt sammen det meste af tiden. Det er da lidt 
sødt.

De 3 musketerer

Isa Bella
Vi havde heste og æsler inde til 
smed, og i den ene boks stod 
der 2 æsler, og vi havde sat Isa 
Bella ind ved siden af. Hun tro-
ede, hun skulle dø og var ved at 
kravle ind til naboen på den an-
den side. Vi var nødt til at sætte 
hende længst væk fra æslerne. 
De er ellers så søde, men meget 
mærkelige og måske også 
meget farlige syntes Isa Bella at 
tænke. Hun skulle i hvert fald 
ikke nyde noget.

Isa Bella Det farlige æsel Mikkel
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40 heste, der var blevet væk – næsten

I juni måned 2020 indviede Nyt Hesteliv deres stier til heste-
ne rundt på det 20 ha store areal. Det er mange km sti og 
mange sideveje, de kan gå af.
Et par dage efter at der var åbnet op for stierne, gik vores 
formand Janne Junker en sen aften ud for at sige godnat 
til hestene. Hun gik og gik, men der var ingen heste. Hun 
kunne slet ikke finde de ca. 40 heste, der skulle være ude på 
stierne. Hun var ved at give op og var på vej tilbage, da hun 
lige pludselig hørte hurtige hovslag, og ned ad stien kom he-
stene i fuld galop. De havde en fest rundt på det store areal, 
og havde slet ikke tid til at standse op og hilse på Janne. 

Nye heste

Gamle Lulu – 36 år

Lulu er den ældste pony, vi har på Nyt 
Hesteliv. Der bliver nurset meget om 
hende, og hun bliver fodret med al-
verdens gode ting, MEN hun kan godt 
engang imellem gå i sultestrejke, hvis 
hun lige pludselig ikke længere gider 
spise det, hun plejer, så skifter vi fode-
ret ud eller giver hende rugbrødstyk-
ker i og gulerødder, æbler, melasse, 
klid og hvad vi nu kan finde på. Nogen 
gange kan æblejuice også hjælpe lidt 
på smagen og giver det lige lidt ekstra 
smagspåvirkning. 

Til trods for hendes meget høje alder, 
så ser hun ret flot ud og fin i huld. Så 
hendes tænder er fine taget hendes 
alder i betragtning. Hun får også tilset 
sine tænder 3-4 gange om året. Al 

hendes mad bliver opblødt for en 
sikkerheds skyld, så vi ved, hun kan 
fordøje maden, men hun spiser nemt 
wrap uden de helt store problemer.

Lulu sommeren 2020

Selvfølgelig er hendes ben lidt stive, 
men hun kan sagtens galoppere og 
lave bukspring, så vi synes hun er en 
fantastisk og livsstærk sjæl.

Lulu december 2020

Romeo og Tintin

Romeo har i mange år været vo-
res guldpony, når der kom nye ind i 
flokken. Han var god til at gå imellem 
uenigheder og lege med friske vallak-
ker. Hans ro smittede af på de andre. 
Men det sidste års tid har han slået 
pjalterne sammen med Tintin, som er 
en ung vallak på 5 år. Tintin er fræk og 
legesyg og har nu fået gamle Romeo 
med på noderne. De to går nu sam-
men rundt og driller de andre, og er 
vældig tilfredse med sig selv. Man kan 
næsten se dem stå og fnise sammen 
bagefter.

TintinRomeo

Lille Freja Thor Medley Isa Bella

Juice Bobo Luna Freja

Sille Mirabella Badong Sigurd

Ronja Gismo

Når æsler ruller sig, ryster de ikke kroppen bagefter. 
Højst hovedet.

Vidste du...

Hestenes store areal
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Heste med ny familie

Der er heldigvis mange, der ønsker en 
hest eller pony fra Nyt Hesteliv. Det 
hjælper os med at hjælpe andre heste i 
nød, da der vil blive plads til en ny hest.
Kathinka og Ally kom fra den samme 
dyreværnssag og har nu også fundet 
en ny familie sammen.
Sunshine og sin nye plejemor faldt 
pladask for hinanden, da de så hinan-
den. Sunshine fulgte sin kommende 
plejemor, og plejemor kunne slet ikke 
få Sunshine ud af hovedet. Det var det 
helt perfekte match.
Penelope har fundet en familie, der er 
blevet meget glad for hende. Hun skal 
gå sammen med familiens egen hest.
Chanell nyder livet på Ærø med en 

vallak. De 2 er blevet meget glade for 
hinanden.
Handyspeed har fået nyt hjem i Jylland, 
hvor han skal gå med familiens egen 
hest.
Lille Mingus blev hurtig ven med sin 
nye plejefamilies pony. Han virker godt 
tilfreds med den nye tilværelse og vir-
ker ikke til at savne Ayai, som han ellers 
har gået tæt med i mange år.
Soon er helt tilfældig kommet til at gå 
med sin halvbror, som plejefamilien 
ejer. Det synes vi var lidt sjovt, og de 2 
ligner også hinanden. De 2 delte allere-
de første dag høbunke.
Thor er blevet en rigtig dygtig agility- 
pony. Han var i pleje et andet sted, 

men Thors nye plejemor fik lov til at 
overtage familieplejen, da hun var 
blevet så glad for Thor.
Luna og Line er kommet i familiepleje 
samme sted som NH Johanne. Luna 
nåede ikke rigtigt at falde til på Nyt 
Hesteliv, men vi er sikker på at vores 3 
ponyer sammen med familiens egen 
pony vil komme til at hygge sig sam-
men.
Punk har fået ny familie i Nordsjælland, 
hvor hun holder familiens egen hest 
med selskab.
Gismo og Edano er også flyttet samme 
sted hen. Mjølner er blevet ny ven til 
en anden families ponyhoppe, som 
blev alene. Det går også rigtig fint.

Penelope Sunshine Kathinka Ally

Lille Mingus SoonHandyspeed

Chanell

Lille Thor Edano

Gismo Luna Line Punk Mjølner

In memoriam

Som det jo er uundgåeligt med 180 
foreningsheste, er der desværre nogle 
som enten er blevet syge eller gamle 

og derfor forlader os. Siden sidst er 
det 5 heste og ponyer: Falco, Ydun, 
Julie, Freja pony og Isabella. Du kan 

læse mere om dem inde på vores 
hjemmeside.

Vidste du...
at heste har de største øjne af alle dyr, 
der lever på land.

Gode råd i trafikken

Når man færdes i trafikken, er det 
vigtigt at vise hensyn til sine medtrafi-
kanter og omgivelser, lige som de skal 
vise hensyn til dig. Selv om det ikke 
står i loven, kan man gøre det lettere 
for sig selv og de andre at passere dig.
Vi har samlet nogle gode råd her.

Sørg for at du kan ses i trafikken. 
Hav reflekser på din hest

• Sørg altid for at du kan ses i trafikken. 
Hav reflekser på din hest, især i dagsti-
den i vinterhalvåret hvor der på mørke 
dage kan være svært at se ordentligt. 
Husk lys ved mørkets frembrud. 

Rid i rabatten når du rider 
langs en vej

• Rid altid så langt ind i siden du kan, 
når der kommer biler, så de lettere i 
sikker afstand kan passere dig.

• Hils på bilisten, der har taget hen-
syn til dig. Det kan være et incita-
ment til, at de tager ekstra hensyn 
også næste gang.

• Brug din arm til at signalere med, 
om de skal passere eller skal sænke 
farten, når de passerer dig.

• Møder du fodgængere, cyklister 
eller biler på vejen, så tag hesten 
ned i skridt.

• Selv om du ikke må ride på cykelsti-
er eller fortove, kan du trække ind 
på dem, hvis det giver bedre plads 
og mere sikkerhed for køretøjet 
at passere. Men husk at ride ud til 
vejkanten igen. 

Husk at trække ud til vejen igen,  
når bilen er passeret

Foto: Adfærdscenter v/Camilla Stormont

• Rider I flere, skal I ride bagefter 
hinanden, så I fylder mindst muligt. 
Er man mange, eller har man en 
nervøs hest med, kan man ride 2 og 
2 ved siden af hinanden.

Rid en og en efter hinanden, 
hvis I er flere

Foto: Adfærdscenter v/Camilla Stormont

• Væn din hest til trafikken, inden du 
rider ud i den. Træk eventuel din 
hest i rabatten ved en cykelsti, så 
du ikke generer nogen, hvis hesten 
bliver bange.

Træn din hest til trafikken. 
Træk eventuel hesten i rabatten 

langs cykelstien
Foto: Adfærdscenter v/Camilla Stormont
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Religiøs vanrøgt – Jylland

I juni måned modtog vi en henvend-
else om nogle vanrøgtede ponyer.

Sagen drejede sig om grov forsømmel-
se af 3 ponyer med lange snabel hove, 
2 lukket inde i et skur pga forfangen-
hed, uden strøelse og kun rå brædder 
at ligge på, og uden vand. Det var ty-
deligt at se, at man selv havde prøvet 
at beskære ponyernes hove.

En anden pony stod bundet i en 
kæde udenfor. Den havde også lange 
og forsømte hove.

Ud over ponyerne var der hunde, 
høns, duer og et æsel. 3 af hundene 

sad i et bur med afpillet pels og fuld 
af utøj og sår. Hønsene var lukket 
inde i bure. Stedet bar i den grad 
præg af forfald og manglende evne til 
at varetage dyrenes behov.

Ifølge ejerens religiøse overbevisning 
måtte hverken dyr eller mennesker 
indtage medicin, så dyrene blev be-
handlet med urter.

Det var tydeligt, at ponyerne led af 
smerter pga deres lange hove, og det 
er direkte dyreværnsstridigt, at de 
ikke får smertestillende medicin iføl-
ge Dyreværnsloven §1: Dyr skal be-
handles forsvarligt og beskyttes bedst 
muligt mod smerte, lidelse, angst, 
varigt men og væsentlig ulempe.
Hverken ponyer eller hunde blev pas-
set eller behandlet omsorgsfuldt. Dy-
reværnsloven §2: Enhver, der holder 
dyr, skal sørge for, at de behandles 
omsorgsfuldt, herunder at de hu-
ses, fodres, vandes og passes under 
hensyntagen til deres fysiologiske, 
adfærdsmæssige og sundhedsmæs-
sige behov i overensstemmelse med 
anerkendte praktiske og videnskabeli-
ge erfaringer.

Vi anmeldte sagen til Viborg særlov, 
som er en dyreværnsenhed under 

politiet, som udelukkende tager sig af 
dyreværnssager.

Det har været umuligt at komme i 
kontakt med politiet, angående hvad 
der er sket på stedet. Derfor finder vi 
det underligt, at politiet vil udtale sig 
til en journalist om, hvad der er sket 
i sagen, mens Nyt Hesteliv, der gerne 
vil hjælpe dyrene på stedet, intet kan 
få at vide.

Dette er en sag der har fyldt meget, 
da vi mener, at ejer skal fratages ret-
ten til at have dyr på grund af sin re-
ligiøse overbevisning, der gør, at hun 
ikke kan varetage dyrenes tarv ved 
at nægte dem medicinsk behandling, 
når de i den grad har brug for det.

Den ene pony blev aflivet ifølge Midt-
jyllands Avis, men de 2 sidste ponyer 
samt æslet og hundene burde også 
have været fjernet fra ejeren, så de 
kan få den fornødne behandling.

Der skal en meget skrappere lovgiv-
ning til, end det vi er vidne til gang på 
gang på gang. Hammeren skal falde 
prompte og dyrene fjernes. 

DyreværnssagerDyreværnssager – udfordringerne

Nyt Hesteliv får hvert år rigtig mange 
anmeldelser om heste, ponyer og 
æsler, som ikke trives, misrøgtes eller 
står under kummerlige forhold. Hvert 
år stiger tallet. Vi har livreddere rundt 
i hele landet, der kan rykke ud og se 
på sagerne. I langt de fleste tilfælde 
får vi hjulpet hestene, men nogle gan-
ge er der flere ting der gør det svært 
at hjælpe hestene optimalt.

Flere anmeldelser
Har et sted været anmeldt flere gange 
uden, at der er sket så meget for at 
hjælpe dyrene, oplever vi, at stedet 
bliver anmeldt til flere dyreværnsorga-
nisationer på en gang. 
Vi kan godt forstå, at man bliver de-
sperat og håber, at en af organisation- 
erne kan gøre noget. Desværre giver 
det ofte bagslag.
Hvis en dyreværnsorganisation har 
fået etableret en dialog med den an-
meldte ejer af dyrene, sker det, at ejer 
bliver irriteret og sur, når den 3. eller 
4. dyreværnsorganisation dukker op 
på adressen. Nogen gange vælger den 
anmeldte at afbryde al kontakt med 
dyreværnsorganisationerne – også 
dem, der havde fået en dialog igang 
– og det er bestemt ikke til dyrenes 
bedste. 
Politiet kan også blive lidt mere 
afvisende, når der er flere dyreværns-
organisationer på afhængig af hvilken 
politikreds, det drejer sig om.
Vi plejer at have en intern uofficiel 
regel, at det er den første dyreværns-
organisation, der tager sig af sagen. 
Derfor spørger vi også ofte ind til, om 
et sted er anmeldt til andre dyre-
værnsorganisationer. Dette kun fordi 
vi ved, at det er bedst at den første, 
der får kontakten, skal have ro til at 
kunne arbejde med sagen.

Selvtægt
Selvtægt er aldrig vejen frem. Alt for 
ofte ender det dårligt for hestene. 
Som nævnt ovenfor, oplever vi, at 
ejeren ændrer mening og ikke længe-
re ønsker at samarbejde, da de mener, 
at det er vores skyld, hvis folk udøver 
selvtægt. Vi mister muligheden for at 
hjælpe hestene, overtage dem eller 

frikøbe dem. 
Man kan mene en masse, men må 
holde det for sig selv, da hverken 
grimme ord, trusler eller andet hjæl-
per dyrene.
Hverken private eller dyreværnsor-
ganisationer må fjerne dyrene nogen 
steder uden ejeren eller politiets til-
ladelse. Alt andet er tyveri, som man 
vil blive straffet for, og dyrene vil altid 
komme tilbage til ejeren.
Dette gælder også for Nyt Hesteliv. 
Derudover vil vi også miste vores 
troværdighed, og vi vil ikke kunne 
samarbejde med politiet.

Sociale medier
Ofte sker det, at folk i desperation 
lægger sager om misrøgtede heste og 
dyr på de sociale medier. 
Desværre oplever vi ofte, at det sted, 
der har de misrøgtede dyr, også læser 
med. Derfor bliver dyrene flyttet til 
et andet sted. Når politiet eller en 
repræsentant fra en dyreværnsorgani-
sation dukker op, er der ingen dyr.
Nyt Hesteliv lægger som regel ikke 
sager på vores Facebook, før sagen er 
afsluttet for vores vedkommende af 
samme grund, eller vi ved, at politiet 
har været der. Det kan tage lang tid at 
opspore hestene, hvis vi overhovedet 
finder dem igen. De kan være læsset 
på en transport til Sydeuropa, slagtet 
eller gemt i en afsidesliggende gård, 
hvor der ikke bor nogen.
Selv om man ikke hører noget om 
vores sager, betyder det altså ikke, at 
vi ikke arbejder på at hjælpe hestene.

Politiet
Kan Nyt Hesteliv ikke komme i kontakt 
med ejer til de heste, vi er ude at ville 
hjælpe, få gang i en dialog eller er 
sagen meget grov, anmelder vi det til 
politiet.
Det er meget forskelligt, alt efter hvor 
i Danmark dyrene befinder sig, hvor-
dan politiet håndterer sagerne. 
Mange steder oplever vi, at det er 
umuligt at få en udtalelse om heste-
nes videre skæbne fra politiet. Vi ved 
altså ikke om dyrene er aflivet, solgt, 
behandlet eller andet. Politiet har 
ret til ikke at udtale sig til dyreværns-

organisationerne, da de ikke er part 
i sagen – heller ikke selv om vi har 
anmeldt sagen til politiet. Politiet vil 
heller ikke have, at vi besøger stedet, 
vi har anmeldt, for at se hvad der er 
sket i sagen.
Derfor er det først, når vi får en ny an-
meldelse på samme sag, at vi kan se 
hvad der er sket, eller hvis anmelder, 
nabo eller andre vil holde os opdate-
ret på selve dyrene og derefter kan 
handle yderligere.
Det sker, at vi ikke er enige i politiets 
måde at håndtere en sag, hvorefter vi 
klager. Svaret er altid det samme; Vi 
har ikke ret til at få informationer om 
sagen eller kan lave indvendinger, da 
vi ikke er part i sagen. Det er selvføl-
gelig fuldstændig tåbeligt, at vi ikke 
er det ligesom ved børn, som altid vil 
have en voksen til at tale deres sag.
Vi arbejder i skrivende stund på at få 
lavet den del af loven om – i samar-
bejde med andre frustrerede dyre-
værnsorganisationer – så vi kan få 
klageret.

Hjælp hestene
Ser du nogle heste, der trænger til 
hjælp, er der tre ting, du kan gøre.

• Du kan selv tage en snak med ejer, 
og enten høre, om ejer skal have 
hjælp til hestene, henvise hvor ejer 
kan få hjælp eller overtale ejer til at 
komme af med dyrene.

• Du kan købe hestene og selv give 
dem den hjælp, de har brug for 
eller overdrage dem videre til Nyt 
Hesteliv.

• Du kan anmelde sagen til  
Nyt Hesteliv, og vi vil så hjælpe 
hestene, så godt vi kan 

På de næste sider har vi taget et lille 
udpluk af nogle af de senere sager. 
Vil du vide mere, så kig ind på vores 
hjemmeside under dyreværnssager 
for de enkelte år. Det er også et mindre 
udpluk fra årets sager.
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Hest skudt pga. anmeldelse – 
sag i Jylland 

Vi fik en anmeldelse om 4 islændere 
med meget dårlige hove. Den ene af 
dem var så dårlig af forgangenhed, at 
den knapt kunne gå. Vi fik sendt en 
af vores livreddere afsted, som kunne 
konstatere, at det så slemt ud. Vi fik 
anmeldt sagen til Politiet, som tog 
ud til ejeren. De lavede et påbud på 
den ene hest, der havde det værst. 
Den skulle enten på boks eller have 

begrænset område og adgang til græs 
og så smed. De 3 andre heste blev der 
ikke lavet påbud om.

Ejeren valgte at skyde hesten, efter 
at politiet var gået og begrave den. 
Han sendte efterfølgende billederne 
til vores livredder og beklagede han 
måtte grave den op igen – han havde 
glemt at tage et billede af den døde 
hest, som han kunne sende til hende. 
Vores livredder blev selvfølgelig dybt 
chokeret over denne handling.

Vores livredder havde flere gange 
tilbudt at overtage hesten eller hjælpe 
med at forbedre forholdene. Men 
ejeren nægtede og nægter stadig. 
Ejeren har også fået tilbudt af tætte 
bekendte, at de kan hjælpe hestene. 
Men nej. Nu står der 3 tilbage. De kan 
stadig gå, men hovene er slemme, og 
det er bare et spørgsmål om tid før de 
måske er ligeså forfangne.
Det er ikke længere ulovligt at begrave 
egne dyr på privat grund, så længe 
miljølovgivningen er overholdt.

Shetlandspony med voksne 
på ryggen

Vi fik en anmeldelse på et sted med 
shetlandsponyer, som blev redet af 
voksne mennesker. Det var en salgs-
annonce på GulogGratis, som gjorde 
os opmærksom på problemet. Det er 
selvfølgelig under al kritik. 

Vi politianmeldte stedet, og salgsan-
noncer blev straks udskiftet med en 
pige på 14 år, men hun er efter vores 
bedste vurdering også for stor til at 
ride dem. 
Der er mange studier omkring vægten 
på rytteren contra hestens eller pony-
ens vægt, og der findes desværre ikke 
en konkret rettesnor, men de fleste 

undersøgelser viser at vægten bør 
max ligge på ca. 15-20% af hestens 
vægt, men det er også meget afgørende, 
hvad man rider, om det eksempelvis 
er dressur eller en lille skovtur, hvor 
godt man sidder på hesten etc. 
Det er vigtigt, man bruger sin sunde 
fornuft. Pony med lange hove 

Vi fik en anmeldelse om en pony med 
meget lange hove. Det er en grov 
overtrædelse af dyreværnsloven, hvor 
ponyen får en helt forkert benstilling 
grundet den mangelfulde beskæring 
og giver ponyer store gener. 

Det er ikke i orden at forsømme sin 
dyr på den måde. Sagen blev politianmeldt og ejeren fik 

påbud.

Ronja

Vi fik en anmeldelse på en lille shet-
landspony. En lille hoppe, som havde 
stået ved den samme ejer igennem 
12-13 år. Ejeren havde fået den i en 
brandert på et værtshus og havde 
ingen interesse i den. Den har gået 
der ude på landet i en lille indhegning 
uden kontakt til andre heste eller 
ponyer. Den har altid været der alene. 
Når anmelder kom forbi for at tilse 
ponyen, så vrinskede hun meget for 
at få kontakt. Udover at det må være 
meget ensomt, er det også uden tvivl 
meget stressende for den, da de er 
flokdyr. Vi syntes, det var helt vildt 
synd for den og tilbød, at den kunne 
komme ud på vores internat sammen 
med de andre 45 ponyer og æsler.

Hun har været ret tynd, men anmel-
der har igennem længere tid fodret 
den, så hun ser fin ud nu. Det er dog 
mere pels end huld.

Hun havde ikke noget navn, ingen pas, 
ingen papirer, så vi skulle finde på et 
navn til hende. Ude på Facebook kom 
de med mange rigtig gode navne. 
Vi ville vælge et af navnene, som vi 
ikke havde her i forvejen. Det blev til 
navnet Ronja.

Vi håber nu, vi kan give hende nogle 
gode år, hvor hun kan få en masse 
venner. Hun går sammen med sorte 
Bella, som tog godt imod hende. Vi 
introducerede hende først til nogle 
få og så flere og flere. Peppe (vores 
mulddyr) var lidt efter hende, men nu 

går det fint, og hun er ude i flokken og 
følges tæt af sorte Bella, så de er nu 
bedste venner!

Ronja og Sorte Bella

Vidste du...
at heste har 16 muskler i øret, 
hvilket gør dem i stand til at dreje 
ørene 180 grader.
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Den nye Dyrevelfærdslov

Den nye dyrevelfærdslov, som forven-
tes at træde i kraft 1. januar 2021, in-
debærer, at en række dyreartsspecifik-
ke love på området vil blive ophævet.
Et af formålene med den nye dy-
revelfærdslov er at gennemføre en 
forenkling af lovgivningsstrukturen på 
dyrevelfærdsområdet.
Bekendtgørelserne er en udmøntning af 
dyrevelfærdsloven, som blev vedtaget 

af Folketinget i februar 2020. Med 
den vedtagne dyrevelfærdslov bliver 
der tale om en bredere anvendelse af 
bekendtgørelser, der muliggør, at nye 
eller ændrede regler fremover hurti-
gere og mere fleksibelt kan tilpasses 
udviklingen på området, når der er 
behov herfor, f.eks. på baggrund af ny 
viden om dyrevelfærd, herunder
især i forhold til anerkendte praktiske 

erfaringer og forskningsresultater.
I første omgang er der primært tale 
om en videreførelse af gældende ret, 
som anført i lovforslaget til den nye 
dyrevelfærd, hvilket udkast til be-
kendtgørelserne også afspejler.
Bekendtgørelserne og den nye dyre-
velfærdslov, som er bekendtgørelser-
nes hjemmelsgrundlag, forventes at 
træde i kraft d. 1. januar 2021.

Folketinget er ved at gennemgå 
et nyt lovforslag til Lov om hold af 
heste. Det går blandt andet ud på at 
heste fremover ikke må stå alene, 
men skal have selskab af andre heste, 
æsler eller muldyr/mulæsler – altså 
dyr af hestefamilien. 

Som det er nu, er det kun heste op til 
2 år der ikke må stå uden selskab af 
andre heste.

Vi er glade for dette lovtiltag, da vi i 
mange år har synes, at det var forkert 
at et flokdyr som hesten må gå alene, 
hvis man samtidig skal opfylde dyre-
værnsloven.

Selv om der nok vil komme en læn-
gere overgangsordning, ser vi frem 
til, at dette tiltag bliver gennemført. 
Efter vores mening burde loven om-
gående træde i kraft.

Høring om lov til hjælp for heste, der går alene

Umiddelbart kan det jo lyde dejligt og 
befriende for dyrene at kunne gå i en 
hesteflok og nyde livet på større area-
ler. Det kan det også være, men bag-
siden af disse projekter er ikke med 
hesten eller andre dyr i centrum. Det 
handler kun om biodiversiteten. Må-
let er, at vi skal skabe vilde heste igen 
i Danmark, og de er så ikke beskyttet 
af den nuværende dyreværnslov. Det 
er drømmen for visse biologer, at 
hestekadavere lovmæssigt skal ligge 
til glæde for ådselsæderne. 

Efter vores bedste vurdering er 
Danmark ikke arealmæssigt stort nok 
til at kunne huse vilde heste. De vil 
stadigvæk være indhegnet. Det er 
meningen, at vi mennesker ikke må 
blande os i dyrenes ve og vel. Hvis de 
lider, er halte eller udsultede, så vil 
de blive skudt. Det er på den måde 
man vil ”overholde” dyreværnsloven. 
Det vil have kæmpe konsekvenser 

for dyrene, hvis det får lov til at blive 
indført.

Vi må også antage, at i disse projek-
ter går hestene på mange hektar jord 
og tænker derfor ikke, at ejer af he-
stene tilser hele det store areal hver 
eneste dag, som det er påkrævet 
jfr. Dyreværnsloven. Man må derfor 
antage, at der kan være risiko for en-
kelte tilskadekomne heste går rundt, 
uden at man opdager dette.

På rewildingsprojekterne samt en del 
af naturplejeprojekterne er det ligele-
des forbudt at give tilskudsfoder, dvs. 
hestene skal spise i bund. De ønsker 
dette for at opnå den bedste biodi-
versitet/naturpleje. Det medfører, at 
hestene bliver særdeles udsatte for 
giftplanter, da de vil spise, hvad der 
spises kan, for ikke at sulte. Det er et 
helt naturligt instinkt hos alle dyr. Det 
er ligeledes forbudt at give hestene 
ormemiddel, da dette forurener de-
res afføring til skade for naturen. Får 
hestene orm, kan de have svært ved 

Rewildingprojekter i Danmark – er det dyrevelfærd?

at holde huld eller som følge af mange 
indvoldsorme, få kolik – en langsom 
og smertefuld død for hesten. Alt i 
alt gør man intet for at forhindre tab 
i hesteflokken. Der skal altid være 
lidt flere heste end der er føde, for 
på denne måde at opnå den bedste 

naturpleje. Og den bedste naturpleje 
er MÅLET i projekterne, hverken mere 
eller mindre.

For at holde flokken på det ønskede 
antal, der giver den bedste natur, til-
sætter man altid en hingst. På denne 

måde vil man altid være på niveau 
med det fornødne antal i flokken, da 
nogle af dyrene vil bukke under i løbet 
af vinteren. 

Vi må også antage, at i disse projekter 
går hestene på mange hektar jord, 
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og at det derfor nok vil være svært 
for ejeren at tilse alle hestene på det 
store areal hver eneste dag. Der kan 
derfor være risiko for, at enkelte heste 
er kommet til skade uden, at det 
opdages.

Naturplejeprojekter

Områderne ligger ofte meget afsi-
des, så det kan være svært at finde 
stederne, så evt. bekymrede borgere 
kan melde det til dyreværnsorgani-
sationerne. Dette har vi desværre set 
sørgelige eksempler på, hvor heste 
ligefrem har ligget døde på arealerne i 
meget lang tid, før nogen greb ind.
 

På mange af arealerne er den eneste 
vandforsyning en lille sø, som giver 
mange alger om sommeren. Og om 
vinteren bliver det meget mudret ved 
søkanten, som bevirker, at hestene 
har svært ved at gå ned og drikke.       

Om vinteren skal dyrene have mu-
lighed for tørt leje, og det er der kun 
hvis der er tæt nåleskov. Vi har haft 
flere anmeldelser, hvor dyrene kun 
har kunnet gå rundt i mudder. Ingen ly 
og ingen læ. Hvis der ikke er ordentlig 
læ, så skal dyrene have adgang til et 
læskur tilpasset det antal heste, der 
går derude.
 

Vi har kontaktet Fødevarestyrelsen 
angående disse naturplejeprojekter 
og fået at vide, at dyreværnsloven 
gælder alle steder, uanset om det er 
private eller offentlige arealer.

• Man må ikke udsætte hestene for 
unødig smerte/lidelse.

• Hestene skal tilføres tilskudsfoder 
ved foderknaphed, eller tages ud af 
arealet.

• Hestene skal behandles ved sygdom 
eller aflives.

• Der skal på arealet være mulighed 
for et tørt leje, så samtlige heste 

kan ligge tørt og godt samtidig.
• Hestene skal tilses dagligt for evt. 

skader mm.

Vi håber, at folk har øjnene med sig og 
anmelder, hvis de ser dyr, der ser ud 
til at lide under de forhold, man byder 
dem i disse naturplejeprojekter.
 
Politi og fødevarestyrelsen har været 
impliceret i flere dyreværnssager i 
disse naturprojekter, heraf har Nyt 
Hesteliv anmeldt flere.

Dyreværnsloven:
§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og 
beskyttes bedst muligt mod smerte, 
lidelse, angst, varigt men og væsentlig 
ulempe.
§ 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge 
for, at de behandles omsorgsfuldt, 
herunder at de huses, fodres, vandes 
og passes under hensyntagen til deres 
fysiologiske, adfærdsmæssige og 
sundhedsmæssige behov i overens-
stemmelse med anerkendte praktiske 
og videnskabelige erfaringer.
§ 3. Rum eller arealer, hvor dyr hol-
des, skal indrettes på en sådan måde, 
at dyrets behov tilgodeses, jf. § 2. 
Det skal herunder sikres, at dyret har 
den fornødne bevægelsesfrihed også 
under optagelse af foder og drikke og 
ved hvile. Dyr skal endvidere sikres 
mod vejr og vind i overensstemmelse 
med deres behov.
Stk. 3. Enhver, der holder dyr, skal 
sørge for, at dyret tilses mindst en 
gang om dagen. Dette gælder dog ikke 
fritgående dyr på græs eller lignende. 
Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.

Der er særligt lov på området for 
udegående heste om vinteren 
eller vinterlignende vejr:
Dyr, der går ude hele døgnet i vinter-
vejr, skal være forberedt på og egnet 
til at være udegående. Dyrene skal 
som udgangspunkt:

• have et kraftigt og tæt hårlag eller 
en tæt fjerdragt

• være i godt huld
• om nødvendigt tilføres supplerende 

foder

• have adgang til frisk drikkevand
• have adgang til græsdækkede 

arealer, der i størrelse er afpasset til 
antallet af dyr

• have adgang til læskur eller byg-
ning, hvor alle dyr samtidig kan 
hvile på et tørt, strøet leje.

Undtagelsesvis fravigelse af krav om 
adgang til læskur til visse hesteracer

For hesteracerne islandsheste, konik- 
heste, przewalski-heste, exmoor pony-
er og shetlandsponyer (7/8-rene race-
dyr) kan krave t om adgang til læskur 
eller bygning, hvor alle dyr samtidig 
kan hvile på et tørt, strøet leje, under 
visse forudsætninger fraviges, jf. be-
kendtgørelsen om udegående heste.

Det forudsætter, at hestene holdes på 

meget store arealer, hvor de naturlige 
forhold som tæt bevoksning, lavninger 
eller lignende yder hestene en høj 
grad af både læ og beskyttelse mod 
nedbør. Der skal findes et tørt, strøet 
lejeareal med en veldrænet bund som 
f.eks. et tykt lag grannåle.
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Hvis du godt vil have, at dine heste 
skal kunne gå ude hele året rundt, er 
der en lovgivning, du skal overholde. 

Hvis de går ude i mere end 12 timer 
i vinterperioden eller i perioder med 
vinterlignende vejr, skal en række 
krav være opfyldt. Læs mere under 
forrige punkt ”naturpleje”. 

Loven foreskriver om arealet set i 
forhold til antal heste:

Arealet i læskuret/bygningen skal 
mindst være (2 x hestens stangmål)ˆ2 
for hver af de første fire heste og (1,7 
x hestens stangmål)ˆ2 for hver af de 
efterfølgende heste.

Gode råd
• Sørg for, at der er læ på min. 3 si-

der men også gerne 4 sider, så der 
evt. er huller på den 4. side, så de 
har læ for vind og vejr på alle sider.
Se læskur 1 og 5.

• Byg læskuret højt beliggende, så 
vandet ikke løber ind i skuret.

• Sørg for at der hele tiden er strøet 
godt inde i skuret, så det er tørt at 
lægge sig i. 

Se i øvrigt mere på vores hjemmeside 
om det at bygge en løsdrift under 
menupunktet Viden/artikler.

Udegående heste

Eksempler på læskure

Læskur eksempel 1

Læskur eksempel 3 Læskur eksempel 4 hos Erik Lange

Læskur eksempel 2

Læskur eksempel 5 hos Marie Juncher Læskur eksempel 6 til mange heste

Alle markeder blev aflyst, et efter et, på grund af Covid-19. Selv Egeskov marked endte med at måtte aflyse, selv om de 
havde håbet som det sidste store marked i denne sæson, at de ville kunne gennemføre det.

Her på Nyt Hesteliv har vi set positivt på ikke at skulle tage rundt på alle hestemarkederne, men hestene er der stadig 
ude i kulisserne. Nogle er efter al sandsynlighed gemt af vejen i ”naturplejeprojekterne”. 

Hestemarkeder anno 2020

Vidste du...
at heste ikke har en galdeblære.

Følbassen nyder det tørre leje Hestene nyder at kunne opholde sig i hallen – 
både sommer for fluer og insekter og vinter for regn kulde
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Sommeren på Nyt Hesteliv
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Udviklingsprojekt vandrestier/-folde

Så blev vi færdige med at få indhegnet 
alle stier i forbindelse med vores pro-
jekt om mere bevægelse. Alle vores 
heste nyder det, og har brugt samtlige 
stier overalt på området med 20 ha. 
Der er mange kilometer stier. Det er 
en fornøjelse at se hestene. De forde-
ler sig i mindre grupper og går rundt 
og hygger sig.  

Specielt de ældre heste er glade for 
at kunne trække sig tilbage i ro og 
fred. Asmus på 31 år og Erantis er 
meget glade for at græsse ved den 
del af systemet vi kalder ”campen”.

Asmus er en af de heste der har haft 
GPS på og han har gået næsten dob-

belt så langt efter vi har givet hestene 
mulighed for at gå i stisystemet.

Asmus

Det er ikke kun de gamle heste der 
bruger vandrestierne – Edano vores 
unge oldenborg hest på 2 år har været 
på lange eventyr mellem grantræerne.

Erantis

Som det ses på billederne er alle 
hestene meget glade for stierne og 
det store område de kan bevæge sig 
rundt på.  

Hestene rundt på arealet. I forgrunden ses Moonie og Last Dancer

Stien rundt om søen

De nyder at gå ned til mudderhullet med siv. De spiste al siv

Favoritstedet ved sivene
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Ponyerne og skoven

På samme måde har ponyerne fri 
adgang til et større skovareal, som de 
også benytter rigtig meget – og de 
elsker det.

Enkelte er så glade for skoven, at de 
ikke vil tilbage igen – den første tid der 
var åbent til skoven måtte ponyerne 
kun være der i en kortere periode på 
grund af at der var rigtig meget græs 
som kunne give dårlig mave hos små 
ponyer. En af eftermiddagene var alle 
ponyer (troede vi) kommet tilbage på 
deres almindelige fold, da vi pludselig 
hørte en, der stod og kaldte nede i sko-
ven – det var Bella, som havde været 
så optaget af egne gøremål, at hun ikke 
var kommet med de andre.  

En af grundene til, at vi gerne ville 
have vandrestier, var primært at give 
alle dyrene mere plads og mere be-
vægelse. En anden bonus er også at 
kunne give de ponyer eller æsler, som 
er nederst i hierkiet, muligheden for 
at søge lidt væk, hvis det er nødven-
digt. Særligt æslerne elsker skoven. 
De er der hver dag uden undtagelse.

Mens hestenes del af vandresystemet 
er færdigt og bruges flittigt, har vi har 
dog haft nogle store udfordringer i 
forbindelse med anlæg af de stier, der 
skal bruges til at køre hø/wrap ud i 
systemet. 

Det har været næsten umuligt at få 
leveret det materiale der skal ligge på 
stierne – alle lastbiler har travlt med 
at bruge materialer til udvidelsen af 
den fynske motorvej. Da de endelig 
havde tid til at hjælpe os var stier og 
marker så våde, at lastbilerne ville 
have ødelagt både folde og stier. Så vi 
håber, der snart kommer en periode 
med frost, så vi kan blive færdig med 
nogle af stierne. 

Vidste du...
at heste i gennemsnit kun ligger ned  
43,5 minutter i døgnet.



24 25

Undersøgelse og resultat 
af projektet

Vores undersøgelse gik ud på, om 
hestene ville bevæge sig mere, hvis 
de tilbydes stisystemer/vandrefolde i 
stedet for kun de traditionelle folde. 

Som det fremgår af grafen nedenfor, 
bevæger hestene sig noget mere i 
vandrestierne, end da de kun havde 
adgang til folden. Når vi kan køre ud 
med foder i stierne, vil vi formodentlig 
se endnu mere bevægelse.
Vi har målt 5-10 heste både forår og 

efterår. Det er naturligvis de samme 
heste. Nogle midaldrende, andre ældre, 
nogle fuldblod/varmblod, andre kold-
blod, så vi fik et forskelligt billede. Se 
grafen for nogle af hestene nedenfor.

Gunvor er frivillig på Nyt Hesteliv. Hun har siden 2008 siddet på kontoret hver 
mandag og hjulpet med lidt af hvert.

Hun er nu blevet 83 år, men rider stadig hver 14. dag en 2 timer lang tur på 
islandske heste.

Her er hun på sin datters travhest.

Ridning har ingen alder

Vores livredderkursus blev desvær-
re aflyst over flere gange på grund 
af Coronasmitte. Det har ikke været 
nemme odds i 2020. Vi håber, så 

hurtigt vi kan i 2021 igen at få stablet 
vores kursus på benene. Vil du hjælpe 
med at være livredder på dyreværns-
sager og godkendelse til vores familie-

plejeheste, så kontakt os for nærmere 
information.

Bliv livredder kursus aflyst pga. Corona

Vi mangler altid frivillige både til kon-
toret med mange forskellige opgaver 
indenfor salg, marketing, produktud-
vikling, turisme m.m.

Vi mangler også folk til at hjælpe med 
brugt rideudstyr.
Har du lyst til at hjælpe med at strigle 
heste eller træne nogen af dem, så 

er her rig mulighed for at få frisk luft, 
møde dejlige heste og søde mennesker. 
Skriv til os på info@nyt-hesteliv.dk.

Bliv frivillig

Køb brugt udstyr hos Nyt Hesteliv – alle 
pengene går ubeskåret til internatets 
heste! 
Vi lægger løbende nye ting op, og vi 
sender dem gerne til dig. Du finder  
information om bestilling på Facebook- 

siden: nythestelivsbrugtrideudstyr
Den fysiske butik har normalt åbent 
hver torsdag kl. 16-18 og hver lørdag kl. 
12-13, men grundet Corona har vi valgt 
at lukke helt indtil 3. januar 2021. Du 
kan bestille via vores facebook side og 

også gerne sende en forespørgsel, så 
sender vi det til dig. Vi modtager stadig 
brugt rideudstyr. Det kan afleveres 
løbende til vores adresse i Morud.
Du må stadig godt afhente din bestil-
ling efter aftale.

Nyt Hestelivs brugt rideudstyr er på Facebook igen  

Selv om vi fik mange besøgende i 
sommers, så har alt andet stået meget 
stille, da vi har måttet aflyse flere 
kurser og arrangementer.
Og de flere nedlukninger fra regeringens 
side har også betydet, at der siden i 
sommers og lidt i efterårsferien ikke 
har været flere besøgende.
Hjælp derfor vores heste og æsler:
• Støt med en donation
• Bliv medlem

• Bliv sponsor eller firmasponsor
• Køb vores produkter på vores hjem-

meside ”Støt hestene&shop”
• Køb brugt rideudstyr i vores butik
• Køb et gavekort til senere brug

Du kan altid donere et valgfrit beløb 
via
Mobilepay 55424
Bank 9370 2480087529

Nyt Hesteliv er fritaget for gave- og 
boafgift, så gavebeløb/donationer op 
til kr. 16.600 årligt kan trækkes fra i 
Skat.

Hvis du ønsker fradraget, skal du 
oplyse os dit CPR nr. Vi sørger for at 
beløbet indberettes til Skat, så du 
automatisk får dit fradrag.

Manglende indtægter på grund af Corona
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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

Vidste du, at dine arvinger muligvis 
kan spare arveafgift samtidig med, at 
du donerer arv til velgørenhed?

Hvem kan spare arveafgift?
”Fjern” familie, venner, mv. kan spare 
arveafgift. Fjern familie er f.eks. sø-

skende, niece, nevø, farbror, morbror, 
faster, moster osv.

Personer i nærmeste familie kan som 
udgangspunkt ikke spare arveafgift.* 
Nærmeste familie er f.eks. børn, bør-
nebørn, forældre, samlever. Ægtefæl-

ler betaler ikke arveafgift.

Se mere på dokument24.dk.

Spar arveafgift og støt velgørenhed

Jeg tager sadlen over armen og trensen 
på skulderen og begiver mig ud til 
stalden. Min brune travhest Hugo står 
klar ved hegnet, og jeg henter ham ind, 
strigler ham og renser hove, mens jeg 
mærker kvalmen stige op i mig. Han 
står pænt og stille mens jeg lægger 
sadlen på ham og hans bidløse trense, 
og han står også pænt stille ved skam-
len, mens jeg stiger op.
Og så sidder jeg der, mens hele min 
krop ryster, og jeg føler jeg kan kaste op 
hvert andet minut. Jeg har rideangst.

Mit tidligere rideliv
Da jeg var en lille pige på 8-10 år, 
havde min mor en stor hest der 
hed Cavallo (udtales kavaljo). Det er 
spansk og betyder hest. Han var en 
flot og livlig Lippizaner-knabstrupper 
blanding, som vi havde fra han var 
1 år gammel. Jeg var et år ældre og 
Cavallo og jeg var bare vokset op sam-
men. Da jeg havde lært at ride, kunne 
jeg bare ikke sidde nok på en heste-
ryg, så Cavallo og jeg fandt et system, 
hvor jeg kunne komme op på ryggen 
af ham. Jeg var alt for lille til at kunne 
hoppe op på ham, da han var 165 cm 
og jeg var nok kun lidt over 1 meter 
høj. Men problemer er til for at blive 
løst, så når jeg kravlede op i et pære-
træ på folden, gik Cavallo hen under 
træet og så kunne jeg hoppe over på 
hans ryg. Der var selvfølgelig hverken 
trense, tøjler eller sadel. Cavallo skrid-
tede ud i den anden ende af marken, 
vendte rundt og galopperede i fuld 
fart tilbage til stalden med mig jublen-
de på ryggen. Det kunne fortsætte i 
lang tid. Vi havde det herligt.

Caballo og jeg 
– nu med sadel og trense

Med alderen blev jeg mere forsig-
tig men aldrig bange for at ride. Da 
jeg startede med at komme hos Nyt 
Hesteliv var jeg den, der prøvede de 
nye heste, der kunne rides, for at se 
hvordan de var, når de skulle ud i ple-
jefamilie. Det var også mig, der stod 
for at ride hestene til sommerfoldene 
i Vissenbjerg.

Vendepunktet
Da jeg endelig fik tid og råd til min 
egen hest, fandt jeg en dejlig og sød 
hest ved navn Sesse, der ikke fungere-
de som stævnehest. Det passede mig 
fint, for jeg ville kun ride hyggeture i 
skoven, da mine led heller ikke kunne 
klare de lange og vilde ture mere. 
De første ture gik nogenlunde, om 
end hun var meget opmærksom og 
ikke så glad for at komme hjemmefra. 
Men en dag da vi red i skoven, blev 
hun forskrækket og vendte på en tal-
lerken. Jeg blev dog på et hængende 
hår hængende, lettere forskrækket, 
men da hun gjorde det endnu engang 
5 skridt efter, sad jeg længe og tænkte 
om jeg skulle ride videre. Jeg endte 
med at stå af og trække hende hjem. 
Efter et stykke tid prøvede jeg igen, 
dog langt fra sikker på hende, og hun 
lavede det samme endnu engang. Det 
fungerede ikke. Jeg var blevet bange 
for at sætte mig op på hende, og efter 
lange overvejelser valgte jeg at finde 
et nyt hjem til hende.

Herefter lånte jeg en skøn hvid hoppe 
jeg kaldte Bonnie. Hun var en velop-
dragen hoppe, og vi svingede godt 
sammen. Men på den første tur i 
skoven sammen, stejlede hun. Jeg 
slog hovedet i hendes hals og fik en 
hjernerystelse, men kom hurtigt over 
det. Jeg prøvede dog endnu en tur 
på hende, hvor det endte med at hun 
stejlede så højt, at jeg var bange for at 
hun ville vælte bagover. Jeg stod af og 
trak hjem.
Bonnie kom tilbage til sin ejer og jeg 
brugte lang tid på at finde en god 
hest. 

Til sidst fandt jeg travhesten Hugo. 
Han er en rigtig god dreng. Han har 

ikke rigtigt gjort noget, han går bare 
frisk frem. Men jeg kunne mærke, at jeg 
blev mere og mere bange, når jeg var 
på tur. Jeg havde kvalme, og det blev 
ikke bedre. Jeg fandt på undskyldnin-
ger for ikke at kunne tage ud at ride. 
Endelig måtte jeg indse, at jeg havde 
fået rideangst.

Hugo og jeg. Jeg havde kvalme 
og rystede, men smilede 
alligevel til fotografen

Det er så mærkeligt og svært for mig 
selv at forstå. Jeg har redet i 45 år og 
prøvet lidt af hvert. Jeg havde aldrig 
troet, at jeg ville få rideangst. Men 
alle kan få det, selv dem der lever af 
at træne heste.

Heldigvis er der i dag hjælp at hente. 
Der er flere personer, der underviser 
i rideangst, og jeg kender nogen, der 
også er kommet helt over det. Når 
man står i det, kan det være svært at 
indrømme, at man har rideangst og 
det kan være svært at forestille sig ,at 
man kan komme over det igen.

Min første galop. Jeg følte mig tryg 
ved at ride på mine vandrestier

Rideangst v/ Tine Grejs
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Erkend din angst
Det vigtigste i processen er, at man 
erkender, at man har rideangst.
Herefter er det vigtigt at man respek-
terer, når angsten siger stop, og at 
man ikke presser sig selv ud over den 
grænse. Som Sara Siobahn fortalte, da 
hun trænede med mig; ”siger din mave- 
fornemmelse, at du ikke er sikker, så 
stig af hesten. Det er det rigtige at 
gøre”. 

Med den i baghovedet, er jeg nu 
kommet så langt, at jeg kan tage på 
rideture i skoven. Dog kun i skridt! Jeg 
tør endnu ikke ødelægge den spirende 
gode fornemmelse, jeg er begyndt at 
få på mine ture, ved at prøve at trave 
og så ødelægge selvtilliden.

Endelig på skovtur 
– dog kun i skridt

Designer, kunstner, forfatter, debattør 
m.m. Jim Wegener Lyngvild anbefalede 
i et tv-program med præsentationen 
af 10 spændende fynske turistmål, at 
man skulle besøge Nyt Hesteliv. Det var 
hans absolut 1. prioritet. 

Vi har nu stillet ham 3 spørgsmål om 
heste. Her er hans svar.

1. Hvad er god hestevelfærd for dig?  
 
Jim: Det er internatet i Morud. Dem 
der kan tage hånd om heste, som 
ikke har haft eller har det let. At der 
er nogen, som har overskuddet til 
at give hestene et nyt og bedre liv, 
er da velfærd i allerhøjeste grad.    

2. Hvad er din erfaring med misrøgt 
og vanrøgt af heste?  
 
Jim: Jeg har heldigvis aldrig oplevet 
misrøgt af heste. De mennesker jeg 

kender eller møder, som har heste, 
er alle meget dedikerede og elsker 
deres hest, som var det et ekstra fa-
miliemedlem. Så heldigvis for mig, 
er vanrøgt af dyr noget jeg er blevet 
forskånet for at opleve. Jeg ville 
helt sikkert heller ikke kunne holde 
min kæft, hvis jeg oplevede det. 

3. Hvad er din bedste oplevelse med 
heste?  
 
Jim: Det er helt klart de 3 uger jeg 
boede ude i bushen i Australien, i 
forbindelse med optagelserne til 
programmet Kvægræs på TV2 ZULU. 
Her fik vi vores egen hest, som var 
din bedste ven hele vejen igennem. 
Man lærte lynhurtigt hesten at ken-
de, og fik et tæt bånd. Det var også 
derfor, jeg valgte at købe hest, da 
jeg kom hjem til Danmark igen.  

Tak til Jim Lyngvild for besvarelsen.

3 spørgmål til Jim Lyngvild 

Fra idé til handling. 

Grafisk design 
og marketing 
med effekt.

Sponserer med glæde Nyt Hesteliv

Alle heste kan blive forfangne! Det er 
en frygtelig sygdom der giver hesten 
mange smerter og kroniske forandrin-
ger i hoven, derfor er det så vigtigt at 
undgå sygdommen, eller at stoppe den 
ved det mindste tegn.

Størstedelen af de heste, der bliver 
forfangne, er overvægtige. Det rammer 
derfor hurtigere nøjsomme hesteracer 
som ponyer, fjordheste etc. Det er altid 
vigtigt løbende at vurdere din hest. Det 
er fint med en foderplan, men du skal 
altid se på hesten og vurdere, om den 
skal have mere eller mindre. 

Har hesten været forfangen, vil den 
udvikle snabelhove, hvis de ikke 

bliver beskåret ofte

Man forbinder ofte forfangenhed med 
græs om sommeren, og det er da også 
her, man ser de fleste tilfælde af syg-
dommen. Problemet med græs er, at 
det ikke er lavet til heste, men til køer. 
En ko skal bruge mange flere foderen-
heder (= mængder græs) for at kunne 
producere mælk. Derudover er deres 
mave indrettet anderledes.

Heste er lavet til at tygge hele tiden, 
vandre mange kilometer for føden, og 
at deres føde er meget næringsfattig. 
Når man lukker hesten ud på en stor 
lækker græsmark, får de derfor for 
mange foderenheder ( = græs). Det 
er en udfordring, fordi græs også er 
hestens naturlige føde. Græs kan bare 
også være lunefuld. Alt efter mængden 
af solskinstimer og temperatur, svinger 
sukkerindholdet rigtigt meget i græs-
set. Det giver hesten et ustabilt blod-
sukker. Får hesten får meget sukker, 
frigives der større mængder insulin, 
som nedbryder sukker. Studier har vist, 
at store mængder insulin giver akut 
forfangenhed. Ved akut forfangenhed 
vil hesten have store smerter og stå læ-
net tilbage på bagbenene for at aflaste 
forbenene. Man vil kunne se tydelige 
tegn på painface. I dette stadie er det 
vigtigt hurtigt at få tilkaldt en dyrlæ-
ge, så hesten kan få smertestillende. 
Hesten skal på stald med et tykt blødt 
underlag, helst sand. 
Ved røntgen kan man se, om hovbenet 
er drejet (se fig 1).

Fig 1 – tegning af hestens hov 
og hvor hovbenet er drejet

Men en hest kan også være subforfan-
gen, altså en smule forfangen, der dog 
også over tid kan give forandringer i 
hoven. Når hesten er subforfangen, vil 
den være ømtået, især på hårdt ujævnt 
underlag, der vil være puls i benet som 

tegn på smerte. Der kan være blod 
udtrækninger i hovens sål – dette er 
noget din smed vil kunne se. Her er 
det vigtigt at man sætter ind over for 
det, der har udløst den lette forfangen-
hed. Er hesten overvægtig, skal den på 
slankekur; er den på græs, skal den af 
græsset. Det kan også være en god ide 
at få undersøgt hesten om den har en 
underliggende sygdom som EMS eller 
PPID, der øger sandsynligheden for 
forfangenhed. Ved at behandle disse 
sygdomme, kan man mindske risikoen 
for forfangenhed.

Heste kan dog også blive forfangen om 
vinteren, når det bliver frostvejr. Dette 
skyldes igen, at der er højt sukkerind-
hold i græsset, da græsset ikke bruger 
sukkeret på at vokse. 

En akut forfangen pony. Den læner 
sig tilbage på bagbenene for at 

aflaste forbenene

Det kan være en god ide at få en snak 
med sin dyrlæge om forebyggelse 
fremadrettet, så hesten ikke får flere 
anfald. Derudover er der megen god 
viden at finde på internettet, hvor flere 
sider skriver om dette emne. 

Kilder: Horsedoc, Langt Hesteliv, Dyr-
læge Thomas Alkjær, Journal of Equine 
Veterinary Science

Kend tegnene på forfangenhed

at hvis hesten spiser rødder og jord på folden, er 
det ofte pga. manglende grovfoder/nedbidt græs 
eller mangel på vitaminer og mineraler. 

Vidste du...
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Naturens eget foder, 
                              når du vil fodre med omtanke

Vi er glade for samarbejdet
med Nyt Hesteliv

 
Hvis en tyk hest/EMS-hest faster 

mere end nogle få timer, begynder 
binyrerne at frigøre cortisol.


 

Cortisol er et stress-hormon, der 
øger insulinfrigørelse. Som en 

reaktion til stress, oplagrer 
kroppen fedt for at overleve.

 
Øget fedtlager fører til øget 

insulinfrigørelse.


Mere insulin fører til flere 

fedtoplagringer. Den onde cirkel 
vil fortsætte herfra.

Hvis du gerne vil bryde denne onde 
cirkel, er der flere ting du kan gøre der 
også kan hjælpe din hest med at tabe 
sig.

Start altid med at fjerne fuldfoder og 
erstat det med vitaminer og mineraler. 
Hvis du af den ene eller anden grund 
ønsker at give hesten lidt fuldfoder, så 
sørg for at protein og sukker indhol-
det tilsammen ikke overstiger 10% af 
foderindholdet. Det står på posen.

En stor græsmark er også en af synder-
ne til at hesten bliver fed. Vil du gerne 
have din hest på græs, så begræns tids-
rummet hvor hesten går på fuld græs 
til et minimum. Du kan også lade den 
græsse i ”de sikre” timer, som er tidligt 
om morgenen (solopgang) til midt på 
formiddagen.
Nedbidt græs er ikke altid sikkert græs, 
da det er stresset og derfor har mere 
sukker i stråene.

Øget motion er er en vigtig ting for at 
hesten kan tabe sig. Man skal selvfølge-
lig starte stille op med lange skridtture, 
så hesten ikke overbelaster sine led, 
der i forvejen er udfordret af hestens 
overvægt.
Har man mulighed for at lave en vand-
resti, kan det være en rigtig god måde 
at hesten får bevæget sig nok i hver-
dagen. Nogle gange kan man dog ikke 
bruge motion, før hesten har tabt sig.

Det vigtigste er, at hesten får stråfoder 
nok. Hesten er designet til at tygge 
mange timer om dagen (ja TYGGE HELE 

TIDEN) og nye studier viser at hesten 
faktisk ikke bør gå mere end max 1½ 
time uden stråfoder. Når hesten tygger 
stråfoderet, producerer den spyt, der 
er med til at neutralisere mavesyren. 
Hesten danner hele tiden mavesyre, 
og ikke kun når den spiser. Derfor er 
den mere disponeret til mavesår end 
mennesker. Studier viser at ca 80% af 
danske rideheste har mavesår. Derfor 
er det vigtigt at forebygge det.

Men hvordan slanker man hesten, hvis 
den skal spise wrap/hø hele tiden, 
tænker du nok. Her er svaret: slowfe-
eder. En slowfeeder er et hønet med 
små nethuller. Det gør at hesten vil 
bruge meget længere tid på at spise 
sit hø/wrap og derfor vil det forlænge 
dens tyggetid. 

En hest skal have MINIMUM 2 kg 
wrap/hø pr 100 kg hest. Dvs at en stor 
hest på 500 kg skal have minimum 10 
kg hø eller wrap. Mange tror fejlagtigt 
at dette er et maximum eller et gen-
nemsnit af hvad hesten har behov for. 
Har hesten behov for mere tyggetid 
end de 2 kg pr 100 kg hest, og den skal 
tabe sig yderligere, kan man blande 
wrappen/høet med halm.

Man kan også vande sukker ud af hø 
ved at lægge det i vand i 2-3 timer. Her 
er det en fordel at høet er i hønet. Ofte 
kan man se sukker i bunden af baljen 
med vand, når høet har ligget i blød. 
Man kan ikke lægge wrap i blød, da det 
ofte vil begynde at gære.

Overvægtige heste må ikke sulte

Af Anitta H. Thusing, Nordic Horse

Frisk græs, er en naturlig, og helt 
fantastisk kilde til omega-3 fedtsyrer, 
med et forhold på mellem 4:1 og 5:1 
mellem omega-3 og omega-6 fedtsy-
rer. I hø er niveauet af fedtsyrer meget 
lavt. Når græsset skårlægges, tørres 
og opbevares, oxiderer og ødelægges 
de fleste af de skrøbelige fedtsyrer 
hurtigt.

Hørfrø har en omega-3 til omega-6 
fedtsyreprofil på ca. 4:1, hvilket gør 
det til en ideel erstatning for det tabte 
omega-3 i hø.

Hele hørfrø skal knuses for at omega-3 
fedtsyrerne er tilgængelige for hesten. 
Derfor er bedre kilder til omega-3 
fedtsyrer i form af ALA, f.eks. ekstru-
deret hørfrø, hørfrøkager eller kold-
presset hørfrøolie. Når hesten ikke går 
på frisk græs, bør der suppleres med 
omega-3 dagligt, for at hesten får de 
fulde sundhedsmæssige fordele.

Omega-3 fedtsyrer, hjælper med 
at opretholde normale niveauer af 
inflammation i kroppen, hvorimod 
omega-6 fedtsyrer er forbundet med 
en øget inflammatorisk respons. 
Derfor er det meget vigtigt at se på 

balancen imellem de to, og at der er 
en overvejende større andel omega-3 
fedtsyrer frem for omega-6 fedtsyrer i 
hestens daglige foder. At omega-3 vir-
ker antiinflammatorisk, er hovedårsa-
gen til, at omega-3 påvirker så mange 
forskellige områder af kroppen. For 
eksempel, giver omega-3 fedtsyrer 
ernæringsmæssig støtte til heste med 
følsom hud eller sæsonbestemte 
allergier, ved at understøtte en sund 
inflammatorisk respons.

Får din hest nok omega-3 fedtsyrer?

• at hestens mavesæk rummer ca. 20 liter og hele tarmsystemet rummer ca. 200 liter.
• at tyndtarmen og tyktarmen tilsammen er ca. 30 m lang.
• at hestens foder er 72-96 timer om at nå igennem hele tarmkanalen.

Vidste du...
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I Danmark fravænnes de fleste føl nor-
malt i alderen 4 til 7 måneder. Denne 
kunstige fravænning, hvor det er os 
mennesker, der bestemmer hvornår, 
anerkendes allerede nu som en kilde 
til stress, der også kan føre til langvari-
ge skadelige følgevirkninger. 
Tidligere studier har allerede vist at 
for tidlig fravænning kan udløse et 
højt stressniveau, og at det kan ligge 
til grund for blandt andet stereotyp 
adfærd, som feks krybbebidning. 
Denne kunstige praksis forringer altså 
føllenes velfærd ganske alvorligt.

Til dato er der stadig få data om den 
naturlige fravænningsproces, hvor 
følhoppen selv afvænner, og hvilke 
fordele og ulemper der er for både 
hoppe og føl. Men nu er et helt nyt 
fransk forskningsprojekt endelig ud-
kommet om lige præcis denne pro-
blemstilling, og konklusionen viser en 
helt klar tendens. At selvfølgelig er det 
bedst at føllet fravænnes naturligt. 

I det franske studie har Severine 
Henry, som er PHD og underviser i 
dyreadfærd, på universitetet i Ren-
nes i Frankrig og hendes forskerhold 
observeret 16 hopper og deres føl i 
tre grupper af islandske heste i Island. 
At man har valgt Island er der en rigtig 
god grund til. Her er det nemlig helt 
normalt, at man lader hestene gå frit 
på store arealer som halvvilde heste 
i deres første 3 leveår. Så her kan 
man altså virkelig observere, hvordan 
hoppen selv fravænner sine føl på en 
naturlig måde. 

Undersøgelsen viste, at de fleste føl 
blev fravænnet naturligt, når de var 
mellem 9 og 10 måneder. 
Studiet betragtede en fravænning 
som, når føllet holder op med at die 
hos moren. Mor og føl gik altså stadig 
sammen og havde social kontakt, selv-
om føllet var holdt op med at die. 

Det mest interessante ved undersø-
gelsen var, at føllene ikke gradvist 
nedtrappede antallet af dieperioder 
i løbet af dagen. De havde stadig den 
samme dieadfærd helt op til to uger 
inden de stoppede, og hopperne blev 
ikke aggressive på føllene i denne 

periode inden fravænning. Så det 
var altså føllet selv der besluttede, 
hvornår fravænningen skulle ske. Dog 
blev føllet i stadig tæt kontakt med sin 
Mor og har altså stadig et stort behov 
for tryghed og den sociale relation til 
hende. Mange avlere argumenterer 
også, at de fravænner tidligt, fordi 
hoppen måske er i fol igen. Men her 
kan undersøgelsen så også konklude-
re, at ingen af hopperne tabte kondi-
tion igennem studiet på trods af, at de 
havde et diende føl og var i fol igen. 

Vi har nu et bedre videnskabeligt 
grundlag for at tage beslutningen 
omkring fravænning af føl. Resultater-
ne af denne undersøgelse kan give en 
helt ny indsigt i, hvordan vi fremover 
skal fravænne vores føl, og vi håber, 
at det er noget, rigtig mange avlere 
vil nærstudere. Det giver nemlig en 
rigtig god ballast for deres kommende 
rideheste både fysisk og psykisk. 

Kilde: https://www.mdpi.com/2076-
2615/10/2/361/html og artikel 
fra Ridehesten.com: https://www.
ridehesten.com/nyheder/fravaen-
ning-af-fol-forskere-stiller-sporgs-
mal-ved-traditionen/75735

Fravænner vi vores føl for tidligt? 

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

Vi er så heldige at få dyrekommuni-
kator, healer og specialist i alternativ 
behandling til dyr Mathilde Denning 
som ambassadør for Nyt Hesteliv.

Mathilde fortæller her lidt om sig selv:
Mit navn er Mathilde Denning, og 
jeg er dyrekommunikator, healer og 
specialist i alternativ behandling til 
dyr - men mest af alt er jeg en kæmpe 
dyreelsker!

Det er en ære, at være ambassadør 
for Nyt Hesteliv, fordi jeg støtter deres 
mission om at hjælpe dyr i nød, og 
give alle en chance, 100%. Mit fokus 
er på at hjælpe dyr med at heale 
deres blokeringer, så de kan komme i 
balance igen, løse problemstillinger og 

forbedre relationen og kommunikatio-
nen til deres menneske. 

Derudover elsker jeg at undervise 
andre i at kontakte deres telepatiske 
evner, og lære at lytte subtilt til dyre-
ne. Læs mere om Mathilde på  
http://www.mathilde-denning.dk

Mathilde Denning er blevet ambassadør for Nyt Hesteliv

For snart 6 år siden besøgte jeg for 
første gang Nyt Hesteliv, dengang med 
min underviser Marianne Florman, 
som var sponsor for dem. Og jeg 
husker tydeligt tanken i mit hoved: 
“en dag vil jeg komme og bruge mine 
evner, til at støtte sådan et fantastisk 
sted som dette”. Den dag blev i star-
ten af december, en kold vinteraften!

En kold decemberdag havde jeg æren 
af at telepatere og heale nogle af Nyt 
Hestelivs dejlige heste. Mit navn er 
Mathilde Denning, og jeg er sponsor 
for Nyt Hesteliv. Jeg driver firmaet 
Animal Listening, hvor jeg specialise-
rer mig i at kommunikere telepatisk 
med dyr, heale dem samt undervise 
andre i at komme i kontakt med deres 
intuitive evner! 

Der er nok cases at tage af på Nyt He-
steliv, og mange dyr der kunne trænge 
til en samtale og forståelse. Men Jan-
ne og teamet havde udvalgt de heste, 
de tænkte, havde mest brug for det. 

Min første samtale var med Erantis, 
en nu pensioneret travhest, som bor 
på Nyt Hesteliv. Bekymringen gik på 
hendes fysiske tilstand i kroppen - og 
med god grund. Efter alt for mange 
års hårdt arbejde, med forkert brug 
af kroppen, var der flere problema-
tiske steder for Erantis. Hun havde 
spændinger i nakken og halsen, fordi 

hun lagde vægten frem på forparten 
for at skåne bagparten - der havde 
hun en låst lænd, der gjorde, at hun 
ikke kunne vippe fra højre til venstre 
side, og derfor blev højre knæ særligt 
overbelastet. 

Erantis

Men da jeg spurgte Erantis, hvad hun 
selv tænkte, var hun ganske rolig: 
hun havde det fint, hun havde lært at 
leve med kroppen, og hun NØD sin 
pension på Nyt Hesteliv! Jeg blev dybt 
berørt over hendes kærlighed til livet, 
trods hendes fysiske begrænsninger, 
og hendes glæde ved dette liv - trods 
de mange hårde år, hun har været 
igennem. Jeg var glad for at efterlade 
hende med noget massage og healing, 
og en viden om at hun skulle blive og 
nyde tilværelsen til kroppen sagde 
stop. 

Tinka

Den næste samtale var med smukke 
Tinka. Hun kom til Nyt Hesteliv helt 
udmagret, ude af stand til at tage på 
grundet rigtig grimme tænder. Hun 
var meget anderledes end Erantis, 
tydeligvis mere traumatiseret og 
følelsesmæssigt påvirket af, hvad livet 
havde budt hende. Hun fortalte mig 
blandt andet, at grunden til at hun 
helst står alene på folden er, at hun 
altid har været vant til at skulle passe 
på sig selv og holde sig selv i live - og 
derfor var hun ikke vant til at relatere 
til andre. Hun var derfor klodset i sin 
kommunikation. Og så boksede hun 
meget med traumerne fra tidligere, 
der gjorde, at hun hele tiden flakkede 
imellem at være nærværende, og at 
være i sin fortid og være påvirket. No-
get hun efterfølgende viste mig fysisk, 
ved at stå at sparke og hvine fra tid til 
anden, når hun spiste alene i sin boks 

Mathilde Denning på besøg på Nyt Hesteliv 3/12 2020
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- fordi hun tidligere har måtte slås for 
sin mad. 
Jeg healede hendes trauma, og forkla-
rede hende at hun nu skulle være her, 
et sikkert sted, med rigelig mad og 
ingen pres om at ændre sig eller skulle 
være anderledes. Jeg er ikke i tvivl 
om, at Nyt Hesteliv er det bedste sted 
for hende, hvor hun bliver rummet og 
bare kan være sig selv. 

Sigurd

Den sidste samtale var med Sigurd. 
Han er ny på Nyt Hesteliv, og har i sit 
kun 8 år lange liv boet hos 8 forskel-
lige ejere. Han var utrolig sød, men 
også meget bekymret og forvirret 
over hele situationen. Det bedste jeg 
kunne gøre for ham var at formidle, 
at han nu skulle være her, og at han 
kunne danne sig et stærkt fundament 
her - ikke mere forvirring eller flytten 

rundt. Og det var en kæmpe lettelse 
for ham! Jeg fornemmede, at han ville 
være interesseret i at danne relationer 
til mennesker igen, men først skal han 
bare lande, og vide, at han hører til et 
sted! Jeg sad længe med ham, og bare 
lod ham mærke, at ikke alle mennesker 
vil ham noget eller forventer noget af 
ham. 

Mit besøg på Nyt Hesteliv var berigen-
de på mange forskellige planer. Det 
mindede mig dels om, hvor følelses-
mæssigt intelligente vores dyr er. De 
er i stand til at føle akkurat de samme 
følelser, som vi er - uden undtagelse. 
Og de udtrykker det i deres adfærd 
ved at være utryg, utilfreds, slukket, 
forvirret eller trist. Når vi erkender, at 
vores dyr kan føle som os, og tit i de 
samme typer situationer som vi ville 
føle de samme følelser, så kan vi me-
get lettere sætte os i deres sted. 

Det mindede mig også om, hvilken 
fantastisk evne vi alle har til at heale 
og tilgive - os selv og verden omkring 
os. Ingen af de tre heste jeg talte med 
var vrede, de var bange, forvirrede og 
sårbare, men de hadede ikke menne-
sker eller livet. De havde accepteret 
deres tilstand og prøvede at få det 
bedste ud af det! På Nyt Hesteliv får 
de netop muligheden for langsomt, i 
deres eget tempo, at heale og over-
komme deres fortid - for at træde ind i 
en bedre fremtid. 

Og måske særligt i denne tid med 
Corona føles en reminder om, at vi 
alle kan heale og acceptere, utrolig 
rørende for mig. 

Mathilde Denning

Mathilde Denning
Fotograf: Anastasia Elkjær   

Vidste du...
at når en hest er i hvile, trækker den vejret 
8-16 gange i minuttet.

Hvad er horsemanship egentlig for 
noget? Hvordan snakker heste sam-
men? Og kan en hest og et æsel snak-
ke sammen? Hvorfor vil min pony 
ikke ha’, at jeg klør den i hovedet? 
Hvorfor ryster hesten på hovedet, når 
der ikke er fluer? Kan hesten forstå, 
hvad jeg siger?

Børns nysgerrighed omkring heste, 
æsler og horsemanship var udgangs-
punktet da Camilla Jacobs fra firmaet 
HorseMama holdt foredrag for børn 
8. august.

Først fortalte Camilla nogle grundlæg-
gende ting omkring hestes og æslers 
sprog, signaler og adfærd, og om de 
forskelle, der er mellem heste/ponyer 

og så æslerne. Hun forklarede også 
begrebet horsemanship og hvorfor 
det er vigtigt at bruge.
Horsemanship delen af foredragene 
var baseret på Camillas horsemanship 
koncept for børn: SMIL Horsemanship. 
Ud over at vi har det bedst, når vi 
smiler, så er der også en anden grund 
til, at det hedder SMIL Horsemanship. 
SMIL står nemlig for:

Se
Mærk

Inspirér
Lyt

Efter en snak omkring SMIL og bør-
nenes egne erfaringer med heste og 
ponyer, gik alle ud på en af Nyt Heste-

livs folde, hvor børnene fik lejlighed til 
at se hestene, ponyerne og æslerne 
kommunikere under kyndig vejledning 
af Camilla. En spændende dag, hvor 
både børnene og deres forældre blev 
klogere på de skønne dyr.

Camilla har skrevet en børnebog om 
horsemanship, ”Braveheart flytter 
ind” og ideen kom faktisk efter et 
spørgsmål hun fik fra en hestepige, 
som hun mødte hos Nyt Hesteliv i 
2019. Bogen kan købes i vores shop. 
Læs mere på side 29 eller på vores 
hjemmeside.

Du kan læse mere på:
https://www.horsemama.dk

Horsemanship i børnehøjde hos Nyt Hesteliv 8/8 2020

Se Mærk Inspirér Lyt

braveheartsverden.dk
© HorseMama • Illustrationer: Mette Winther Sørensen

SMIL Horsemanship er bygget op over, at vi skal huske at SE, MÆRKE, INSPIRERE og LYTTE, når vi er sammen med 
heste, ponyer og æsler. © Camilla Jacobs, HorseMama

Ponyen vender hovedet væk, fordi den 
har brug for en pause

De mange børn blev klogere på dyrenes adfærd og 
signaler og nød at få lov til at nusse med dem
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Køb 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.

Kalenderen 2021 A3 vægkalender med skønne og dejlige 
billeder af vores heste

Pris: 125 kr.

Dækkeserviet
Varenr. 1080

Hjemmelavet dækkeserviet i forskellige 
hestemotiver og æsler
2 stk i hver pakke, indpakket i cellofan.

Pris: 250 kr. 

“Braveheart 
flytter ind”

”Braveheart flytter ind” handler om 
pigen Milla, hendes mor og unghesten 
Braveheart. Millas mor ved en masse 
om heste og Horsemanship, og sammen 
med Braveheart lærer hun Milla, hvad 
Horsemanship er, og hvordan man kan 
bruge det til at omgås hesten på en rar, 
harmonisk og sikker måde. 
I bogen forklares Horsemanship koncep-
tet SMIL og den giver børn (og ponyfor-
ældre) en masse nyttig viden. 
Forfatter: Camilla Jacobs
Forside og illustrationer: 
Mette Winther Sørensen

Pris: 149 kr.

Priserne er ekskl. forsendelse.
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Til trods for corona-krisen – men nok 
også pga coronakrisen – har vi haft 
rigtig mange besøgende i år, som 
har ønsket at få en guidet tur rundt 
mellem hestene. Alle var hjemme i 
Danmark, og der skulle ske noget, så 
vi var en af de valgte. Ind imellem har 
hestene givet en opvisning i at vise, 

hvor glade de er for området og har 
løbet i stierne, mens vi har set på. Det 
er et flot syn med 40-45 galopperende 
heste. Andre har gået stille og roligt 
rundt og spist græs. Vores heste er 
meget nysgerrige på alle de besøgen-
de og kommer gerne hen og hilser til 
stor glæde for både store og små.

Det er stadig muligt at booke en 
rundvisning/guidet tur. Book en tid på 
info@nyt-hesteliv.dk. 

Pris kr. 75,- pr. person. Vi arrangerer 
også gerne grupper. Rekvirer evt. en 
brochure.

Besøg Nyt Hesteliv

Her er det Hope, der hilser på Verdi kom lige rundt på stien og hilser 
også gerne på

At komme ud til ponyerne og æslerne er altid et hit
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Fonde og puljer

Vi har siden 1.4.2020 med stor tak 
modtaget penge fra følgende fonde 
og puljer:

• Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond
• Værn for værgeløse dyr
• Dyreværnslegatet   
• Svalens Fond 

• Dyrevelfærdspuljen 2021
• Driftstilskud Kulturstyrelsens  

udlodningsfond
• Dyrenes Dags Komite
• Qatofonden

Bidragsydere
En stor tak skal også lyde til alle de 
som har bidraget løbende fra med-
lemmer, sponsorer og andre. Vi er 
dybt taknemmelige for hver en krone 
vi modtager til internatet. 

TAK!

Donationer

TEAM Hedegårdens Rideklub lukkede 
ned i starten af 2019 grundet mang-
lende aktivitet. Der var lidt penge på 
kontoen og bestyrelsen stemte for, at 
det skulle gå til et velgørende formål, 
og vi var så heldige, at valget blev os.

Vi har ligeledes modtaget donation fra 
Bogense Revyen.

Tusind tak siger vi og hestene. Det var 
dejligt, at der blev tænkt på os.

Indsamling til Sigurd

Vi blev kontaktet af en dame, som 
fortalte historien om Sigurd. Hun var 
meget ked af det, fordi hun havde 
givet hesten til en i bedste tro på, at 
den forblev hos hende, men desværre 
solgte hun den videre til en heste-
handler. Det var et større detektiv-
arbejde at finde ud af, hvor hesten 
befandt sig henne. Sigurd var til trods 
for kun at være 8 år blevet solgt 8 
gange. Der har tilsyneladende været 
sket noget i hans liv, der gjorde, at 
han blev bange, når der kom rytter på 
ryggen af ham. Så blev det for stor en 
mundfuld, og han blev solgt videre. 
Sådanne historier hører vi rigtig man-
ge af desværre, men Sigurd gjorde et 
stort indtryk på os, og vi valgte så at 
indsamle penge til ham, så vi kunne 
frikøbe ham af hestehandleren. Det 
lykkedes at indsamle nok penge, og 
Sigurd kom til Nyt Hesteliv den 2. no-
vember 2020. Nu skulle han få lov til 
at slappe af og nyde blot at være hest 
– ingen pres ingen krav.

Vi satte Sigurd på en lille syge-/an-
komstfold, hvor han kunne se alle 
de andre heste og de kunne hilse 
på ham, men allerede efter 1 time, 

syntes han ikke, han ville være der 
alene, så han gik under hegnet eller 
mellem de 2 tråde og ind til de 40 
andre store heste. Ret utroligt, at han 
ikke blev påvirket af strømmen. Det 
var der, han ville være. Ingen jagede 
ham, ingen gjorde ham noget andet 
end venlighed. Han gik hen til 3 heste, 
som stod og spiste wrap og deltog der. 
Ret imponerende. Han skreg nok lidt 
på hjælp, og alle hjalp ham.  Så Sigurd 
introducerede sig selv. 

Han kan godt udfordre os lidt med 
at gå under hegnet. En dag tog vi 
en hest, som skulle ind og i boks for 
natten, men Sigurd ville godt med, 
så han smuttede under hegnet og 
trissede med ind, så han fik også en 
boks for natten. Han gør det ikke så 
meget mere, men en morgen, stod 
han alligevel ude på gårdspladsen, da 
vi mødte ind om morgenen og tændte 
lyset. Ude i mørket dukkede Sigurd 
op. Gudskelov har vi portene lukket 
ud til Søndersøvej, som er ret befær-
det, især i myldretiden.

Nu har vi i skrivende stund haft Sigurd 
1 måned. I starten kunne vi ikke få fat 

i ham, han løb hele tiden væk fra os, 
men nu kommer han fint hen som alle 
de andre heste, og vi kan tage ham og 
sætte ham i boks og spise mad. Han 
er sød på staldgangen og til at blive 
striglet. Sigurd har valgt Notti som 
sin bedste ven - en opstaldet hest fra 
Norge - de ligner også hinanden rigtig 
meget, så mon ikke Sigurd har spejlet 
sig lidt i Notti?
Sigurd skal nok falde til i den store 
hesteflok.

Sigurd og Notti

Tak til alle jer der bidrog til frikøbet af 
Sigurd.

DYRENES SPIRITUELLE VERDEN

KURSER ONLINE FRA BASIS TIL PROFESSIONEL

Animalhealer Academy

 

WWW.ANIMALHEALERACADEMY.COM

Udforsk dine spirituelle evner sammen med dyrene
* Dyrehealing * Dyrekommunikation *

* Spirituel Udvikling *

Online materiale er på engelsk - Konsultation er på dansk :)

Som medlem af NH får du en gratis online konsultation, ved
bestilling af Foundation Course inden 31-01-2021

email kode NH1-2021 til iam@animalhealer.net 
sammen med købsbekræftelse for at indløse

din bonuskonsultation.  

Alle køb støtter NH med DKK 500

Fra Animalhealer Academy Manifesto
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Monitorering af kropstemperaturen via mikrochips

af Dyrlæge Brian Mossin

Korrekt placerede mikrochips / trans-
pondere kan anvendes i monitorerin-
gen af hestes kropstemperatur. Dette 
tiltag er allerede implementeret i små-
dyrspraksis og nu også i Hestepraksis.

Måling af rektaltemperaturen (klassisk 
måling med termometer i endetarmen) 
er et godt redskab til at identificere 
tidlige tegn på fx luftvejsinfektioner. 
Det kræver dog i visse tilfælde en del 
arbejde at håndtere heste i denne 
forbindelse og det er heller ikke uden 
risiko for eget helbred, når der på især 
unge heste skal tages en rektaltempe-
ratur.

Nogle mikrochips kan ud over at 
levere en identifikationskode / chip-
nummer, måle kropstemperaturen. Et 
fransk studie af Juliette Auclair-Ron-
zaud et al vurderede værdien af at 
bruge mikrochips i denne forbindelse. 

Studiet fulgte 43 Anglo-Arabiske føl 
over to på hinanden følgende vinter-
perioder, begyndende fra føllene var 

4-6 måneder gamle. De tjekkede såle-
des temperaturen via chipaflæsere og 
sammenlignede deres sammenhæng 
med rektaltemperaturen - disse to 
målinger blev foretaget samtidigt på 
79 føl og mere end 100.000 målinger 
blev på denne måde gennemført. 

Forskerne bekræftede den forventede 
døgnvariation, med en dagligt varie-
rende temperaturforskel på individ-
niveau på op til 1 grad C. Kropstem-
peraturerne blev målt lavest omkring 
daggry og højeste temperaturer blev 
målt ca. 12-14 timer senere. En se-
kundær, mindre ‘temperaturtop’ fandt 
sted omkring middagstid.

Foto: Dansk Varmblod

Hingste og vallakker havde en tempe-
ratur som lå en anelse over (+ 0,26 gr 
C gennemsnitligt) hoppernes. Dette 
kunne ikke forklares ved skiftende for-
hold i opholdsområder, eller varieren-
de aktivitetsniveau kønnene iblandt.

Forfatterne påpeger, at denne ikke 
invasive teknik (når der ses bort fra 
selve chipmærkning, der i dag er 

obligatorisk ifm registreringen af  
heste i DK) ikke kræver ekstra hånd-
tering og vil gøre det nemmere og 
sikrere at monitorere hestens krops-
temperatur.

Hesteejere kan således fremadrettet 
med en beskeden investering i en 
chip- aflæser med temperaturregistre-
ring, nemt og sikkert få muligheden 
for at kortlægge egne hestes normal-
temperatur, så overvågningen kan 
effektiviseres.

Kilde: J. Equine Vet Sci. (2020): 102892
Titel: No-Contact Microchip Moni-
toring of Body Temperature in Yearling 
Horses. Auclair-Ronzaud J, Benoist S, 
Dubois C, Frejaville M, Jousset T, Jaf-
frézic F, Wimel L, Chavatte-Palmer P.

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

Opstaldning

Rideskoleponyer

For nyligt hyldede man elevheste, der 
var langt over både 30 og 40 år på 
de sociale medier. Vi synes ikke det 
er helt fair at blive ved med at bruge 
rideskoleheste i så høj en alder. 

Vi ved godt, at disse gamle elevheste 
er elsket og værdsat for det meste, og 
mange vil måske også argumentere 
for, at hestene holder sig sunde og 
friske ved at være i gang. Men måske 
skulle man huske at belønne hestene 
for lang og tro tjeneste ved at give 
dem fri. 

Vi har modtaget en del heste fra 
rideskoler, hvor man har set, at hesten 
ikke længere trives med de skiftende 
antal ryttere eller miljøet på en ride-
skole. Stor respekt for disse rideskoler, 
der prioriterer deres dyr, hvor det ikke 
kun er økonomien, der tæller.

Rideskolernes heste og ponyer er der 
udelukkende for, at vi mennesker 
kan lære at ride, men det er et hårdt 
liv for disse heste. De har brug for et 
godt otium i ro og fred.

Vi kan se, hvordan mange af de ride-
skoleheste, vi har taget imod, stresser 
helt vildt og faktisk bliver ret aggres-
sive ved lyden af børn. Når hestene 
er i miljøet, er de fleste overbærende 
overfor os mennesker og accepterer 
deres skæbne, men vi mennesker må 
hjælpe dyrene til en rimelig tilværel-
se. Dyrene kan ikke selv. Prøv at se 
forskellen på Spunk nedenfor, hvad 
det har gjort ved ham. Spunk var ikke 
gammel men trivedes ikke som ride-
skolehest. Han ville ikke mere. 

Spunk før. Rideskolen kunne se han ikke trives længere 
på rideskolen, og han blev overdraget til Nyt Hesteliv

Spunk et halvt år efter ankomsten til Nyt Hesteliv. 
Han er i den grad livet op og nyder sit nye liv

Lulu er tidligere elevhest og huskes af mange. Hun er nu 
36 år og nyder sit otium på 17. år

Filur måtte vi gemme lidt af vejen, når vi havde 
åbent hus, for han skiftede fuldstændig karakter 
og blev aggressiv, når han hørte børnestemmer. 

Dem havde han nok fået for meget af
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