
Besøg Nyt Hesteliv
– Danmarks største hesteinternat

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisation og hesteinternat

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

også otium for heste og ponyer i opstaldning  
for et midlertidigt eller permanent ophold.  

Vi tilbyder rigtig gode hesteforhold med  
opsyn af hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Søndersøvej 144, 5462 Morud

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

Konto: 9370 2480087529
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344 V
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www.nyt-hesteliv.dk

Du kan blive Sponsor for en hest
Det koster kr. 285 pr. måned eller dit barn (0-12 år) kan 
være sponsor for kr. 150 pr. måned. Du kan komme og 
besøge din sponsorhest i internatets åbningstid. Læs 
mere på vores hjemmeside www.nyt-hesteliv.dk.

Hvor finder jeg det?
Internatet ligger lige midt i Danmark på Fyn i Morud 
tæt på Odense. Kun 2 km fra motorvejen mellem  
Sjælland og Jylland.

Kommer du ad motorvejen (E20), kører du fra ved af-
kørsel 54 Vissenbjerg og kører mod Søndersø præcis  
2 km, så finder du Nyt Hesteliv inde på venstre hånd.

Nyt Hestelivs ejendom i Morud (Fyn).

Guidet tur.
Få en skøn oplevelse 

med heste, ponyer og æsler.



Hesteinternatet
Her bor der over 100 heste, ponyer og æsler. Alle dyrene 
kommer fra dyreværnssager, hestemarkeder og private, 
som ikke længere kan passe deres dyr. Vores dyr går på 
store arealer i store flokke, så du vil altid opleve, at der er 
meget at kigge på.  
Kom ud til os og bliv klogere på heste. 

Et godt hesteliv
Hvad er et godt hesteliv? For os handler det om at give 
hestene et godt og frit liv i trygge rammer, hvor de kan 
hygge sig med andre heste og dermed have et natur-
ligt socialt liv. Af gode grunde kan vi ikke have hingste 
på grund af formeringen, men hopper og vallakker går 
sammen – unge såvel som gamle. Rent og frisk vand 
samt foder er også vigtigt for et godt hesteliv. Mange af 
vores dyr har været meget udsultede, og derfor er det 
vigtigt, at de altid har foder tilgængeligt. 

Rehabilitering
Når hestene kommer ind som vanrøgtede dyr, kommer 
de i karantæne i min. 3 uger. De bliver undersøgt for 
utøj og får efterset og plejet deres tænder af dyrlæge 
m.m. Når hestene er klar, bliver de introduceret for 
flokken og integreres heri. Mange heste har stået inde-
spærret i mørke uden mad, og måske uden kontakt til 
andre heste, i mange måneder. De skal derfor fysisk og 
psykisk rehabiliteres. 
Efter kærlig pleje og omsorg bliver alle hestene igen til 
skønne dyr, der nyder livet på Nyt Hesteliv.

Nyt Hesteliv
Nyt Hesteliv er en hesteværnsorganisation med eget 
internat. Den blev stiftet i 2005, for at nødstedte heste, 
ponyer og æsler kunne have et sted at komme hen fra 
dyreværnssager og få et godt otium. Ingen af vores heste 
bliver videresolgt, men kan komme i familiepleje. Vi 
beholder ejerskabet til evig tid og besøger vores heste 3 
gange om året. Læs mere herom på vores hjemmeside. 

Nyt Hesteliv er et godt lærested og værested for mange. 
Hver hest sin historie. 

Book en rundvisning
En rundvisning består af en tur rundt på internatet. Her 
hører du om Nyt Hesteliv, om hvordan vores heste lever 
her, og du får en masse viden om heste. Du kan nyde 
synet af de mange forskellige heste med hver deres 
baggrund, som nu har et godt liv hos os. Vi går rundt 
på hestenes og ponyernes områder og hilser på dem, 
der kommer forbi. De er alle meget nysgerrige og venlige 
overfor besøgende.

Tidspunkter
Januar-maj 
Onsdag kl. 11.00
Lørdag kl. 11.00 
Juni-august
Onsdag kl. 11.00
Torsdag kl. 11.00
Lørdag kl. 11.00 
September-december
Onsdag kl. 11.00
Lørdag kl. 11.00 

Bookning
Du kan booke via mail: info@nyt-hesteliv.dk eller sms 
26355865. Du modtager en bekræftelse på din tilmelding.

Priser (pr. 1/6 2022)

Kr. 90,-/12 Euro pr. person

Kr. 60,- for medlemmer

Kr.   0,- for sponsorer

Kr.   0,- børn 0-3 år

Grupperabat
10-14 personer kr. 80,- pr. person.
15 personer eller derover kr. 70,- pr. person.
Hvis du ønsker kaffe og kage, kan dette tilkøbes for  
kr. 30 ekstra pr. person. Dette skal bestilles og betales på 
forhånd ved tilmelding. Der kan købes kaffe, te og vand 
uden forudbestilling. Ønsker du et særskilt arrangement 
med foredrag, kan vi tilpasse det til dine ønsker. Pris 
efter aftale.

Betaling
Betaling skal ske samtidig med tilmelding til MobilePay 
55424 eller konto 9370 2480087529.

www.nyt-hesteliv.dk


