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Indhold

Redaktørens indlæg
Kære læser.

Så gik der endnu et halvt år, og vi er så 
småt ved at komme ud af coronapandemi-
en. Den har sat sine spor her hos os med 
færre besøgende, så vi håber at se mange 
af jer på en guidet tur i løbet af somme-
ren. Selv om vi ser alle hestene hver dag, 
så nyder vi altid synet af dem på stierne 
eller de grønne marker. Det syn bliver man 
aldrig træt af, og det giver os en bekræftel-
se på, hvorfor vi er her.

En af de vigtige ting, vi godt vil nævne her 
i bladet, er hele denne debat om Naturna-
tionalparkerne, der jo som udgangspunkt 
vil være skønt for både dyr og mennesker, 
hvis bare man ville tage mere hensyn til 
dyrene end til planterne!!! Det er under 
al kritik, at man allerede nu pr. 1.7.2021 
ønsker at dispensere for den nye Dyre-
velfærdslov, der lige er blevet forbedret 
og trådt i kraft 1.1.2021. Læs mere inde i 
bladet side 23.

En anden ting vi også gerne vil sætte fokus 
på, er shetlandsponyer og græs, hvor de 
går hele døgnet. Det kan de som udgangs-
punkt ikke tåle. Risikoen for forfangenhed 
er alt for stor. Vi modtager rigtig mange 
anmeldelser på særligt forfangne ponyer 
og manglende hov- og tandpleje. Se side 
16-17.

Vi vil ønske jer alle sammen en god  
sommer og pas godt på jeres heste.

Rigtig god læselyst!

Janne Junker
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Livets gang på Internatet

Små historier

En brølende dame
I April måned ankom Frigg og Tøsen til Nyt Hesteliv. De 2 er 
meget knyttet sammen og går hele tiden tæt op af hinanden. 
Tøsen var klar den tyndeste, og man ville tro, hun også var 
den svageste; men nej. Hvis en af de andre heste kom-
mer bare lidt for tæt på Tøsens elskede Frigg, brøler hun 
ad dem og søger for, at de flytter sig i en fart. De 2 gamle 
damer er faldet godt til i flokken og hygger sig med at stå 
det meste af dagen med hovederne begravet i wrappen og 
nu græsset.

Bedste venner
Der er kommet en del shetlandsponyer ind på internatet 
den sidste tid, og flere af dem er kommet i par. Blandt andet 
Kasper og Heidi, men der gik ikke mange dage, efter Kasper 
havde fået beskåret sine lange hove, før han forlod Heidis 
side for at løbe rundt og lege med de andre vallakker. Det så 
ud til, at der var noget, der skulle indhentes. Kort tid efter 
kom der et nyt par til internatet. Det var Miranda og Thowra. 
Desværre måtte vi hurtigt sige farvel til Thowra, men Miranda 
gik lige ud i flokken og fandt Heidi, som hun tog under sine 
vinger. Ingen måtte nærme sig Heidi, og de 2 går nu rundt 
side om side. De er så søde sammen.

Tøsen & Frigg

Integration
Lille April kom i april måned. Inden vi lukker ponyerne sam-
men, går de i en mindre indhegning ved siden af de andre 
ponyer, så de lige kan lære hinanden at kende med et hegn 
imellem. Som regel lukker vi også et par rare ponyer ind 
først, inden hele flokken bliver lukket sammen. Men April 
ville det anderledes. Efter ca 20 minutter i sin egen fold, 
syntes hun, det var nok og kravlede igennem de 3 tråde med 
strøm i, og så var hun integreret.

Miranda & Heidi

Uvorne høns
Hønsene har travlt på Nyt Hesteliv. De skal finde de bedste 
solsteder, prikke i alt og går gerne i vejen for personalet, når 
de skal muge eller står og galer, så man ikke kan få ørenlyd. 
Derudover var de begyndt at lægge æg alle andre steder 
end i deres redekasser, så man pludselig kunne finde æg i 
wrappen eller høet, eller i en af boksene.
Da en alvorsnak med hønsene ikke hjalp, er der nu blevet 
lavet en aftale for høns og personale. Hønsene bliver først 
lukket ud, efter at stalden er muget ud, så ingen høns kom-
mer til skade. Så bliver der også lagt æg de rigtige steder, og 
alle er glade igen.

April – selvintegreret

De travle høns
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Nye heste

Mademoiselle

3. generation af Frie Vinger
For nogle år siden, fik Janne Junker nogle høns fra Dyreværns- 
organisationen Frie Vinger. Det var tidligere burhøns, og 
de kom direkte fra burene i produktionshallen. Hønsene så 
meget sølle ud ved ankomst, men ikke længe efter havde de 
fået fuld fjerpragt og nød deres nye liv.

Året efter kom hanen Niller til. Han blev fundet i et villakvar-
ter, hvor ingen ville kendes ved ham. Kun få måneder efter 
fandt Janne en af hendes høns med et mylder af kyllinger 
rundt om sig.
Her til sommer kom så 3. generation af de første burhøns. 
En hvid og brun hane, kaldet ”Kyllingen”. 
Det er sjovt at følge burhønsenes frie liv.

Peppy og Arabella
Peppy har, i alle de år vi har haft ham, ikke været interesse-
ret i hopper. Men det har nu ændret sig. Han er pludseligt 
og meget hårdt faldet for smukke Arabella, til trods for, at 

hun ellers har været i flokken det sidste års tid.  
Bedre sent end aldrig, og Peppy beskytter hende med hvin 
og brøl og bistre blikke. Arabella ser ud, som om hun nyder 
sin beskyttende nye kavalér.

Kyllingen som lille Kyllingen som stor juni 2021

Peppy & Arabella

Safir Heidi Rasmus Kasper 

HansiKrumme Miranda Thowra

April Flame Frigg Tøsen

Telefonproblemer

Vi har desværre rigtig dårlig dækning af 
mobiltelefoner på Nyt Hesteliv. 
Derfor er det bedst, hvis man ringer på  
vores fastnetnummer 48795865 eller  
sender en mail til info@nyt-hesteliv.dk med 
sit telefon nummer, så ringer vi tilbage.

Vi arbejder på at få bedre mobildækning, 
men pt er det ikke muligt teknisk.
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Familiepleje

Donna er kommet til Slangerup, hvor 
også NH Speedy bor.

Elvis og Yvonne er kommet til Vemmer-
lev på Sjælland, hvor de skal bruges til 
hygge.

MayBee har fået familie i Gilleleje hvor 
hun skal være selskab til en anden hest.

Indore er kommet til smukke omgivelser 
i Allerød.

Medley skal gå med en anden hoppe i 
Løgstrup.

Juice har fået nyt hjem i Vejen som 
hyggepony.

Flare er kommet til en plejefamilie i 
Sønderjylland.

Algo og Medina har fået samme pleje-
familie i Karise.

Fru Svendsen er flyttet til Jylland.

Cioccolato

Cioccolato var en skræmt og forsømt 2 
årig hingst, søn af NH Bellizzi. Han havde 
stået i en mørk lade med hans far, der 
stadig var hingst. Den store hingst havde 
ladet sine frustrationer over ikke at kom-
me ud, gå ud over Cioccolato, som var 
rystende angst for sin far.
 
Chokoladen – som han kaldes i daglig 
tale – er kommet til Nyt Hesteliv, efter 
at han i lidt over et år er blevet passet 
og plejet af vores livredder Lisette.

Da vi hentede Chokoladen, havde han 
lange hove, var fuld af lus og løb væk, 
så snart en anden hest kiggede forkert 
på ham.

I dag er det en nærmest ny hest. En 
smuk mørkebrun vallak, med blank 
pels, livlige og nysgerrige øjne og 
meget tillidsfuld til mennesker. Han vil 
gerne hilse på andre heste, hvis de er 
stille og rolige.

Hansi tog ham straks under sine vinger, 
og Chokoladen virker godt tilpas i hans 
selskab.

Cioccolato & Hansi

Se Chokoladens smukke forvandling i 
billederne herunder.

Cioccolato før

Cioccolato efter Cioccolato efter
Tut, Martinus, Karoline og Simone er kommet til Sydfyn, hvor de skal gå med 3 af Nyt Hestelivs andre ponyer Brian, Robin 
Hood og Cassanova.

Cioccolato og Bellizzi

Bellizzi er mor til Cioccolato, så da Ciocco-
lato ankom til Nyt Hesteliv tænkte vi, at 
det ville være godt med et kendt ”ansigt” 
den første nat. Vi satte Bellizzi i boksen 
ved siden af Cioccolato og Cioccolato var 
da også meget interesseret i sin nabo. 
Belizzi derimod gad overhovedet ikke at 
have noget med den unge knøs at gøre. 

Ørerne blev lagt helt bag ud, og hun flyt-
tede sig så langt væk fra ham, som hun 
kunne. Ingen gensynsglæde her.
Så er det godt vi har nogle gode modta-
gerheste, der straks sørgede for at Cioc-
colato kunne føle sig velkommen og godt 
tilpas i sin nye flok. Både Sigurd og Hansi 
stod parate til at passe på Cioccolato.

Bellizzi & Cioccolato
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In memoriam

Vi mindes som altid de afdøde heste 
og ponyer, som har været tilknyttet 
Nyt Hesteliv. Siden sidst har vi mistet 
ponyerne Bitten, Sally, Jørgen, Thow-
ra og Fili og hestene Gillingham og 

Penelope. Læs mere om Bitten i en 
særskilt artikel, se nedenfor.

De har hver især haft deres historie at 
fortælle og har betydet noget for os i 

det daglige liv her på stedet, mens de 
var her. 
Læs mere om dem på vores hjemme-
side under ”Internatet/In memoriam”.

En tak til Bitten fra en sponsor

Kæreste Bitten.
Our little pony! 

For godt 2 år siden læste jeg i Uge-
avisen, at der var åbent hus på Nyt 
Hesteliv.
Havde aldrig hørt om foreningen før, 
men syntes det var en udflugt værd og 
inviterede Olivia 3 år med.
Det skulle vise sig at blive starten på 
et uforglemmeligt Bitten venskab!
Janne tog os med på ponyvandring 
blandt alle dine venner, og selvom det 
var voldsomt grænseoverskridende 

for os, lagde vi klart mærke til dig, 
som kom ekstra tæt på og lagde din 
bløde mule undersøgende for godbid-
der på vore hænder.

Jeg husker dig som den kærligste, lidt 
runde, røde pony, der nysgerrigt kom 
tæt på Olivia og jeg.

Da jeg dagen efter nærlæste brochuren, 
som jeg havde fået omhandlende 
sponsorvirksomhed, var jeg på ingen 
måde i tvivl, og Olivia proklamerede 
højlydt....Vi vil gerne være venner 
med dig Bitten!....

Ca. en gang om ugen har vi nydt at 
være sammen med dig.

Nogen gange var du helt optaget af 
dine venner og græsset, og andre gange 
ville du gerne med ud af folden og 
strigles, børstes og nulres. Du fik hver 
gang lov til at bestemme, men var dog 
let at bestikke med godbidder! 

Pernille og Niels har længe påstået, 
at du var døv, men ikke desto mindre 
kom du hver gang om ikke galoppe-
rende så tæt på - hen imod os, når vi 
kaldte Bit, Bit, Bit..... Så, tror ik rigtig 
på dem!.... 

For mindre end en uge siden gik vi 
en tur langs med hegnet, hvor dine 
venner misundeligt kikkede ud til dig, 
mens du gumlede bagermesterrug-
brød og fjernede de sidste sparsomme 
pletter af kløver og vejbred i græsset.

Og i dag ringede Janne... og jeg vidste 
godt hvorfor.
Du havde været i min bevidsthed hele 
dagen. Så underligt. Telepati?

Tid til at sige farvel til dig Bitten.

Fandt dig på gårdspladsen. Knælede 
ned, kneb en tåre, lukkede dine øjne, 
nulrede din endnu varme, bløde mule.

Tak Bitten for det dejligste ponyvenskab.

Trist, at du ikke kunne mere, men helt 
forståeligt og acceptabelt.
Du har levet i mange år og gjort mange 
ponyer og mennesker glade.

Du har gjort en forskel for os.

Send os et vrinsk fra din lysende pony-
stjerne!
 
Lots a love Olivia, Sylvester og Anita

Lulu er født den 14. maj 1985, så vi 
fejrede hendes 36 års fødselsdag.

Vi ved ikke så meget om hende, før 
hun bliver rideskolehest. Lulu bliver 
pensioneret allerede som 18 år og 
senere overdraget Nyt Hesteliv for at 
sikre hende et godt otium. Lulu kom-
mer i plejefamilie og vender tilbage til 
Nyt Hesteliv i 2013, hvor hun så har 
været lige siden.

Til trods for sin alder, er Lulu stadig en
frisk hest. Hun har lidt slidgigt, men
det er ikke noget, der præger hendes
hverdag. Hun kommer i boks om vin-
teren og får et varmt dækken på for at
sikre, at hun ikke taber sig. Lulu er 
klart den ældste hest vi har på Nyt 
Hesteliv.
Hun er stadig lederen af sin lille flok
af ældre heste, og alle har respekt for
Lulu på folden. Hun kan stadig lave et
bukkespring i ny og næ i glæde.

EOR og Lulu
I anledning af Lulus 36 års fødselsdag,
lavede Nyt Hesteliv et opslag på Face-
book.

Det opslag blev begyndelsen på en
rørende historie. Én af de mange, der
faldt over fotoet, var nemlig Mette
Brandenborg Jensen, næstformand i
Esbjerg og Omegns Rideklub af 1985,
og hun kunne altså genkende den 
røde hoppe på billederne fra Nyt 
Hesteliv.

“Jeg så et opslag fra Nyt Hesteliv, og 
der kunne jeg jo konstatere, at Lulu 
stadig levede. 36 år er en rigtig vild 
alder for en pony. Jeg lavede et opslag 
inde i EORs gruppe på Facebook, hvor 
jeg delte opslaget, så vores medlem-
mer også kunne se, hvordan Lulu 
havde det i dag.”

Vi husker Lulu som en skøn og dygtig 
elevpony, som har hjulpet et utal af 
børn med at blive trygge på hesteryg, 
men som også havde noget at tilbyde 
for de mere øvede ryttere i både dres-
sur og spring. Ulu nåede bl.a. at starte 
helt op til Pony  M dressur, som det 
hed dengang. Jeg var selv elevunder-
viser i flere år, mens Lulu var elevpo-
ny på EOR. Lulu var rideskolepony i 
Esbjerg i ca. 10 år, før de valgte, at hun 
skulle videre i livet.

Lulu 1985

EOR er nu blevet sponsor for Lulu 
og vi håber, de vil komme og besøge 
hende i løbet af sommeren.

Lulu 36 år

Lulu 2021
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Lørdag den 14. august 2021 smækker 
vi lågerne op til åbent hus.
Her kan du møde alle internatets 
heste, ponyer, æsler og vores dejlige 
muldyr NH Peppe.
Det vil være muligt at komme på en 
gratis guidet rundtur rundt på inter-
natet, hvor man kan høre om nogle 
af hestenes historie. De har alle en at 
fortælle.

På dagen vil der også være små boder 
med brugt rideudstyr, Nyt Hestelivs 
egne produkter og mulighed for at 
købe varme drikke, kolde sodavand og 
kage.

Kom og få en hyggelig dag sammen 
med hestene på Nyt Hesteliv.

På vores hjemmeside kan du se andre 

arrangementer, der bliver afholdt på 
Nyt Hesteliv. Find dem under EVENTS. 
Her kan du læse om andre arrange-
menter  bl.a. workshop med telepatør 
Mathilde Denning.

Åbent hus 2021

at fordi hestens øjne sidder på siden af hovedet, kan 
den se næsten 360 grader rundt.

Vidste du...

Fra idé til handling. 

Grafisk design 
og marketing 
med effekt.

Sponserer med glæde Nyt Hesteliv

På vinterfolden og på den ene græs-
fold, kommer der mindre søer, når der 
har været meget regn – og det har 
vi jo også haft en del af her de sidste 
måneder.
Hestene synes, det er rigtigt hygge-

ligt og bruger dem meget, både til at 
drikke af men også det at lege plaske-
leg, rulle sig eller bare stå og halvsove 
i. Vi er dog ikke udelt begejstret, når 
hestene ruller sig med dækken på og 
kommer ind dryppende af vand og 

mudder. Men hestene synes det er 
skønt og bruger dem meget.
Det ser også meget hyggeligt ud, 
og der er da også et andepar der er 
flyttet ind.

Hestene og vandet
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Lidt stemningsbilleder fra året
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Dyreværnssager 

Shetlandsponyer med  
snabelhove

Vi har fået rigtig mange sager ind med 
ponyer, der står med alt for lange 
hove – ofte så lange at de buer opad i 
en snabel.

Vi ser ofte disse sager ved ponyer – 
shetlandsponyer i særdeleshed – fordi 
de går på alt for meget græs. Ponyer-
ne bliver forfangne, og hoven vokser 
derfor på en abnorm måde. Ud over 
at ponyerne har smerte ved at være 
forfangne, giver det dem yderligere 
smerte at have disse lange hove, da 
sener, muskler og led bliver belastet 
af den forkerte benstilling, som hoven 
giver. Det er altså ofte en pony med 
mange smerter, vi kommer ud til og 
ofte bliver ponyen som følge heraf 
aflivet.

Heidi og Kasper
Nyt Hesteliv har fået overdraget 2 po-
nyer, som tidligere ejer ikke længere 
magtede at passe. Det var 2 shet-
landsponyer, der havde gået sammen 
stort set hele deres liv.

Heidi er en sød og kærlig pony på 21 
år, og Kasper en sød dreng på 17 år. 
Heidi var i okay stand, mens Kasper 
havde frygtelig lange snabelhove pga 
tidligere forfangenhed.

Kaspers hove ved ankomst

 
Kasper ved ankomst

Begge ponyer har været meget for-
sømte. De er begge søde og rare og 
vil meget gerne snakkes med, men 
Kaspers hove skal have flere mindre 
beskæringer for at sikre, at hovene 
retter sig rigtigt, og senerne bliver 
aflastet.

Thowras hov med ødelagte lameller

Meget hurtigt efter hans hove var 
blevet beskåret, fandt Kasper nye 
legekammerater, og han har stort set 
leget lige siden, som om han har haft 
flere år, der skulle indhentes.

Heidi var lidt ensom efter at Kasper 
fandt nye venner, men der gik ikke 
længe, før en ny pony Miranda ankom 
ud i flokken. Miranda og Heidi fandt 
straks hinanden, og Miranda passer 
meget godt på, at ingen nærmer sig 
Heidi uden godkendelse af Miranda.

Miranda og Thowra
Miranda og Thowra blev overdraget 
til Nyt Hesteliv. Miranda var meget 
forfangen, da hun stadig stod på en 
fuld græsmark. Hun fik det heldigvis 

hurtigt bedre, efter at vi fik hende på 
en jordfold med noget smertestillende 
og fik beskåret sine lange hove. 

Thowras hov inden beskæring tv og 
efter beskæring th

Thowras hove var heller ikke gode, 
men da han havde en gammel skade, 
der gjorde, at han var kronisk halt, 
havde vi svært ved at afgøre, hvor 
meget haltheden skyldtes skaden eller 
forfangenhed, så vi fik ham røntgenfo-
tograferet, og det viste sig desværre, at 
hovbenet var drejet meget, så vi kunne 
ikke gøre mere for ham, og derfor fik 
han fred.

Miranda og Thowra - Uvidenhed 
og misforstået kærlighed
I foråret 2021 fik vi overdraget 2 shet-
landsponyer, som var født, opvokset 
og boet hele deres liv hos tidligere ejer. 
Der var ingen tvivl om, at tidligere ejer 
holdt af sine ponyer, men det var også 
tydeligt, at det var en misforstået kær-
lighed og manglende viden, at ponyer-
ne endte hos os.

De 2 shetlandsponyer på 15 og 17 år 
havde gået på en stor mark med græs 
men også mange giftige blomster. Om 
sommeren havde de stået på græsplæ-
nen for at fungere som ”græsslåmaski-
ner” – mest fordi at det var ”jo god og 
lækkert græs”, som ejeren sagde.

Ponyerne havde et stort skur, de kunne 
gå ind i, frisk vand og godt hø samt 
vitaminpiller. Men al den fri afgræsning 
gjorde ponyerne overvægtige, og de 
var begge blevet meget forfangne. 
Dette bar hovene også præg af.
Begge ponyer var i store smerter ved 
ankomsten til Nyt Hesteliv pga forfan-

Desværre får vi rigtig mange anmeldel-
ser på shetlandsponyer, der går rundt 
med dårlige hove, er blevet forfangne 
og/eller har dårlige tænder. Mange 
mennesker har den opfattelse, at shet-
landsponyer ikke behøver det samme 
som en stor hest. De er billige at købe 
og billige i drift. Nogle ponyer bliver 
endda brugt som ”græsslåmaskiner” 
på ejernes kraftige grønne græsplæner.

Shetlandsponyer kommer fra en Skotsk 
øgruppe der hedder Shetland. Det er 
et rimeligt barsk klima med varieret 
vegetation. Shetlandsponyerne har 
tilvænnet sig dette klima, og er robuste 
og nøjsomme. 

Dette gør dem også meget sårbare 
i et frodigt land som Danmark, hvor 
græsset er stærkt og fuld af sukker. 
Rigtig mange shetlandsponyer lider af 
forfangenhed, som medfører, at hove-
ne vokser sig til lange snabelhove, hvis 
de ikke beskæres ofte. Ponyerne har 

derfor også ofte smerter, da forfangen-
hed er en meget smertefuld lidelse. 
Hvis man bruger sine shetlandsponyer 
som ”græsslåmaskiner” er der meget 
stor sandsynlighed for, at de bliver for-
fangne, da plænegræs er endnu mere 
frodigt end de græsarter, man bruger 
til afgræsning af heste. 

Selv om man ikke bruger sin shet-
landspony til andet end at hygge 
med, og den derfor ikke skal have bid 
i munden, er det stadig vigtigt, at den 
får ordnet tænder minimum en gang 
om året. Lige som de store heste, kan 
ponyerne også have bølgebid, knæk-
kede eller flækkede tænder, foderpak-
ninger med infektioner til følge samt 
tandspidser, som skal holdes nede med 
jævnlige tandrasp. 
Shetlandsponyen koster det samme 
i drift som en stor hest, hvad angår 
dyrlæge og smed. De er lidt billigere i 
foderomkostninger, men det er også 
det eneste.

Gode råd om shetlandsponyer
Sørg altid for at du har en jordfold til 
rådighed helst med blødt sand, som 
ponyen kan aflaste sin ben i, hvis 
uheldet er ude og ponyen er blevet 
forfangen.
Lav vandrefolde/-stier og læg lidt hø 
ud forskellige steder på stien. På denne 
måde kan ponyen få motion på en 
naturlig måde, også når den ikke må 
komme ind på græsfolden.

Giv ponyen begrænset græs eksem-
pelvis max 1-2 timer om sommeren 
særligt maj-juni er græsset meget suk-
kerholdigt. Fra august bliver det bedre. 
Lad aldrig ponyen komme ud på græs, 
når det er frostvejr og solen skinner. 
Selv om man tager alle forholdsregler, 
kan det desværre gå galt alligevel.

Få dyrlægen ud og tjekke tænder 
mindst 1 gang on året
Få efterset og beskåret hovene jævn-
ligt, da kan smeden også se, om der er 
tegn på forfangenhed i hoven tidligt i 
forløbet.
Mærk jævnligt efter i ponyens man, 
om den bliver hård. Et tydeligt tegn 
på, at forfangenheden kan udløses når 
som helst. 
Om sommeren sørg for skygge og om 
vinteren sørg for læ og ly.
Ikke alle shetlandsponyer er børnepo-
nyer. Det er en lille stærk og egenrådig 
pony, men super skøn og skæg.

Shetlandsponyer skal også passes

genhed. Derudover var den ældste 
pony kronisk halt efter et fald mange år 
tidligere, og som aldrig var blevet tilset. 
Den yngste pony havde svært ved at 
tygge pga meget dårlige tænder.

Vi kunne ikke redde Thowra, som fik 
fred efter 4 uger på internatet. Rønt-
genbillede viste, at der ikke var noget 
at gøre for ham. Hans veninde Miranda 
er kommet bedre ud af det, men får 
absolut ingen græs i år.

Hun har nu fundet sammen med Heidi 
og de går tæt sammen.

Et idyllerisk billede men virkeligheden 
er en anden. Miranda er tydeligt forfangen. 

Miranda & Thowra
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Mademoiselle

I marts måned 2021 kontaktede 
Sønderjyllands politi Nyt Hesteliv, og 
forhørte sig, om de kunne have en 
hest opstaldet hos os i en politisag. 
Det sagde vi selvfølgelig ja til, og 2 af 
Nyt Hestelivs livreddere kørte af sted 
med traileren til Sønderjylland.

Da de ankom til adressen, holdt 
politiet allerede klar, og mens en af 
politiets folk tog sig af husets beboer, 
blev livredderne ført rundt ind i en 
staldbygning, der havde set bedre 
dage. Det var en gammel grisestald, 
med stier på hver side af en bred 
gang. For enden af gangen, var der 
lavet en boks af gamle metalstænger 
og låger, og det hele var surret godt 
sammen med halmballesnor. Her stod 
Mademoiselle. Hun vrinskede til os, 
da vi kom ind.

Hestens ejer havde sagt til politiet, at 
hesten kom ud hver dag, men både 
politi og livredder måtte undre sig 
over, hvordan det var sket. Halmbal-
lesnorene var vokset helt sammen 
med skidt, og det endte med, at 
politiet måtte skære snorene over, for 
at hesten kunne komme ud. Det blev 
til en smal åbning mellem en pæl og 
nogle metalrør, der stak ud, og det var 
kun fordi Mademoiselle var så tynd, 
at hun kunne komme ud. Og selv om 
hun var lidt betænkelig ved det, så gik 

hun meget forsigtigt ud af åbningen, 
der kun gav 1 cm på begge sider.
Politiet havde fortalt, at Mademoiselle 
havde stået uden vand, da de fandt 
hende. Hun havde drukket en hel 
spand, sidst de var der for et par dage 
siden. Der var stadig ingen vand i hen-
des ”boks”, og da hun blev trukket ud 
af stalden, hvor også en masse køer 
gik, kom hun forbi en balje, der var 
fyldt med regnvand og noget skram-
mel, trak hun livredderen derhen og 
drak begærligt af vandet. Hun drak 
rigtigt meget!

Da hendes værste tørst var slukket, gik 
hun lydigt med hen til traileren og lige 
op i den uden tøven. Hun ville bare 
væk.

Vel tilbage på Nyt Hesteliv, lukkede vi 
Mademoiselle på en stor fold, hvor 
hun løb rundt, drak flere spande vand 
og rullede sig. Hun virkede så glad for 
at kunne få lov at bevæge sig frit.
Det havde været et fint samarbejde 
med Sønderjyllands politi, og de skal 
have alt muligt ros for deres håndte-
ring af sagen.

Mademoiselle måtte i karantæne 
i 3 uger, så hun måtte stå og kigge 
længselsfuldt over på de andre heste. 
Hun var lidt stresset over det i starten, 
men faldt alligevel til ro med tiden. 
Da hun endelig kunne lukkes ind til de 
andre heste, var der ingen tvivl om, at 

hun syntes, det var skønt at være sam-
men med alle de andre heste igen.
I maj måned kunne Nyt Hesteliv så 
købe Mademoiselle af politiet (loven 
er indrettet sådan, at der skal gives 
3 bud, og den skal sælges til højest-
bydende). Vi fandt derfor nogle, der 
også godt ville byde på hende, og så 
kunne vi endelig købe hende, så hun 
ikke faldt i de forkerte hænder igen. 
Hun er en skøn hoppe, der med al 
tydelighed viser, at hun har haft det 
godt tidligere i sit liv.

Vi lagde Mademoiselle på Facebook 
for at fortælle hendes historie, og 
her fik Mademoiselles opdrætter øje 
på hende. Opdrætteren havde ejet 
Mademoiselle indtil for et år siden og 
troede, at Mademoiselle skulle nyde 
sin pension ved at hygge sig på landet. 
Alt havde lydt dejligt og idyllisk.
Det var en rystende oplevelse for 
opdrætteren at se Mademoiselle i den 
tilstand.

I dag er Mademoiselle blevet en smuk 
hest igen og nyder livet på Nyt Heste-
livs marker. Hun en sød og rar hoppe, 
der er blevet forvandlet på få måne-
der hos Nyt Hesteliv.

Ponyen Safir

Da vi første gang hørte om Safir, var 
det i forbindelse med en dyreværns-
sag, hvor ejer ikke magtede hestene 
mere pga alder. Safir var hingst og gik 
sammen med 2 større hopper Tøsen 
og Frigg, som nu nyder deres otium på 
Nyt Hesteliv.

Safir ved ankomst

Vi har endnu ikke plads til hingste på 
Nyt Hesteliv, men ville gerne hjælpe 
ham, så vi fandt en, der kunne have 
Safir, til han var blevet kastreret.
Safir var meget hingstet og var ikke 
helt tilfreds med at blive skilt fra hans 2 
hopper. Han blev anbragt i akutpleje få 
kilometer fra Nyt Hesteliv. Her kom han 
på fold for sig selv, men så han stadig 
kunne se de andre heste. Men Safir 

gad ikke stå alene, så han gik gennem 
hegnet og ind til de andre heste Bailey 
og Wozni, der begge kommer fra Nyt 
Hesteliv. Det gik meget godt, så Safir fik 
lov at blive sammen med dem.

Desværre var Safir ikke særlig håndter-
bar. Så da dyrlægen kom for at kastrere 
ham, var han ikke til at indfange, men 
det lykkedes dog. Hvem ville ikke stikke 
af, hvis de vidste, hvad der skulle ske ?? 

Safir blev kastreret, og alt gik godt med 
det. Der vil dog stadig gå lang tid, før 
hans hingsteadfærd er væk, så han 
bliver hos Karen lidt tid endnu.
Safir går nu sammen med Karens 1½ 
års hoppeplag. Hende er han MEGET 
glad for.

Safir efter kastration – 
med sin nye veninde

Når Safir er faldet til ro, kan han 
komme til Nyt Hesteliv og blive sluset 
ind i flokken af ponyer, medmindre vi 
finder en sød plejefamilie i mellemti-
den, som gerne vil have ham.
Stor tak til Karen for at passe ham.

Safir i dag

Safir i dag

Mademoiselle ved ankomst Mademoiselle juni 2021

Sagen om Rasmus fra Løkken

Vi fik en anmeldelse om en meget 
tynd hest, der stod på en mark, hvor 
også en shetlandspony stod bundet til 
en pæl. Hesten var en ældre travhest 
på 28 år. Ejeren mente, at den nok 
ville tage på igen, når græsset kom. (ja 
mærkelige undskyldninger og forkla-
ringer er der mange af!!)  

Det er sørgeligt, at det skal komme så 

langt ud, og at hesten har lidt i alt for 
lang tid. Vi politianmeldte sagen, og 
det endte med, at hesten blev aflivet.

Tilbage stod shetlandsponyen, der 
hed Rasmus. Da der var kørt en hetz 
på ejeren pga den tynde hest, valgte 
hun frivilligt at overdrage lille Rasmus 
til Nyt Hesteliv. 

Grunden til, at Rasmus stod bundet til 
pælen, var, at ejer ikke havde strøm 

i hegnet, og han ellers stak af. Han 
havde heller ikke vand eller stråfoder. 
Ifølge dyreværnsloven må man kun 
binde en hest i op til 2 timer. 

Rasmus er nu kommet til vores inter-
nat og nyder alle de mange dejlige 
damer og stortrives i flokken.
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Dyreværnssag Jylland

Vi har haft en del frost og sne denne 
vinter, og derfor blev vi også meget 
bekymret, da vi fik en anmeldelse på 6 
heste, der gik på en fold uden tilstræk-
keligt med læ. Hestene var under huld 
og skuret havde max plads til 2 heste. 
Skuret havde heller ikke et tørt leje. 

Hestene så våde og forkomne ud og 
havde gnavet hul i en wrapballe uden-
for folden i desperation efter foder.
Sagen blev politianmeldt, da det var 
overtrædelse af flere paragraffer i 
dyreværnsloven blandt andet om til-
strækkeligt huld for udegående heste 
og et tørt leje, så samtlige heste kan 
ligge ned.

Vi politianmeldte sagen, og hestene 
blev flyttet til en stald, så de kom in-
dendørs. Der verserer andre retssager 
på ejeren, så det er vist skruen uden 
ende. Vi havde tilbudt politiet at tage 
imod hestene, men her i juni 2021 har 
vi ikke hørt mere.

Dyreværnssag Sjælland

Vi laver et lidt længere indlæg på en 
dyreværnssag, som kom til at berøre 
vores livredder på Sjælland rigtig me-
get. Hun fortæller selv om sagen, som 
chokerede hende rigtig meget:

Jeg ankom til adressen og kan ikke få 
fat i ejeren. Han svarer ikke nogen ste-
der. Der er en mindre lade med lukket 
dør, og måske kan ejer ikke høre 
mig derinde, så jeg åbner døren og 
kalder ind i laden. Der står en frygtelig 
smerteplaget sort ældre hest. Jeg går 
ind til den, og den er meget varm at 

mærke på i hovedet og ser forfærdelig 
smerteplaget ud. Den står fuldstændig 
stift på forbenene og læner sig tilbage. 
Den kan ikke flytte på sine ben. Den 
står i et spiltov med en for lille grime 
på, der har dannet sår på næseryg-
gen. Den er bundet fast, så den ikke 
kan flytte sig. Den er så forfangen, og 
jeg er grædefærdig. Dens hove ser 
forfærdelige ud. Der går 3 heste på 
marken ved ejendommen. 2 belgiere 
og 1 oldenborg. De to belgiere kan 
bevæge sig, men den sorte oldenborg 
står tilbagelænet og kan stort set ikke 
gå. Ejeren kommer hjem på cykel, og 
jeg præsenterer mig og siger, jeg har 

banket på flere gange og ringet på det 
opgivne tlf nr. Fortalte at jeg åbnede 
døren til laden, da jeg antog, at han 
måske ikke kunne høre mig. Der så jeg 
så den 26 årige gamle hest stå i et spil-
tov. Ifølge ejeren var den forfangen ja, 
men derfor stod den også inde! Den 
anden sorte oldenborger på marken 
har været forfangen i 3 år ifølge ejer, 
men den er fin nu, mente han. Da jeg 
siger, at jeg kan se, den ikke vil gå, og 
at den står tilbagelænet siger han, at 
det er fordi, der er så vådt på marken. 
HMM! Ifølge ejer havde den dyrlæge 
sidste år og blev behandlet, så den var 
ok. Til sidst fik jeg ud af ejer, at han 

ville ringe til dyrlægen, som så kunne 
komme og se på den sorte oldenbor-
ger på marken. Der er kun spiltov i 
den lille stald. Ejer siger så, at hestene 
går løs derinde om natten, så det be-
tød ikke noget. Jeg har mistanke om, 
at han slet ikke tager dem ind hver 
nat, og hvis han gør, så er de bundet 
op i spiltovene. Der var fyldt med 
halm i spiltovene. Der lå beskidte roer 
i hvert spiltov. Der var IKKE adgang til 
vand for nogen af hestene i spiltove-
ne. Der stod en spand med vand i inde 
til siden i stalden. Jeg kunne ikke se, at 
der var noget andet mad til hestene 
end det meget grove halm. Den sorte 
oldenborger i stalden var så smer-
teplaget, at jeg sagde, at han måtte 
få en dyrlæge ud nu og aflive den. I 
stedet trak han afsted med det stak-
kels dyr, som slæbte sig af sted hen til 
nabogården, hvor jeg kunne se, han 
skød den med en boltpistol. Han gad 
ikke have en dyrlæge ud, var beske-
den. Han havde haft hest i 50 år, så jeg 
skulle ikke fortælle ham, hvordan man 
holder dyr. Han ordnede selv hovene. 
Jeg var rystet…. Og dybt chokeret. Jeg 
kunne jo intet stille op andet end se 
på det, han gjorde. 

Hvad gør man, når man er så chokeret 
og lammet, fordi man ikke kan handle 
andet end stå og se på. Hesten blev 
ved med at køre rundt i mit hoved. I 
det mindste havde den fået fred, men 
hele måden det blev gjort på, og den 
smerte og lidelse den havde haft, var 
ubeskrivelig.

”Vi har spurgt Psykolog Lillian Svens-
son, C Centrum Psykologerne, som 
arbejder med nogle af disse ting til 
dagligt, hvad man evt. kan gøre, når 
man kommer ud for så chokerende en 
oplevelse. 
Hun fortæller: Det vigtigste er, at den 
person, der er involveret i hændelsen, 
tilbydes en akut samtale få timer efter 
episoden med stramt fokus på selve 
dyreværnshændelsen : “Hvad skete 
der? Hvordan opfattede du situatio-
nen? Hvad gjorde du? Hvad tænkte 
du? Har du været udsat for lignende 
før? Hvilke følelser fik du? Hvad fore-

gik der i dig, mens episoden stod på? 
Med andre ord skab mulighed for at 
vedkommende kan få luft igen efter 
den voldsomme episode og anerkend 
hvad som helst vedkommende siger 
ud fra: det kan jeg virkelig godt forstå 
du tænkte/gjorde/følte. Og dagen 
efter er det vigtig at følge op med 
spørgsmål som: Fik du sovet, spist og 
havde du flashback, hvor episoden 
hjemsøgte dig inden du skulle sove? 
Hvis du bliver ved med at have proble-
mer med oplevelsen, så skal du have 
hjælp, og det er helt ok at bede om.” 

Der kom nu fødevarestyrelse og politi 
ud for at se på forholdene. Den døde 
hest var fjernet, så den kunne politiet 
ikke gøre noget ved. Den anden hest 
blev godkendt af fødevarestyrelsen 
som mindre halt. Der kom dog påbud 
om at give den smertestillende. Så det 
kom der ikke meget ud af. Jeg er sikker 
på, at den var blevet dopet. Dagen ef-
ter var hesten på marken igen med de 
2 andre. Den blev nu anmeldt igen, og 
politiet kom på banen igen, men mere 
skete der ikke. Hesten forblev hos 
ejeren. Indtil nu ved vi kun, at politiet 
skulle holde øje med den.

Dyr bliver i den grad nedprioriteret. 
Jeg er ikke sart – har været på mange 
dyreværnssager. Men jeg har aldrig 
set et dyr lide så meget, som den 

hest. Den lagde sit hoved i mine arme 
og sukkede, og jeg kunne mærke var-
men komme fra dens pande. Den fik 
nogle minutter med mig og min kær-
lighed til den. Dernæst tog ejeren den 
i et træktov og trak/slæbte den over 
en stor mark op til en anden gård, 
hvor jeg så den blive skudt med en 
boltpistol.  Mens jeg stod og så på det 
scenarie, trøstede jeg mig selv med, at 
nu havde den i det mindste fået fred. 

Jeg gjorde en forskel, for ellers havde 
den stået i den stald endnu og lidt så 
forfærdeligt. Det var det værd om end 
hele denne sag var psykisk hårdt. Jeg 
er 64 år, og har oplevet lidt af hvert, 
så selvom det her var en frygtelig 
oplevelse, så ved jeg, at jeg gjorde en 
forskel for den hest. Jeg har talt med 
både Nyt Hesteliv og en god veninde 
om oplevelsen, og det har jeg fundet 
ro med. Men hvis du oplever, at det 
bliver ved med at køre i baghovedet, 
så vær ikke bange for at søge hjælp. 
Det er så vigtigt at få bearbejdet 
sådan et traume. Vi frivillige er der jo, 
fordi vi gerne vil hjælpe de dyr, der 
lider – og ingen tvivl om, at vi gør en 
stor forskel for de dyr, vi på den ene 
eller anden måde forholder os til. 

Skrevet af Charlotte Sørensen
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Hjallerup, Korskro og Vorbasse mar-
ked meldte ud i løbet af April 2021, at 
de aflyste.
Selv om året første store hestemarke-

der er aflyst, er hestene stadig derude 
et sted. Vi trøster os lidt med, at de 
i det mindste ikke skal stå i timer og 
dage på en stegende varm eller våd og 

kold plads, fyldt med mange men-
nesker og støj, ventende på en uvis 
skæbne.

Hestemarkeder

Vidste du...
Flemen kan være et tegn på 
smerte (ses oftes ved spiserørs-
forstoppelse og kolik)

Naturnationalparkerne 

I det sidste halve år har der været 
skrevet og diskuteret en del om de 
nye rewilding/naturparker, hvor man 
vil fremme biodiversiteten. 
Men der har været mange, der har 
været imod det. Det er ikke fordi, at 
modstanderne har noget imod øget 
biodiversitet, men det er måden, 
man vil fremme det på, der har bragt 
sindene i kog.

Regeringen vil ændre i den nye Dyre-
velfærdslov for at få dispensation til 
at fremme biodiversiteten, således at 
man kan holde dyr på store områder 
på andre betingelser end den almin-
delig borger må. 

Ændringerne går i sin enkelthed ud 
på, at de dyr, der lukkes ud i et ind-
hegnet område (af biologerne kaldet 
vilde dyr) for at nedgræsse området, 
ikke skal have daglige tilsyn men kun 
jævnlige tilsyn. Men hvad er jævnlige 
tilsyn? En gang om ugen? En gang om 
måneden? Når det sner? Man kan 
også diskutere, om en biolog har ”de 
relevante faglige færdigheder og kva-
lifikationer og den relevante faglige 
viden, således at hestene kan passes 
velfærdsmæssigt forsvarligt.” ifølge 
kapitel 10, §22 jf. dyrevelfærdsmæssi-
ge mindstekrav til hold af heste.

Dyrene må heller ikke fodres, und-
tagen i meget hårde vintre, hvis 
dyrene taber sig for meget. Her skal 
det forstås, at ifølge den nye lov, må 
dyrene gerne tabe sig i vinterens løb 
og behøver ikke at være ved god huld  

som det ellers står i Kapitel 7, §18.
Hvis den tilsynsførende ser et sygt 
eller lidende dyr, skal dyret tages ud 
af flokken eller aflives. Men da dyrene 
ikke kan håndteres, da de ifølge biolo-
gerne skal være ”vilde”, vil det tage tid 
og være en yderst stressfuld proces 
for det skadede eller syge dyr.

Dyreværnsforeningerne har virkelig 
råbt op sammen med dyrlægerne 
om de problemer, der kan opstå, 
og at det ikke er dyrevelfærd med 
dette nye tiltag i ændringen af loven. 
Men samtidig har flere endnu større 
organisationer, som WWF/Verdens-
naturfonden og Verdens Skove talt for 
disse naturparker. Disse foreninger er 
meget større og stærkere og har der-
for meget at skulle have sagt i denne 
sag. De understreger dog, at dyrene 
ikke skal sulte, men mener samtidig, 
at dyrene ikke nødvendigvis skal 
fodres om vinteren, og at det ikke gør 
noget at dyrene bliver tynde, så længe 
de ikke lider.

Men det er ikke naturligt for hverken 
heste eller kvæg at gnave bark af 
træerne eller for heste ikke at vandre 
videre, når der er knaphed på føde. 
Der er intet naturligt ved disse na-
turparker. Et naturligt og rigtigt vildt 
liv er et liv uden hegn, hvor man kan 
søge hen, hvor der er føde. Dyrlæger 
har ved obduktion fundet træbark 
og træstykker i tarmene på en hest 
fra Mols Lab, hvilket bestemt ikke er 
naturlig føde. Det spiser de kun, fordi 
de har sultet.

1.januar 2021 indførte regeringen en 
ny lov, som de kalder Dyrevelfærdslo-
ven. Vi skriver disse 3 første paragraf-
fer i denne lov, fordi vi er lidt i tvivl om 
regeringen selv har læst loven.

§ 1. Loven har til formål at fremme 
god dyrevelfærd, herunder beskytte 
dyr, og fremme respekt for dyr som 
levende og sansende væsener. Loven 
har endvidere til formål at varetage 
dyreetiske hensyn.
§ 2. Dyr er levende væsener og skal 
behandles forsvarligt og beskyttes 
bedst muligt mod smerte, lidelse, 
angst, varigt men og væsentlig ulem-
pe.
§ 3. 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.

Vedtagelse af loven den 3. juni 2021
Planterne vandt over dyrene !!
Det er med stor sorg, at vi må kon-
statere, at regeringen og næsten alle 
ministrene har valgt at lytte til de få 
ikke dyrekyndige i stedet for at høre 
på det brede faglige flertal. De eneste, 
der stemte imod forslaget, var Dansk 
Folkeparti, De Borgerlige, Venstre og 
Inger Støjberg.

Det er rigtigt trist, da samtlige dyre-
værnsforeninger, dyrlæger og mange 
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biologer og forskere udenfor natur-
projekterne er imod dette lovtillæg, 
da der er stor risiko for vanrøgt af 
dyrene. 

”Der er ikke et eneste sted i det danske 
område nogen evidens for, at store 
græssende dyr i vores varmetid eller i 
sidste mellemistid har skabt og vedli-
geholdt lysåbne skove”
Bent Odgaard, Professor emeritus, 
Institut for Geoscience, Aarhus Univer-
sitet, cand.scient. i biologi, dr.scient.

Selv udenfor Danmarks grænser, er 
der blevet stor (negativ) opmærksom-
hed for det danske naturprojekt. Ex-
moor ponyernes foreninger i England 
(The Exmoor Pony Society) er meget 
bekymret for de Exmoor ponyer, der 
er en del af det danske projekt. Exmo-
or ponyerne er en truet race, da der 
findes meget få af dem, og de mener 
ikke, at ponyerne er egnet til det 
danske vintervejr. Det samme mener 
flere andre af de foreninger, der har 
Exmoor ponyer som interesse blandt 
andet Exmoor Pony Project, hvor de 
følger det danske projekt nøje.

I Holland har det danske naturprojekt 
også fået opmærksomhed, da de 
danske naturparker oprindeligt er 
bygget over det Hollandske projekt, 
der endte katastrofalt. På den Hol-

landske facebook side ”Dierenrect 
in de Grondwet” (Dyres rettigheder 
i forfatningen) har man også delt 
billeder og diskussioner fra de danske 
sider. Med hjælp herfra prøver man, 
om det tillæg til Dyrevelfærdsloven, 
man vedtog først i juni, er lovlig ved 
EU domstolen. Vi håber selvfølgelig, at 
man kan trække lovtillægget tilbage, 
så vi igen står med en lov, der er lige 
for alle.
De dyr, der befinder sig i naturpar-
kerne, skal have samme rettigheder, 
passes og plejes som alle de andre dyr 
i Danmark.

Hvad mener Nyt Hesteliv
JA
• Vi siger ja til større biodiversitet 

men ikke på bekostning af dyrene
• Vi siger også ja til, at dyrene kan 

nyde det frie liv på store arealer

NEJ
• Vi siger nej til at dispensere for 

vores nye Dyrevelfærdslov, der lige 
er trådt i kraft 1.1.2021

• Vi siger nej til, at dyrene skal 
udsættes for sult, tørst, smerte og 
langvarige lidelse. Vi har set nok 
fra Mols lab, og det er endda under 
vores nuværende lovgivning!!!

• Vi siger nej til, at der skal være 
forskel på statens dyr og borgernes 
dyr. Se billederne nedenfor.

Dyr bag et hegn skal altid passes, efter-
ses og fodres, da det er os mennesker, 
der har ansvaret, når dyrene ikke kan 
flytte sig hen til bedre græsgange. Dyr 
skal ikke lide, for at vi mennesker kan 
rette op på noget, vi selv har ødelagt. 
Dyr kan aldrig blive vilde, når de er” 
indespærret” bag et hegn.
Vi mener ikke, at dyrene bliver til-
strækkeligt beskyttet i naturparkerne 
med det nye tillæg til Dyrevelfærdslo-
ven, som giver dispensation for daglig 
tilsyn og fodring.
Vi stopper ikke her men vil fortsætte 
kampen mod disse dispensationer.

Som noget nyt er vi blevet informeret 
om, at de 2 første naturnationalpar-
ker, der er vedtaget, Fussingø (ved 
Randers) og Gribskov (ved Hillerød) 
skal der IKKE indsættes heste som 
store græsædere som oprindeligt var 
tanken. Det var en dejlig nyhed.

Kilder: 
www.exmoorponysociety.org.uk og 
deres Facebookside.
Dierenrechten in de Grondwets face-
bookside
Dyrevelfærdsloven

Nyt om lovgivningen

Som nævnt i sidste medlemsblad, er 
den nye dyrevelfærdslov trådt i kraft 
pr. 1. januar 2021. 

En af de væsentligste punkter er, at 
heste ikke længere må gå alene:

Kapitel 3
Kontakt til artsfæller
§ 3. Enhver hest skal holdes i et heste-
hold, der består af mindst to husdyr 
enten af hestearten eller af æselarten 
eller af to krydsninger af disse.
Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en hest hol-
des alene i højst 4 måneder, hvis den 

ene hest i et hestehold med to heste 
dør eller af anden årsag permanent 
forlader hesteholdet.

Politisagerne kort

Naturparken ved Mols Lab har været 
politianmeldt et utal af gange – flere 
gange af Nyt Hesteliv.
Det er mest bekymrede borgere, der 
synes, at dyrene er for tynde eller 
skadet. Især i maj måned kom det i 
landsdækkende aviser, da en hoppe 
gik i flere dage med en rem rundt om 

hovedet, som den fik dybe sår af.
Dyrlæger har også politianmeldt Na-
turparken Mols Lab for overtrædelse 
af dyrevelfærdsloven ved flere gange 
at gribe for sent ind, når dyrene har 
været for tynde.
Hos Nyt Hesteliv har vi i de seneste år 
set eksempler på naturplejeprojekter, 
der er gået galt. Hestene går langt fra 
alfarvej, hvor ikke mange ser til dem. 

Området, de går på, er bidt ned til en 
jordmark, hvor der intet er at spise og 
ej heller været mulighed for hverken 
læ eller ly. I skrivende stund har poli-
tiet rejst en tiltale mod Mols Lab for 
overtrædelse af Dyrevelfærdsloven.
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Nye udebokse

I januar 2021 fik vi bygget 8 nye ude-
bokse overfor den store løsdriftshal.
Vi siger tusind tak til følgende 3 fonde, 
som har hjulpet os med flot støtte, så 

vi kunne realisere dette projekt, da vi 
havde stor brug for at få udvidet kapa-
citeten. Det har hjulpet os til, at den 
gamle stald nu fremover skal bruges 
primært til nye ankomstheste, så de 
kan være i karantæne der. 

Qatofonden
Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond til 
fordel for dyr
Skibsreder Per Henriksen, R. og 
Hustrus Fond

Udviklingsprojekt på 
Nyt Hesteliv 
– Vandrestier og -folde

Baggrunden for etableringen af stisy-
stemer/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 bevægemønster 
ikke opfyldes. 

Vi vil gerne undersøge, om heste rent 
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 2020 udstyret 
10 heste med GPS tracker, så vi kan 
følge deres bevægelser når de går 
på traditionelle græs/jord/vinterfol-
de. Samtidig med opstart med GPS 
begyndte vi at planlægge de nye vand-
restier. 

Når hele stisystemet er klart skal vi 
følge bevægelsesmønster og afstande 
for de samme 10 heste, herefter kan 
vi se om heste bevæger sig mere, hvis 
de får muligheden for det.

GPS registreringerne, der giver et mål-
bart resultat, skal på sigt danne grund-
lag for en mere subjektiv vurdering, 
herunder effekten af større bevægelse 
hos heste på sundhed, trivsel og mu-
lighed for bedre og hurtigere rehabili-
tering af vanrøgtede heste.

Etablering af vandrefolde
Etableringen af vandrestier har været 
udfordret af først et meget vådt efter-
år og vinter 2019+2020 og senere af 
Covid19 nedlukningen.  
Den største del af projektet var at få 
sat hegn langs med stierne. 

Analyse af data
Vi har valgt at tage 10 heste med fra 
starten så vi var sikre på at der var 

nok målinger tilbage i slutningen af 
projektperioden. Nogle af resultater-
ne vises for alle 10 heste og andre vil 
kun vise 6 heste. De 4 heste der havde 
GPS har pga. defekte eller tabte GPS 
kunne måles tilstrækkelig i en eller 
flere af perioderne.  

Vi har bearbejdet data fra GPS’erne, 
og de viser, at hovedparten af de mål-
te heste har gået betydeligt længere 
i efteråret i stisystemet end de gjorde 
i foråret hvor der kun var almindelige 
folde.
 
De 4 heste – der er store huller i 
målingerne pga. defekte eller tabte 
GPS - :
Silje Traver 23 år
MayBe OX araber 18 år
Louise Fjordhest  23 år
Måne Dansk Varmblod 12 år

De 6 heste der har brugbare målinger 
for hele perioden: 
Verdi Danske Varmblod 18 år
Kick Lee Traver 18 år
Asmus Fjordhest 31 år
Spunk Sportspony 18 år
Jolly Danske Varmblod/ 
 painthorse 24 år
Følfod Traver blanding 11 år

Vi har valgt at se nærmere på 3 af 
disse heste:

Jolly: 
Danske Varmblod/painthorse på 24 år. 
Jolly er pga. stofskite sygdom en tung 
hest, og han har udfordringer i forben. 
Han en hest, som vi opfattede som 
stillesående med lidt grimeleg og mo-
mentvis lidt løb og galop. Målingerne 
viser et lidt andet billede, selv i foråret 
uden løbestier bevæger han sig som 
de øvrige heste.

Efter vandrestierne er etableret bevæ-
ger Jolly sig 4 gange så meget i foråret 
gik han godt 550 m pr. døgn. I efteråret 
var dette tal godt 2.200 m pr døgn.

Grafen viser meter pr. døgn.

Denne graf viser, at der er stor variati-
on i tilbagelagt afstand på de enkelte 
døgn. Jolly er en af de heste, der har 
været på Nyt Hesteliv i mange år og 
han er forholdsvis højt i hierarkiet, så 
den store stigning i tilbagelagt afstand 
skyldes, at han har muligheden for at 
gå/løbe over længere afstande.  
Den subjektive vurdering af æn-
dringen er, at vi ser en hest der har 
”omformet” fedt til bedre muskulatur 
og er nemmere at håndtere i daglig-
dagen.

Asmus: 
Fjordhest 31 år. Han har ingen fysiske 
udforinger udover alder. Han er for-
holdsvis langt nede i flokken og han 
har virkelig brugt muligheden for, at 
trække sig tilbage i fred og ro. 
Han har gået dobbelt så langt efter 
der blev åbnet til vandrefoldene - i 
foråret gik han lidt over 400 m pr. 
døgn, og i efteråret har det i gennem-
snit været godt 800 m.
 

Som de ses af grafen, er der også hos 
Asmus stor variation i hvor meget 
han bevæger sig pr døgn. Nogle dage 

Nyt Hestelivs brugt rideudstyr

Nyt Hestelivs brugt rideudstyr har lavet 
en hjemmeside, hvor vi har lagt rigtig 
meget udstyr til salg på.
Da vi hele vinteren har haft butikken 
lukket på grund af Corona, måtte vi 
tænke kreativt. Vi har arbejdet hårdt 
på at få lagt så mange ting på siden, så 
der var et stort udvalg til jer kunder.
Det er gået forrygende, siden vi lance-
rede siden. 
Du kan gå ind på 
www.nh-BrugtRideudstyr.dk eller 
finde den via Nyt Hestelivs side. Du 
bestiller ved at sende en mail eller 
bruge kontaktformlen, hvor du skriver 
bestillingsnummer, der står ved hver 
vare.

Vi sender gerne tingene. Priserne for 
porto kan du se på hjemmesiden.
Husk at overskuddet går til hestene på 
internatet.

Flyer
Vi har fået lavet en flyer, som du kan 
finde i vores butik eller som bliver 
sendt til dig når vi sender udstyr til 
dig. Giv den videre til dine hesteven-
ner, så de også kan købe brugt rideud-
styr til billige penge.

Foreningen informerer

Asmus
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bevæger han sig ikke så meget og 
andre dage er han ude på længere 
vandringer.
Asmus er en god repræsentant for de 
ældre og svage heste – denne gruppe 
af heste har brugt stierne og mulig-
heden for at trække sig tilbage i ro og 
fred rigtig meget. 

På billedet ses Isabella 23 år 
og Erantis 24 år

Verdi
Dansk Varmblod 18 år. Han er flok-
fører og har ikke nogen udfordringer 
hverken fysisk eller adfærdsmæssig.  

Vi har valgt, at vise Verdis daglige 
målinger fordi han er den af de målte 
heste der er mest stabil og har flest 
målinger – hos ham ses en fordobling 
af tilbagelagt afstand pr. døgn, men 
også de variationer der ligger fra dag 
til dag. 

Ponyer og æsler har også fået etab-
leret vandrestier. Der har ikke været 
sat GPS på ponyer og æsler i det vi 
vurderede, at det ville være umuligt at 
få valide data over længere perioder.
En af grundene til, at vi gerne ville 
have vandrestier var, at give de heste/
pony og æsler, som er længere nede i 
hierarkiet, mulighed for mere plads.

Æsler er lavest i hierarkiet og nyder 
derfor meget at gå ned i skoven og 
hygge sig på stierne, hvor der også er 
stråfoder.

Fremtiden
Heste er meget rationelle i deres 
bevægelsesmønster 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 
hvilepladser og rullepladser med sand. 
Vi skal også have mulighed for at køre 
foder til foderpladserne og generel 
vedligeholdelse af stierne, derfor skal 
vi have præpareret nogle af stierne, så 
vi kan køre med maskiner hele året.  

Har du lyst til at hjælpe os 
som livredder?

Vi mangler flere livreddere særligt i 
Midt- og Nordjylland. 

Ønsker du at være en del af nyt Heste-
livs landsdækkende livredderstab, skal 
du deltage i vores grundkursus, der vil 
klæde dig på til at møde de forskellige 
situationer, du kan møde som livred-
der. Derudover gennemgår vi lovgiv-
ningen samt vores procedurer.

For at kunne være livredder skal du 
have en stor viden og forståelse af 
heste. Du skal have lyst og interesse 

i at hjælpe dyrene og være klar til at 
kunne rykke ud med kort varsel. Du 
skal kunne melde tilbage på mails 
indenfor 24 timer.

Som livredder vil du skulle tage ud 
til dyreværnssager i tæt samarbejde 
med os. Du skal kunne vurdere huld, 
hove og staldforhold i henhold til lov 
om hold af heste.
Du skal også tage på diverse heste-
markeder i dit nærområde og tilse, 
om hestene har vand, læ, skygge 
m.m., og om dyreværnsloven bliver 
overholdt. 
Sidst men ikke mindst skal du tage på 
tilsyn til nyt Hestelivs heste, der er 

anbragt i familiepleje i dit nærområde.

At være livredder kræver en pæn 
portion gå-på-mod og gode kommu-
nikationsevner. Jobbet er frivilligt og 
ulønnet. 
Kontakt vores dyreværnsleder Vita 
Mählitz på vitamahlitz@gmail.com

Nye bestyrelsesmedlemmer

Vi byder nu velkommen til 3 nye og aktive medlemmer af bestyrelsen. De har alle 3 rigtig meget kendskab til Nyt Hesteliv 
i forvejen.

Heidi Brygger
Udover at være nyt bestyrelsesmedlem er Heidi også vores Facebook- og Instagramadministrator, 
hvilket hun har været de sidste 2 år. Til dagligt arbejder Heidi med dyreværn hos Inges Kattehjem 
og er skribent for DOSO. Hun interesserer sig meget for dyreværn/dyrevelfærd og har siden hun 
var 10 år gammel været rigtig hestepige.

Vita Mählitz
Vita er 54 år og er dyreværnsleder for os og hjælper med dyreværnssager og godkendelser af plejefa-
milier. Vita har kørt ud på mange dyreværnssager og haft heste selv i mange år. Vitas datter Susanne 
er også en del af livredderteamet. Nu er området så blevet udvidet med en bestyrelsespost.

Camilla Jacobs
Camilla har gennem de sidste 5 år været tilknyttet Nyt Hesteliv som freelance marketingmedarbejder. 
Hun har arbejdet med hjemmeside design samt opsætning af tryksager som eksempelvis medlems-
blade, kalenderen, diverse brochurer, plakater m.m. Derudover har Camilla firmaet HorseMama, 
hvor hun underviser børn og voksne i horsemanship og hesteforståelse. Hun er endvidere forfatter til 
børnebøger om horsemanship, som bl.a. hendes egen hest Braveheart er en stor del af.

Bliv frivillig

Vi har altid brug for DIG til at hjælpe 
med en masse opgaver. 
Særligt mangler vi en person til at stå 
for vores arrangementer og events og 
som også kunne hjælpe til ind imellem 
med at lave guidede ture herude og 
formidle hesteviden til de besøgende.

Har du mod på det, og kan du afse 4-5 
timer om ugen, så vil vi gerne høre 
fra dig. Kontakt vores formand Janne 
Junker på info@nyt-hesteliv.dk.
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Hvis du dør før din hest  
– testamente og arv 

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 advokat. 
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.

Fonde og puljer

Vi har siden 1.1.2021 med stor tak 
modtaget penge fra følgende fonde 
og puljer:
• Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond 

til gavn for dyr

• Kulturministeriets driftstilskud (for 
2020)  

• Værn for værgeløse dyr
• Svalens Fond 
• Frimodt-Heineke Fonden

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!   

Opstaldning

Har din hest eller pony brug for opstaldning som ridehest, i 
otium eller restitution efter en skade eller lignende, så 
kontakt Janne Junker. 
Læs mere på Morud hestepensions hjemmeside: www.
morud-hestepension.dk

Naturens eget foder, 
                              når du vil fodre med omtanke

Vi er glade for samarbejdet
med Nyt Hesteliv

Hvis du dør før din hest…

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisati on og hesteinternat

etableret i 2005, der tager sig af vanrøgtede
og mishandlede heste. Nyt Hesteliv ti lbyder 

også oti um for heste og ponyer i opstaldning 

for et midlerti digt eller permanent ophold. Vi 

ti lbyder rigti g gode hesteforhold med opsyn af 
hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 BlommenslystTelefon +45 26355865

info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk
Konto:1551 4530130878MobilePay: 55424CVR nr.: 30343344

Tryghed og sikkerhed for din hest

Arv og testamente ti l Foreningen Nyt HestelivDu kan testamentere et beløb ti l Foreningen 

Nyt Hesteliv, som vil gå ti l at hjælpe nødstedte 

heste. Når du betænker Foreningen, kan ældre, 

nødstedte eller syge heste få et hjem eller et 

oti um. Det, du eft erlader, kan blive starten på et 

nyt og bedre liv for en hest.
Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær or-
ganisati on og godkendt af SKAT eft er § 8a og er 

derfor fritaget for at betale boafgift  ti l staten. 

Det betyder, at det beløb, der testamenteres ti l 

Foreningen Nyt Hesteliv, går ubeskåret ti l vores 

arbejde for hestene.
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I sidste nummer af vores medlems-
blad, bragte vi Tines historie om ride-
angst. Som opfølgning til denne, har vi 
fået Terapeut Anna Maria Olsen til at 
fortælle hvordan man kan overvinde 
sin rideangst.

Af Terapeut Anna Maria Olsen

Gennem mit arbejde som læge og he-
steassisteret terapeut har jeg gennem 
årene hjulpet mange ryttere med ride-
angst tilbage i sadlen.
Fælles for dem jeg har arbejdet med 
er, at deres angst ikke har noget med 
hesten at gøre.

Mit navn er Anna Maria og jeg har 
levet med angst det meste af mit liv. 
Jeg er diagnosticeret med ængstelig 
personlighedsstruktur, og hestene har 
altid været mit safe space.
Det var først da min angst bredte sig 
til mit samvær med hestene, at det 
blev et problem for mig.
Pludselig kunne jeg ikke svinge benet, 
når jeg skulle op, og kunne ikke læn-

gere ride, uden at min mand var med 
mig og havde et tov i hesten.
At ride tur alene eller galopere var 
noget, jeg ikke længere kunne, og det 
gjorde mig ked at det. Jeg blev sur på 
mig selv over at jeg ikke bare kunne 
sadle en hest og ride mig en tur, som 
jeg tidligere havde kunnet.
Alt skulle planlægge,s og der var ikke 
plads til spontanitet. Glæden ved 
ridning var forsvundet. Den dårlige 
samvittighed begyndte at melde sig, 
og jeg var frustreret over, at jeg ikke 
længere kunne nyde en ridetur.
Det var først, da jeg fik professionel 
hjælp til at bearbejde min bagved-
liggende angst, at jeg kom tilbage i 
sadlen igen.

Heste hjælper mennesker med at 
mærke sig selv, og forstærker vores 
følelser. Hvis du har en ubearbejdet 
angst og en sensitiv hest, er der stor 
sandsynlighed for at din hest blot 
spejler dit nervesystem, og viser dig, 
at du har noget du måske har brug for 
at få arbejdet med.

Hesten mærker dit aktiverede kamp/
flugt respons og spejler det tilbage til 
dig. Den gør det ikke for at skræmme 
dig, men for at gøre dig opmærksom 
på det, så du kan gøre noget ved det.
Det du kan gøre for at hjælpe dig selv 
og din hest er at tøjle din angst. 

Det kan tage tid at få styr på en angst 
og opløse den, og til det anbefaler jeg, 
at du søger professionel hjælp ved en 
psykolog eller hesteassisteret terapeut 
med ekspertise i angst.

Det jeg kan hjælpe dig med i denne 
artikel er at give dig en øvelse, som 
opløser et akut opstået angstanfald, 
mens du sidder i sadlen.

Den øvelse, der har virket bedst for 
mig, og alle de ryttere jeg har arbejdet 
med er at koordinere vejrtrækningen 
med hestens skridt.
Til øvelsen er det en god idé at have 
en hjælper til at holde hesten, eller 
bare være ved dig.

Rideangst handler sjældent om hesten

Aftal på forhånd hvad du vil have hjæl-
peren til at hjælpe dig med og gerne 
et signal, som betyder, at hjælperen 
skal overtage styringen af hesten, så 
du kan koncentrere dig om dig selv og 
om at trække vejret.
Når et angstanfald er i gang holder de 
fleste op med at trække vejret, eller 
får en meget overfladisk vejrtrækning. 
Denne ændring bliver af hesten ople-
vet som, at piloten er forsvundet, og 
den vil typisk forsøge at få dig tilbage 
igen ved enten at hoppe til siden eller 
spejde efter farlige ting.

Sådan laver du øvelsen
Øvelsen går i hele sin enkelthed ud 
på, at du tæller, hvor mange skridt 
din hest tager på din indånding og 
hvor mange skridt den tager på din 
udånding, når du er i hvile og trækker 
vejret naturligt. 

Som eksempel tager min hest Bellis 4 
skridt på min indånding og 6 skridt på 
min udånding.

Hver gang du mærker, at angsten er 
under opsejling, laver du øvelsen og 
koordinerer din vejrtrækning til he-
stens skridt ved at tælle inde i dig selv.

Det smarte ved øvelsen er, at vores 

hjerner kun kan fokusere på en tanke-
række ad gangen, så der er ikke plads 
til at vedligeholde et angstanfald, 
når du samtidig skal mærke hestens 
bevægelser, tælle og koordinere din 
vejrtrækning med det, du mærker.

Min oplevelse med øvelsen er, at min 
hest falder til ro og er opmærksom på 
mig, så vi sammen får en god tur. Og 
som en lille sidebemærkning opleve-
de jeg, at hver gang jeg efterfølgende 
blev utryg, så begyndte min hest 
helt af sig selv at søge hen mod min 
hjælper, så jeg kunne vende tilbage til 
roret og falde til ro.

Nu er der gået mere end 10 år, siden 
min rideangst var på sit højeste, og jeg 
kan med stolthed sige at min ride-
angst er forsvundet. Min hest og jeg 
har sammen gennemført mere end 
500 stævnekilomeret i distance, og jeg 
har redet på stranden for første gang 
i mit liv.

Nu rider jeg kun bidløst, fordi jeg fik 
øje på, at jeg som refleks greb hårdt 
fat i tøjlen, når jeg fik angst, hvilket 
var ubehageligt for min hest.
Jeg skiftede til sidepull, da min angst 
var rigtig slem, selvom folk rystede 
på hovedet af mig, for hvem tænker 

“jeg har rideangst, så jeg må til at ride 
bidløst.”

Det blev i hvert fald min vej ud af min 
rideangst, fordi min hest ikke længere 
skulle spænde op og mærke ubehag i 
munden, hver gang jeg blev utryg. 
Desværre er det ikke tilladt at ride di-
stance i sidepull, så derfor er alle mine 
stævnebilleder med enten bid eller 
blomsterhackamore.

Håber du kan bruge de forskellige fif, 
og hvis du vil læse mere om hvordan 
hesteassisteret terapi måske kan 
hjælpe dig over din rideangst, kan du 
besøge min hjemmeside: 
www.naturensommedicin.dk

at et hestehjerte vejer 9 kg.
Vidste du...
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I april måned lagde Sofie Pedersen 
dette opslag på Facebook. Vi har dog 
forkortet det, da det var et langt og 
trist opslag. Vi bringer det fordi, vi skal 
tænke over, at hesten ikke gør noget 
galt, den har sagt fra rigtig mange 
gange, og Rinas ejer har forsøgt med 
så mange ting at finde ud af, hvad der 
var galt, men har fået læst og påskre-
vet om andres mening.

”Din hest er snot forkælet, ustyrlig, 
livsfarlig, syg i hovedet, dum, uop-
dragen, umulig, forkert håndteret og 
komplet håbløs”. 

”Du rider forkert, du skal sætte din 
hest i respekt, den skal lære det, du 
burde sætte den i ridning, den skal 
sættes på plads, den skal have et 
kæmpe klap i røven, den skal vide 
hvem der bestemmer”.

”Du burde sælge den, du er ikke god 
nok til at have sådan en hest, du er 
ikke dygtig nok til at ride den”. 

Det er bare nogle af de ord jeg har 
fået kastet i hovedet af folk de sidste 5 
år… Det er ingen hemmelighed, at det 
har været vanskeligt at håndtere Rina i 
lange og mange perioder. Jeg har haft 
uendeligt mange udfordringer med 
hende. Det har været eksplosiv ad-
færd uden grund, uridelighed, mang-
lende fremdrift, periodisk halthed, 
flere og flere fibersprængninger mm. 

Jeg har tjekket hende for alverdens 

ting, hun har haft et utal af behandlere, 
dyrlægebesøg, tilpasning af sadel, 
forsøgt med alverdens foder, tilskud-
sprodukter, hun har været i træning 
hos Camilla Stormont, jeg har forsøgt 
alverdens træningsmetoder, indgangs-
vinkler, fuld røntgen, telepati og jeg 
ved ikke hvad. Nogle ting har ikke 
hjulpet en millimeter, og andre ting 
har måske fungeret som en ”lappeløs-
ning”, som fungerede her-og-nu, men 
meget kortvarigt

I starten af 2021 mødte jeg en kvinde, 
der kunne genkende nogle af Rinas 
symptomer fra sin egen hest og nævn-
te diagnosen og testen for mig.

Derfor sendte jeg før påske en DNA 
test af sted til Tyskland med en 
kæmpe klump i halsen og fyldt med 
håb, frygt og frustrationer og den 19. 
april 2021, modtog jeg svaret… Rina 
er diagnosticeret med PSSM2 og er 
testet positiv for P3/P3 + n/P4. 

Jeg er knust, men jeg har vished – og 
vigtigst af alt – min mavefornemmelse 
havde ret! 

Min bøn til dig…
For det første at tænke en gang mere, 
inden du udtaler dig om en andens 
hest. Prøv at sætte dig i ejers sted og 
overvej, hvordan du ville have det, 
hvis det var din hest, og du havde 
gjort alt, hvad du kunne komme i tan-
ke om, og havde mulighed for? 
Dernæst… Få tjekket din hest for 

PSSM! Især, hvis du ønsker at avle og 
hvis du synes hesten reagere uhen-
sigtsmæssigt over for det du byder 
den. Heste er ikke uopdragne eller 
onde. De fortæller at der er noget galt
Lad os for alvor få sat en stopper for 
videreavl af PSSM. Det er ualmindeligt 
hårdt og smertefuldt for både hest.

Rinas historie – en hest med PSSM

Hvad er PSSM?
PSSM er en tilbagevendende lidelse, der forårsager muskelømhed, stivhed, svedudbrud og atypisk bevægelse, og 
udløses efter blot let motionering.
Årsagen er ophobning af kulhydrat i musklerne, der giver nedsat muskelfunktion.
Lidelsen ses især hos Quarter Horses, samt tunge hesteracer, som eks. Belgier, men kan også ses hos mange andre 
racer.

TYPE 1 OG TYPE 2
PSSM findes i to undertyper, Type 1 og type 2.
Type 1 er forårsaget af en genfejl, hvilket resulterer i ophobning af kulhydrat i muskulaturen og kulhydratmoleky-
lerne er anderledes ift. normalt.
Ved type 2 ses de samme muskelforandringer, men der er ikke tale om en genfejl.
(Uddrag fra Horsedac.dk)

VI har haft Betsen i mange år her på 
internatet, og han har altid døjet med 
muk, som vi har behandlet efter alle 
kunstens regler, men har aldrig fået 
helt bugt med det. I perioder har det 
været værre end andre.
Vi blev så kontaktet af et nyt firma 

bacxitium.com, som mente de nok 
godt kunne hjælpe os.
Produktet blev straks afprøvet på 
Betsen, og det var helt vildt, at bare 
efter 1 uges behandling, så det noget 
anderledes ud. Det er virkelig effektivt.
Læs mere om produktet på Bacxitiums 

hjemmeside: bacxitium.com. Det kan 
virkelig anbefales!!
Bacxitium er nu blevet sponsor for 
os, så vi kan behandle flere af vores 
heste. Det er vi meget glade for.

Betsen og muk
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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: 
1 stk. 8,-  
10 stk. 50,-

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: 45 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.

Dækkeserviet
Varenr. 1080

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

Pris: 250 kr. 

“Braveheart 
flytter ind”

Sød børnebog om SMIL horsemanship. 
Lær hvordan man omgås heste på en 
rar, harmonisk og sikker måde. 
Af Camilla Jacobs.

Pris: 149 kr.

Plakat Diego - 0783   40 x 60 cm Pris: 30 kr.

Plakat Ponyerne - 0782 50 x 70 cm Pris: 30 kr.

Plakat Tøsen (hvid hest) - 0781 50 x 70 cm Pris: 30 kr.

”De kloge dyr” Af Winnie Stubkjær Laursen Pris: 250 kr.

”Lær Dyre-kom-
munikation, tele-
pati og Healing”

Pris: 350 kr.

Magic and 
Miracles 
- 21 virkelige 
historier

Af Andrea Pennington og
Charlotte Banff/Animalhealer Academy

Pris: 150 kr.

Priserne er ekskl. forsendelse.
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Guidet tur blandt heste, ponyer og æsler

Kom ud og besøg Nyt Hesteliv og få en 
guidet tur rundt på arealet. Vi går ud 
mellem alle de mange 95 dyr på et 20 
Ha stort område med kilometervis af 
stier. Alle vores heste er meget venlige 
og søde, særligt ponyer og æsler er 
et stort hit for både store og små. Tag 
frokostpakken med og nyd dyrene 
samtidig i naturskønne omgivelser. 
Der er mulighed for at købe kaffe, 
vand og is m.m. Som noget nyt i år har 
vi lavet forskellige skilte med hestevi-
den på dansk, engelsk og tysk, så alle 
kan få noget ud af turen. Vi har også 
lavet nogle opgaver for børnene, så de 
også kan teste deres viden.

Vi har åbent onsdag og torsdag i juni, 
juli og august kl. 13.30 og kl. 15.00 
uden tilmelding. Andre tidspunkter 
skal bookes på info@nyt-hesteliv.dk. 

Pris: 
Kr. 75,- pr. person.
Kr. 40,- for medlemmer
Kr.   0,- for sponsorer
Kr.   0,- for børn 0-3 år

Grupperabat:
Ved 10 personer: kr. 500 i alt
Ved 20 personer: kr. 750 i alt 

Du kan rekvirere en brochure.

At komme ud til ponyerne og æslerne er altid et hit

Harmonisk Horsemanship med HorseMama
Få tips og ideer på horsemama.dk eller følg mig på Facebook @horsemama.dk
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Foreningen Nyt Hesteliv
Søndersøvej 144, 5462 Morud

Telefon +45 26355865 • Fastnet +45 48795865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto: 9370 2480087529
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344

Tr
yk

t p
å 

Sv
an

em
æ

rk
et

 p
ap

ir 
af

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826 

LaserTryk.dk


