
1

Medlemsblad #21
December 2021

Julekys



2 3

Indhold

Redaktørens indlæg
Kære læser.

Så gik der endnu et år i coronaens tegn. Vi 
har dog haft mange besøgende til guide-
de ture i løbet af sommeren, hvor der var 
normale tilstande. Det er dejligt at møde så 
mange begejstrede mennesker, når vi går 
rundt og taler om hestene. 

Vi er glade for at kunne hjælpe de heste, 
der kommer ind på internatet og håber vi 
en dag kan finde en sød og god familie til 
dem. Vi gør ret meget for at finde det rigti-
ge match. Det gør, at vi får færre heste ud, 
men til gengæld, så er det er varigt forhold.

Vi er kede af den udvikling der foregår med 
etableringen af Naturnationalparkerne, 
hvor Staten har fået dispensation i Dyrevel-
færdsloven, så de ikke skal vinterfodre ved 
knaphed på føde, og at de ikke behøver at 
tilse dyrene dagligt. Det er forfærdeligt for 
dyrene. De kommer til at lide under disse 
regler. Læs mere inde i bladet. 

Der er en vigtigt artikel fra vores dyrlæge 
Brian Mossin om tænder og tandpleje. 

Jeg vil ønske alle vores medlemmer og 
sponsorer en rigtig Glædelig Jul og et Godt 
Nytår.

God læselyst!

Janne Junker
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Livets gang på internatet

Små historier

Peppys øje
Peppy var så uheldig at komme til skade med sit øje på 
folden. Vi ved ikke hvordan, men kunne se at det ikke var 
godt. Så vi strøg til Højgård Hestehospital, hvor Peppy fik 
fjernet det skadede øje. Det gik heldigvis fint. 

Da vi skulle køre hjem igen med Peppy, så nægtede han at 
gå ind i traileren. Mens flere stod og prøvede at få ham op, 
åbnede himlens sluser sig, og det væltede ned med regn, 
så man næsten ikke kunne se, men Peppy blev stående 
foran traileren. Han ville stadig ikke op. Til sidst lykkes det 
med lidt bedøvelse fra dyrlægen. Det var 3 meget våde 
mennesker og en meget våd hest (som ikke måtte få gjort 
sin bandage våd), der endelig nåede hjem.

Peppy måtte stå i boks de næste dage, da det regnede hele 
tiden, og bandagen stadig skulle være tør. Men han var ved 
godt mod med sin veninde Arabella ved sin side.

I dag har Peppy det godt, og man kan ikke mærke på ham, 
at han mangler et øje. Han klarer sig fint i flokken af heste.

Peppy før han fik fjernet øjet

Alma og Lazaras
Da Lazaras ankom, var hun ikke vant til at gå i store heste-
flokke. Hun havde tidligere været opstaldet på en større 
rideskole, hvor der ikke var adgang til folde, så Lazaras følte 
sig sikkert lidt lost i den store flok af heste og ville ikke rigtig 
hilse på nogen af dem.

Alma havde dog andre planer. Hun stod tålmodig nogle få 
meter fra Lazaras og passede på hende, selv om Lazaras ikke 
var interesseret i Almas venskab i begyndelsen. Langsomt fik 
Alma listet sig nærmere og nærmere efter nogle dage, og til 
sidst så man de 2 heste stå helt tæt. Lazaras var helt tryg ved 
at have Alma ved sin side.

Selv om Alma desværre ikke er her mere, er Lazaras faldet 
så godt til med den nye fagre verden, at hun i dag er godt 
integreret i hesteflokken og fungerer rigtig fint i løsdriften. 

Lazaras og Alma 
Dag 1

Peppy som han ser ud i dag og klarer sig fint

Peppy efter hjemkomsten fra Højgård Hestehospital

Lazaras og Alma
3 uger senere
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Ramayana og Tinka
Tinka har aldrig knyttet sig til en anden hest, før Ramayana 
kom. Da Ramayana havde kruttet af efter 2 år i boks, be-
gyndte de 2 at gå tæt sammen. Desværre havde Ramayana 
problemer med sine ben og måtte derfor på sygefold ad 
flere omgange, og så måtte Tinka med. Hun ville ikke und-
være sin nye veninde. Når de 2 var på fold med de andre 

heste, passede Tinka også på, at de andre ikke kom for tæt 
på Ramayana.

Vi oplever tit, at hestene finder en god ven, som de knytter 
sig meget til, og har igennem årene ofte fortalt om det, 
men vi bliver lige rørt af det hver gang. Især når hestene 
ikke tidligere har interageret særligt med andre heste.

Hovedløse ponyer og heste
Når ponyerne har fået en ny portion hø, elsker de at stå 
med hovedet dybt begravet i det, mens de gumler løs. Det 
kan være svært at se på billedet, men de begraver faktisk 
hovedet så dybt, at man ikke kan se deres hoveder. Så det 
ligner, at der står en flok ponyer rundt om høet uden hoveder.
Det samme gør hestene. De forsvinder helt i høet og leder 
nok efter kernerne...

Tinka og Ramayana Tinka helt tæt på Ramayana

De andre beboere
Udover heste har vi også høns og katte.
Hønsene elsker at overtage stalden og sidder både i hø-
nettene og spandene med rugbrød, nipper af det opblødte 
foder til de gamle heste eller går rundt på marken sammen 
med hestene. Og de flytter sig helst ikke for hestene.

Da vi flyttede til Søndersøvej, kom der en stor vildkat. Han 
er dog ikke så vild mere. Han er af den mening, at bilerne 
skal køre uden om ham. Han soler sig på p-pladsen, vil me-
get gerne kæles med, og den anden dag marcherede han 
ind i hovedhuset, så sig lidt omkring og lagde sig til rette på 
sofaen, lige så lang han var. Hundene er han ligeglad med. 
Der er faktisk ikke rigtigt noget, der kan hyle ham ud af 
den. Så nu har Tom Tom – den anden huskat – fået sig en 
sofakammerat. De har dog endnu ikke overtaget fjernbe-
tjeningen.
Leo – som vi nu kalder ham - har også indtaget kontoret og 
nyder at ligge på tastaturet, så Janne ikke kan arbejde. Det 
kan give visse udfordringer.

Hønsene flytter sig ikke

Leo

Lyseslukker
Da vores staldmester Stine skulle ordne et sår på en af 
hestene i vores udestald en sen eftermiddag, gik lyset plud-
selig ud. Hun gik hen til den første boks, hvor lyskontakten 
er, og tændte lyset. Men hun var kun nået 5 skridt væk, da 
lyset blev slukket igen. Fra boksen kikkede Isa ud på hende 
og så helt uskyldig ud, men helt uskyldig var hun så ikke, for 
da Stine havde tændt lyset igen, skyndte Isa sig at slukke 
det igen. Stine grinte heldigvis bare ad det og fik da lov til 
sidst at gøre sit arbejde færdigt med lyset tændt.

Tudsernes nye bolig
Vi holder af alle dyr her på Nyt Hesteliv, så da 2 tudser  
havde søgt bolig i en væltet støvle, så måtte der findes  
andre støvler til brug. Tudserne skulle da have lov til at 
sove vinteren igennem lunt og godt.
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Nye heste

Bello

Bodil LazarasBowie Ramayana 

BullerMusse Flicka Leopold

Klaus Frida Laban Windy

Little

Leopold
Æslet Leopold havde aldrig rigtigt været håndteret, før vi 
overtog ham. Så det var en fagre ny verden for ham. Han 
er vokset op med 3 ponyer siden han var 6 mdr. gammel, 
så da vi satte 2 af vores venlige æsler ind til ham, stak 
han halen mellem benene, for de var da nogle underlige 
nogen. Selv om Leopold ikke har været håndteret, er han 
meget rar. Sidder man på hug, vil han gerne hen og hilse 
på en. 

Dagen kom, hvor han skulle kastreres, og da æsler – og 
især en ældre hingst – ikke er så lette at kastrere, skulle 
vi have ham kørt ud til vores dyrlæge. Vi var lidt spændte 
på, hvordan det ville gå. Men Leopold tog det hele rigtigt 
pænt. Han gik næsten lige op i traileren, stod pænt un-
dervejs og gik pænt hen til boksen, hvor han kunne stå og 
kigge ud af det indbyggede vindue i boksdøren.

Leopold på vej til dyrlægen

Vel overstået er han nu godt integreret med de andre æsler. 
Særligt Hansen tog sig rigtig godt af ham.

Leopold klar til afgang

Leopold hos dyrlægen

Leopold hjemme igen – nu som vallak
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Modtager heste

På et stort internat, hvor der kommer nye heste ind hele 
tiden, er det vigtigt at have nogle gode modtagerheste. Vi 
har igennem årene haft en eller flere heste, der er gode til 
at tage de nye heste under deres vinger, indtil de finder nye 
venner i flokken.

Der gik nogle år, før vi fandt ud af, at der var nogle heste, der 
havde påtaget sig den store opgave at passe på de nye he-
ste. Nogle var specielt gode til de helt unge heste og nogle 
til de gamle heste.

I den spæde start så vi det, da NH Mickey ankom som en 
forskræmt ung plag. 3 gamle heste stod klar til at guide og 
vejlede ham i det at være hest i en stor flok. De havde lidt 
Mickey på skift. Dengang var det især de 3 privatheste Skim-
mer, Bandidos og Legolas.

For nogle år siden fik vi vanrøgtshesten NH Kato ind.  Her var 
det NH Zas, der tog imod ham, og senere blev Kato en helt 
fantastisk modtager hest, der gik direkte hen til den nye hest 
og passede på den, til den var faldet til ro. Det var et stort 

tab da Kato døde, for hvem skulle nu overtage. Zas var ved 
at blive for gammel og ville nu bare gerne stå og have lidt ro, 
selv om der altid var meget respekt om ham.

Men der kommer altid en ny. Privathesten Notti gik i mange 
år med Zas, der altid passede på ham. Notti var den, der tog 
sig af den unge plag Edano, og senere tog han også imod 
Sigurd. Sigurd er nu ved at overtage den rolle.

Det er oftest de gamle heste, der tager imod, da de har al-
derdommens visdom og ved, hvordan livet med andre heste 
fungerer, og hvordan mennesker er skruet sammen. Hansi, 
en af vores gamle fjordheste har taget Cioccolato til sig og 
Alma brugte mange dage på, at Lazaras skulle blive tryg ved 
hende og flokken. 

Vi kan endnu engang kun prise de gamle heste. Der er så 
meget visdom hos dem, og de hjælper så ofte os menne-
sker med at få livet til at hænge sammen på internatet med 
deres altid rolige hjælp og tålmodighed.

Unghesten Mickey og gamle Skimmer. Sammen med 
Legolas hjalp Skimmer med at passe på Mickey.

Notti og Zas. Notti var ung og uerfaren indenfor en større 
hesteflok, men Zas var patriarken. Hos Zas kunne Notti få 

tryghed og lære samtidig.

Filur og Legolas. Filur var en gammel usikker 
rideskolehest, der knyttede sig meget til Legolas, der 

havde overblikket og styrken til at passe på ham.

Sigurd, Flame og Freja. Man kan godt være flere om at 
passe på en nyankommen. Flame var ny, og selv om de 

ikke holder sammen for altid, er det godt med 
beskyttelse i den første tid. 

Familiepleje

Thundersky kommer fra en dyre-
værnssag, hvor hun om vinteren især 
gik under kummerlige forhold. Ejeren 
blev af retten tvunget til at overdrage 
Thundersky til Nyt Hesteliv. Thunder-
sky har nu fået nyt hjem på Sjælland, 
hvor hun skal gå sammen med pleje-
familiens egen araber.

Joe Joe er verdens rareste pony, og 
han har altid haft det godt. 

Joe Joe er en stille og rolig pony, som 
elsker at få opmærksomhed. Han skal 
nu hygge sig med familiens islænder- 
vallak. Joe Joe har fået nyt hjem i 
Nordjylland.

Bellizzi kommer fra en dyreværnssag 
hvor hun sjældent kom ud og var 
alt for tynd. Bellizzi var meget sky i 
begyndelsen, men i dag er hun den 
skønneste og mest opsøgende hest, 
der elsker alle former for kontakt. Bel-
lizzi har fået nyt hjem på Fyn, hvor hun 
skal forkæles og bruges til jordarbejde.

Lille April kommer fra en dyreværns-
sag, hvor ejer ikke magtede at passe 
April pga sygdom. April er kommet i 
pleje på Fyn, da familiens egen pony 
ikke kunne undvære April, efter den 
havde holdt sommerferie på Nyt 
Hesteliv.

Fru Svendsen blev overdraget til Nyt 
Hesteliv, da ejeren ikke længere kun-
ne have hende. Hun er kommet i pleje 
i Jylland, hvor hun går med familiens 
egen pony og hygger sig.

Indian Star blev overdraget til  
Nyt Hesteliv og kom i akut familiepleje 
på Fyn, da der ikke var plads på  
Nyt Hesteliv. Familien blev så glad for 
Indian Star, at de valgte at beholde 
ham.

Ariel blev overdraget til Nyt Hesteliv 
da ejeren ikke længere kunne have 
hende. Hun er nu kommet i pleje på 
Fyn, hvor hun skal gå sammen med 
nogle af Nyt Hestelivs andre heste, 
der også er i pleje samme sted.
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In memoriam

Det er altid svært at skulle sige farvel til vores heste her 
på internatet. Det samme gælder det for plejefamilierne, 
når de må sige farvel til hestene. De har alle hver deres 
historie ,og de kommer alle under huden på os. 

Siden sidste medlemsblad har vi her på internatet sagt 
farvel til hestene Prestige, Alma, Ramayana, Erantis, Verdi 
og Tinka samt ponyen Flicka.
Plejefamlierne har sagt farvel til hestene Tarzan, Fran-
seska, Budde, Malte, Steffanie og Eddie, samt ponyen Lisa.

Heste forstår meget mere, end vi er klar over!

Tror du på tilfældigheder? Garanteret ikke efter denne 
historie. For snart et halvt år siden havde jeg en af mine 
telepatielever, Christina med på Nyt Hesteliv for at snakke 
med nogle af hestene. Hun kunne øve telepati, og hestene 
kunne forhåbentlig også få mulighed for at dele det, de 
havde på hjerte. Intuitivt udvalgte hun de heste, hun gerne 
ville snakke med. Vi nåede fire heste ud af deres +100 
heste. 

En af hestene vi snakkede med var hoppen Bellizzi. Hun 
fortalte, at hun rigtig gerne ville adopteres, men at der var 
en af de ansvarlige, der var bange for, hun ikke var parat. 
Det mente hun selv, at hun var, og hun tænkte, det ville 
gøre hende godt at komme ud til en ny person. Hun for-
talte, at hun vidste, at en af dem der arbejdede på stedet, 
gerne ville adoptere hende – og det kunne hun godt tænke 
sig. Vi fortalte naturligvis dette til Janne, og hun forklarede, 
at det var hende selv, der ikke var sikker på om Bellizzi var 
klar til at flytte hjemmefra – men hun havde ikke hørt om 
en, der gerne ville adoptere hende. Det forblev et mysteri-
um, hvem Belizzi talte om. 

En måned efter kom en ung pige, Sidsel, på en 1:1 works-
hop i telepati hjemme hos mig som en del af hendes kon-
firmationsgave. Jeg fortalte, hvad telepati kunne bruges til, 
og nævnte, at det kunne hjælpe dyr på internater såsom 
Nyt Hesteliv. Hvad jeg ikke vidste var, at hun var frivillig på 
Nyt Hesteliv, og hun spurgte mig, hvad hestene havde sagt. 
’Tilfældigt’ besluttede jeg at fortælle om samtalen med 
Bellizzi, men da jeg ikke kunne huske hendes navn, viste 
jeg bare Sidsel et billede af hende. 
Hun blev helt stille og kiggede på mig og sagde, at det 
netop var Bellizzi hun rigtig gerne ville adoptere, hun 
havde bare ikke turde sige det til Janne endnu! Jeg blev 
helt mundlam over, at det var netop den hest, jeg fortalte 
om, og som vi havde snakket om, ud af de hundrede heste, 
der er på stedet, som hun gerne ville have med hjem. Og 
pludselig gav Bellizzis besked mening. 

Hun gik hjem og fortalte det til sin mor, og de blev enige 
om at tage ud at kigge på Bellizzi – for særligt faren skulle 
overbevises. Da de stod ude i stalden, fortalte Sidsel til 
Belizzi, at det var hendes far, der var usikker på, om det var 
en god ide. Hvorefter Bellizzi gik hen, lige foran ham, med 
en attitude af: ”hvaaaa’ har vi to et problem eller hvad?”. I 
kan selv regne ud, hvordan det gik! Nu er Bellizzi flyttet ind 
hos Sidsel og hendes familie, og så vidt jeg ved, er det gået 
fantastisk og pigerne er lykkelige.

Jeg tror ikke på tilfældigheder, ikke længere. Jeg tror på, at 
dyrene vælger os, og at de ved, hvad der skal til, for at de 
ender hos den rette. Også når det betyder, at man skal gå 
igennem en telepatør, en masse lykketræf, og til sidst over-
bevise en far før det lykkes. Hestene er ualmindeligt bevid-
ste om, hvad vi tænker, hvilke følelser vi går rundt med, og 

hvilke planer vi lægger. Det beviste Bellizzi med sin indsigt i 
ikke kun Jannes tanker men også Sidsels følelser!

Hestene forstår meget mere, end vi er klar over, og derfor 
er det vigtigt, vi tager ansvar for det, vi føler, tænker og 
tror på, når vi er med vores heste. Når jeg laver telepatier, 
er der mange heste, der siger, de er bange for at blive solgt 
eller sendt til slagteren, fordi deres ejere nogle gange i 
irritation og sjov har sagt: så bliver du sendt til slagteren! 
Der er også heste, der fortæller mig, at grunden til de 
eksempelvis ikke vil ride tur alene med deres menneske er, 
at de kan mærke, deres menneske er bange. Og de vil ikke 
skræmme deres rytter! Det gælder naturligvis også den 
anden vej, hvor adopterede, skræmte dyr fortæller mig, at 
de kan mærke, deres mennesker vil dem det godt, og det 
hjælper dem med at falde til hurtigere. 

Den viden bør vi bruge til vores fordel. Dels til at fortælle 
med vores ord og følelser, hvad vi ønsker af hesten, eller 
hvilken besked vi gerne vil give videre. Men også ved at 
tage ansvar for de følelser og tanker, vi går rundt med 
omkring vores heste – de mærker dem og responderer 
på dem, selv når de er helt ubevidste. På den måde kan vi 
hjælpe vores heste bedst muligt.

Mathilde Denning, Animal Listening

Billizzi og Sidsel

HORSEMAMA 
HORSEMANSHIP & BODYWORK
Læs mere på horsemama.dk

Foto: Katja Jensen Photography
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Lidt stemningsbilleder fra året
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Dyreværnssager 

Ferieridested

Vi fik en anmeldelse på et ferieridested, som vi kendte fra 
tidligere. Anmeldelsen lød på flere (3-4) af dem var meget 
tynde og underernærede. De blev stadig brugt til i ridnin-
gen. Vi havde også fået et tip om, at der stod heste skjult i 
en lade.

Ejeren fortæller mange røverhistorier om, hvor godt heste-
ne har det, men vil ikke vise os hestene. Vi politianmelder 
straks sagen, og politiet rykkede hurtigt ud med dyrlæge, 
og de finder de 4 heste i en lade gemt godt væk, som des-
værre var så dårlige, at alle 4 omgående blev aflivet.

Udfaldet blev, at ejeren fik en bøde, og politiet vil fremover 
føre langt flere tilsyn med stedet. I virkeligheden burde 
sådan et sted lukkes øjeblikkeligt. Der har været mange 
anmeldelser gennem tiden, så det er grotesk, at det bare 
kan fortsætte.

En af de tynde heste

Tynd fødemaskine!!

Vi fik en henvendelse om en meget tynd hest, der gik med 
et føl ved siden.

Hoppen var en avlshoppe med meget fine papirer, og 
ejeren havde fået 15 føl på hende. Derudover havde 
hun lymfagitis i begge bagben. Lymfagitis er en form for 
blodforgiftning, som kan sætte sig til en kronisk tilstand, 
Ydermere viste en blodprøve, at hun var meget syg inde i 
hendes organer.

Ejeren var dog interesseret i at beholde hende, da han 
ønskede at trække endnu flere føl på hende. 
Heldigvis opfodrede dyrlægen ejeren til at aflive hende, 
hvis hun ikke blev bedre efter bl.a. de foderanvisninger, 
ejeren havde fået.

Da ejeren ikke ønskede, at hesten blev aflivet, og der ikke 
var sket forbedring med hesten, politianmeldte vi ejeren.

Politi og fødevarestyrelsen rykkede hurtigt ud, og hesten 
blev aflivet efter påbud af politiet.

Det er så grotesk, at man kun kan tænke i hesten som en 
fødemaskine. 15 føl!!! Det er så uetisk og horribel behand-
ling af dyrene.  Grotesk sag!

Her er et lille udpluk af nogle af vores sager - nogle er desværre meget grove, og vi ville ønske, at vi kunne hjælpe dem 
alle sammen. 

Musse, Buller, Flicka og Leopold 

Vi blev kontaktet af en privatperson, der gerne ville hjælpe en 
gammel dame, der var blevet anmeldt til politiet pga forfang-
ne ponyer og æsel med lange hove. 
Ejeren havde haft ponyerne og æslet, siden de var helt unge, 
og den ene pony Flicka var føl af de 2 andre ponyer, Musse og 
Buller. Men alderen på ejeren gjorde, at ponyerne ikke blev 
passet helt optimalt, og især Flicka var dårligt gående pga 
forfangenhed.

Vi sagde ja til at hjælpe, selv om det var en stor opgave.

Musse var en ældre pony, men absolut hende, der helbreds-
mæssigt havde det bedst.
Buller var meget overvægtig, og havde en hvæsende vejr-
trækning. Han kunne nok heller ikke tåle det hø de fik, der var 
meget støvet.
Flicka havde snabelhove og gik meget dårligt.
Leopold – æslet – havde lange hove, men gik okay og var i 
pæn huld. Han var også hingst.
Vi fik Lime Østergaard Hestetransport til at køre med ponyer-
ne. Det var ikke let at få dem læsset, da ingen af dem havde 
været håndteret ret meget. Efter et par timer var de alle 
læsset og blev kørt til Fyn.

Leopold med de lange hove

Efter smeden havde beskåret dyrene, hjalp det meget på de-
res gang. Men vi måtte efter noget tid indse, at det ikke blev 
bedre med Flicka, så vi besluttede at give hende fred. Hendes 
ben og hove var for ødelagte.

Leopold var nysgerrig men skeptisk, men når man først havde 
fat i ham, var han meget flink, hvis tingene ikke gik for stærkt. 
Han havde ikke rigtigt været i hænder siden han ankom til 
tidligere ejer for 12 år siden. Han havde ikke set et æsel siden 
han blev taget fra sin mor som et føl på 6 måneder, så da vi 
lukkede nogle flinke æsler ind til ham, løb han sin vej. Han 
måtte gå med Buller og Musse, til vi havde fået ham kastreret. 

Vi må sige, at Leopold tog alt i stiv forben. Både at blive læsset 
på trailer, kastreret og efterbehandlingen.
Nu er han kommet på fold med alle de andre ponyer og æsler, 
og Hansen og har fulgt ham rundt samt passet på ham, alt 
imens han blev vant til sine nye omgivelser og lære de andre 
æsler og ponyer at kende.

Musse og Buller er også faldet godt til hos ponyerne. De er 
begge 2 stærke ponyer og klarer sig godt. Bullers vejrtræk-
ning er blevet meget bedre efter han har tabt sig lidt og ikke 
længere får støvet hø. 

Selv om vi har fået en økonomisk hjælp af privatpersonen, der 
ville hjælpe ponyerne, er det en bekostelig affære, da ingen 
ponyer havde pas eller ejercertifikat. Hovene skulle beskæres 
ad flere omgange og med bedøvelse af Flicka, da vi ikke kun-
ne få lov til at tage ben på hende, som helt sikkert skyldtes, 
at hun havde ondt. Ponyerne skulle chippes, vaccineres, have 
ormekur og Leopold skulle kastreres og efterbehandles.

Flickas hove set forfra

Flickas hove set fra siden
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Heste uden læ

Vinteren er over os, og vi ser nu heste stå på marker uden 
læ og tørt leje.

Selv de heste, der er undtaget fra Dyrevelfærdsloven, der 
ikke behøver et læskur, skal stadig have et tørt leje. Uden 
et læskur, kan heste kun få et tørt leje, hvis der er rigtigt 
mange nåletræer, der står tæt sammen. Det er ikke nok 
med 3 forkølede birketræer uden blade på. 

Vil du sikre dine heste et tørt leje, så sørg for at de har et 
læskur de kan søge læ i.

Åben mark uden nogen former for læ eller ly

En dyreværnssag er ikke altid lige til

Nogle gange kommer man ud for at hente heste ved en 
dyreværnssag, hvor tingene er meget ligetil. Ejeren er ikke 
helt så begavet at høre på, og man er ikke i tvivl om, at 
vedkommende er temmelig ligeglad med dyrenes ve og 
vel. Disse mennesker får ikke meget medlidenhed med på 
vejen fra mig.
Og så er der de sager, hvor tingene er langt mere følelses-
mæssigt komplicerede.
Især de sidste 2 år har jeg hentet heste ved ældre menne-
sker, hvor man ikke er i tvivl om, at de elskede deres dyr 
højt, men hvor uvidenhed og/eller alderen gjorde, at de 
simpelthen ikke magtede tingene mere. Og det har ikke 
altid kun været deres egen skyld. Smeden vil ikke komme, 
hvis forholdene ikke er i orden, dyrlægen har måske ikke 
sagt tingene tydeligt nok eller set gennem fingrene med til-

standen uden at fortælle, at der skal ske nogle forandringer.
Det er selvfølgelig ikke en undskyldning for, at dyrene har 
haft ondt med lange hove eller været forfangen, men det 
forklarer nogle gange, hvorfor tingene kommer så langt.
Vi ved jo alle, som har heste – eller hunde og katte for den 
skyld – at dyrene er vores babyer, vores børn. Dette gælder 
også for disse mennesker. Det er ikke let at køre med dy-
rene, hvor tidligere ejer står grædende tilbage. Vi har hørt 
på, hvordan de fortæller om hestene, hvilke glæder de har 
haft og ofte haft dem fra føl, og vi kan se, at de virkelig er 
knyttet til dem.

Så inden vi dømmer alle over en kam, skal vi huske, at der 
ofte ligger en mennesketragedie bag nogle af disse sager.

Tine Grejs

Udegående heste

Vi bragte denne artikel tilbage i 2010, men gengiver den 
igen nu hvor vi nærmere os vinteren og med de mange heste 
vi ser rundt omkring i landet, hvor der ikke er ly eller læ.

Vinteren er kommet til Danmark, og i øjeblikket dækker 
sneen stort set hele landet. Vi fryser om tæerne, når vi 
går udenfor, og de fleste glæder sig over at kunne trække 
inden for i varmen, når temperaturen bliver for lav uden-
for. Men hvad med hestene? Mere specifikt: Hvad med de 
heste, der ifølge gældende lovgivning må undvære læskur i 
de kolde måneder, nemlig islandske heste og shetlændere?
I Danmark har vi en lovgivning, der er med til at beskytte 
vores heste. Hvis heste går ude i vintermånederne (1. de-
cember – 1. marts) eller måneder med vinterlignende vejr 
i mere end 12 timer, så SKAL de have et læskur, der er stort 
nok til, at ALLE hestene kan være der og ligge ned samti-
dig. Eksempelvis skal et læskur til bare 4 heste, alt efter 
størrelse, være min. 12 m langt og 3 m bredt. 

Loven siger følgende:
§ 8. Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgen-
de arealkrav:
1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x he-
stens stangmål)2 pr. hest.
2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x 
hestens stangmål) 2 pr. hest.

Hestene skal endvidere have et tørt leje, så det er ikke nok 
med læsider. Der skal også være et tæt tag, så de kan ligge 
tørt og rart.

Desuden skal hestene være i god huld, det vil sige mini-
mum huld 5 ( huld 1 er når hesten er afmagret uden fedt, 
og huld 10 er når hesten er meget fed) . Det er vigtigt, at 
hestene gradvist er vænnet til udevejret, at de får ekstra 
godt at spise, masser af hø/wrap, der er med til at hesten 
kan holde varmen. Når det er så koldt som nu, skal heste-
ne have ekstra foder for at klare kulden, ellers taber de sig, 
og så kan de ikke klare sig som udehest.

Islandske heste og shetlandsponyer
Renracede islandske heste og shetlandsponyer behøver 
ikke, ifølge lovgivningen, et decideret læskur eller stald-
bygning, men de skal have mulighed for et tørt leje, hvor 
de skal kunne lægge sig ned. Mange islandske heste eller 
shetlandsponyer står ude på en bar og åben mark, hvor 
vinden og kulden er ubarmhjertig, især i disse dage. Hvor-
dan skal de kunne finde et tørt leje uden et læskur? Det 
kan de ikke, medmindre de har så store arealer med f.eks. 
fri adgang til en tæt nåleskov, så kan de finde et tørt leje af 
nedfaldne nåle fra træerne. Hvor mange af vores islandske 
heste og shetlandsponyer får tilbudt denne mulighed? 

Derfor vil et læskur med tør og dejlig halm være fint.
Jævnligt opsyn med dyrene er strengt nødvendigt, og 
forsyning med supplerende foder og friskt drikkevand må 
aldrig overses. De islandske heste skal ligeledes forberedes 
på at kunne gå ude, dvs. de skal have haft mulighed for at 
udvikle vinterpels og have opbygget god huld ved ordentlig 
fodertildeling, inden vinteren sætter ind. Vi må understre-
ge, at det er nødvendigt at foretage en konkret vurdering 
af hver enkelt hest for at sikre, at den rent velfærdsmæs-
sigt kan klare sig i det kolde vejr. Man kan ikke blot gå ud 
fra, at dyrene kan klare sig på døgnfold på grund af deres 
race.
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Loven om udegående heste i vinterperioden kan give 
anledning til misforståelser. Man kan måske foranlediges til 
at tro, at islandske heste og shetlændere kan klare sig i al 
slags vejr uanset tilstand i øvrigt. Mange ejere af islandske 
heste tænker måske, at det danske vintervejr intet er i for-
hold til det islandske, men selv i Island har de fleste heste 
en stald, læskure og læhegn, der er sat op på en måde, så 
de altid vil kunne stå i læ, uanset hvor vinden kommer fra. 
Hvis hestene befinder sig frit på store områder i Island, vil 
de naturligt søge læ i huler, grotter, dale, hvor som helst de 
vil kunne skærme sig for kulde, nedbør eller vind. I Dan-
mark er vi af gode grunde nødt til at lukke vores heste inde 
bag et hegn, så hestene kan ikke selv søge de steder hen, 
hvor de vil være, derfor har vi mennesker en forbistret 
pligt til at sørge for vores dyr og tage ansvar for dem.
Hestene har det uden tvivl bedre ude i det fri, end inde i 
en stald, hvis vi kan tilbyde dem gode forhold, gerne med 
kuperet terræn, læ- og skyggemuligheder og store are-
aler, hvor de kan bevæge sig rundt – og det gælder hele 
året rundt for alle heste uanset racer. Heste har brug for 
bevægelse. De er fra naturens side vant til at bevæge sig 
gennem 16-20 timer i døgnet, så det er kun naturligt for 
dem at være ude.

Vi har fået en hel del henvendelser i forbindelse med 
udegående heste. Vi tager gerne på tilsyn og rådgiver 
hesteejerne. I de tilfælde, hvor hesteejerne ikke vil ændre 
på forholdene, vil politiet få overdraget sagen, og så er det 
deres opgave at sørge for, at hestene kommer i læ.

Regler om køb og salg af heste

Af Dansk Rideforbund.

Køb og salg af heste vil fra 1. januar 2022 ikke længere 
falde ind under reglerne om forbrugerkøb. Under den nye 
lovramme vil de større aktører i hestebranchen anbefale 
tre måneders reklamationsfrist ved handler med heste.
Når handel med heste ikke længere omfattes af reglerne 
for forbrugerkøb, forsvinder den ufravigelige to års rekla-
mationsfrist, og der er ikke længere seks måneders om-
vendt bevisbyrde efter en handel. Det vil derfor i højere 
grad være op til de handlende parter selv at fastsætte 
de egentlige aftalevilkår. I praksis vil det betyde, at man 
fremadrettet vil kunne opleve hestehandler med alt lige fra 
årelang reklamationsfrist til slet ingen reklamationsfrist, og 
det kan måske gøre det sværere for de handlende parter at 
overskue vilkårenes konsekvenser i den konkrete handel.
For at sikre en god balance mellem de handlende parter, 

er Den Danske Dyrlægeforening, SEGES/Landsudvalget for 
Heste og Dansk Rideforbund blevet enige om at anbefale 
anvendelse af tre måneders reklamationsfrist.



22 23

Ingen dyr skal sulte eller vanrøgtes, når de sættes bag 
hegn og ikke selv kan finde deres føde. 

Vi er meget bekymrede for disse fremtidige parker, fordi 
staten har fået dispensation for den eksisterende Dyrevel-
færdslov. Det drejer sig primært om, at der i disse parker ikke 
må tildeles ekstra foder ved fødeknaphed, og at den daglige 
tilsynspligt på individet ikke længere eksisterer. Se faktaboks 
nedenfor.  

Den Danske Dyrelægeforening og stort set alle dyreværns-
organisationer er imod disse parker, særligt nu hvor vinteren 
står for døren. 
Nu er den almindelige vegetation, som ”de store græsædere”
hovedsageligt lever af, helt nedgræsset, så nu må de tage det, 
de kan finde så som giftige planter (som Gyvel), eller blade og 
kviste. Se billederne. 

Unaturlig føde for hestene der spiser giftig Gyvel. 
Foto: Øxenholt

Vi frygter for, hvordan dyrene skal klare sig igennem en
vinter – hård eller ej – når de ikke må tilskudsfodres. 

Gyvel. Foto: Shutterstock 
Gyvel
Gyvel (Cytisus scoparius) er en 50-200 cm høj busk,
der vokser på heder, skrænter og affaldspladser. Op-
rindeligt udplantede Gyvel spreder sig nu i Danmark
på næringsfattige arealer, hvor den fortrænger den
naturlige vegetation. Frøene er meget giftige på grund
af indholdet af alkaloidet cytisin.

Køer er endnu mere udsatte for sult end heste, da de snoer 
tungen rundt om græsset og river det af. Når der ikke er mere 
græs, har de svært ved at gnave bark af, hvor hestene har 
stærke fortænder.

FAKTA:
Dyreværnsorganisationer, 

Den danske dyrlægeforening (DDD) 
og dens medlemmer

Regeringen og nogle biologer

Dispensation i Dyrevelfærdsloven Ingen dispensation. Ønsker dispensation.
Biodiversiteten Dyrene skal hæves over planter og 

ikke omvendt.
Planter fremfor dyr.

Fodring Dyr skal fodres når der er  
knaphed på føde. 

Ingen fodring er tilladt.

Kur mod parasitter Bør tildeles ormekur,  
hvis det er nødvendigt

Ikke tilladt i NNP.

Tilsynspligt Dagligt tilsyn på individet. Tilsyn hver 7. dag på bestanden/flokken.
Syge dyr / overskudsdyr Behandles og fjernes fra stedet. Ingen behandling.
Huld For at dyr må gå ude hele året skal de 

have en huldscore på min. 5 (1-10).
Tillader lav huldscore.

Natur National Parker (NNP)

Dyrevelfærdslovens reelle betydning efter 
2. juni 2021

Foreningen Stop vanrøgt af dyr bag hegn har fået advokatfir-
maet Ret og Råd til at gennemgå betydningen af det nye
lovtillæg, også kaldet §20a.
Nyt Hesteliv har fået lov at gennemlæse gennemgangen. Det
er lidt af en snørklet sag.

De vigtigste paragraffer i dyrevelfærdsloven er §1, §2 og §3
samt §9 (tilsynspligt):
§ 1. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd, herun-
der 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 ulempe.
§ 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 overensstemmelse med anerkend-
te praktiske og videnskabelige erfaringer.
§ 9. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses
mindst en gang om dagen.
Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fritgående dyr på græs

el.lign. Sådanne dyr skal dog tilses jævnligt.
Stk. 3. Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for,
at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst en gang årligt.
Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri2) kan
fastsætte regler om, at dyr skal tilses oftere end nævnt i stk. 1.
Ministeren kan fastsætte regler om, hvor ofte dyr omfattet af
stk. 2 skal tilses. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse
mindre dyrehold kan undtages fra reglen i stk. 3.

Dispensationsloven for NNP
§ 20 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan for at
imødekomme hensynet til natur og biodiversitet i en naturna-
tionalpark omfattet af en tilladelse efter lov om naturbeskyt-
telse undtage bestemte dyrehold, der udsættes i en sådan
naturnationalpark, og dyrenes afkom fra bestemmelserne i §
3 og § 9, stk. 1 og 2.
Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter
vilkår for en dispensation efter stk. 1, herunder om krav til
arealets beskaffenhed, hvilke dyr der må udsættes i naturnati-
onalparken, tilsyn og regulering af bestanden af de udsatte
dyr og deres afkom.
§20a giver dispensation for §3 og §9 om tilsyn af det enkelte
dyr tilses. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse mindre
dyrehold kan undtages fra reglen i stk. 3.
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte regler om indhold, omfang
og hyppighed af dyrlægetilsynet efter stk. 3, herunder om, at

Kalv død af sult.  
Foto: Dorthe Brauner Jensen

Udmagrede køer. 
Foto: Dorthe Brauner Jensen

Når det så er sagt, er bark, kviste og visne blade ernæringsfat-
tigt og slet ikke ordentligt foder til hverken heste eller
køer. Heste har et meget sensitivt fordøjelsessystem, og kan
slet ikke tåle træstykker i deres mave- og tarmsystem.
Vi forstår simpelthen ikke, at en regering, der blot 6 mdr. 
efter, de har indført en ny dyrevelfærdslov, ændrer på loven. 
Vores regering har tilsyneladende kun lyttet til en mindre ska-

re af biologer og ikke den brede faglighed, hvor dyrlæger også 
indgår, som trods alt har det største kendskab til dyr. 
En lovgivning skal på lige fod gælde alle - både statens dyr og 
andre dyreejere. Det må være indlysende for enhver!  
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tilsynet skal ske oftere end en gang årligt.
Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at den ansvarlige 
for et dyrehold skal føre optegnelser over antallet af døde 
dyr, der konstateres i forbindelse med tilsyn udført efter stk. 
1 og 2.
Pga dispensationen i §20a, bliver §2 svækket væsentligt, da
man i stedet for at se dyret en til en, nu kun behøver at se på
flokken som en helhed. Man behøver altså ikke at gå rundt og
lede efter et manglende dyr, der måske ligger med et brækket
ben i et krat, hvor man ikke lige har været. Har man tilset
flokken og ikke ser at nogen dyr lider, kan man ikke retsforføl-
ges med bøde, hvis et dyr dagen efter brækker et ben og dør
en langsom død, da flokken kun skal tilses jævnligt (1 gang om
ugen).
Det betyder derfor, at §2 bliver sat ud af kraft.
Ser man derimod et dyr, eller bliver gjort opmærksom på at et
dyr lider/sulter, skal man reagere på det, da §2 så gælder.
Derfor er det endnu mere vigtigt, at folk omkring i landet
holder øje med dyrene i Naturnationalparkerne og rapporte-
rer det til stedets tilsynsmand eller en dyreværnsorganisation,
da stedets tilsynsmand skal reagere på det for at overholde
dyrevelfærdsloven §2 om, at dyr ikke må lide mm.
Vi vil holde tæt øje med dyrene hen over vinteren og opfodre
til at kontakte politiet eller melde det til os, hvis man ser
tynde eller syge dyr i NNP. Selv om der pt ikke er meget, vi kan
gøre, da regeringen har lovgivet sig ud af misrøgt af dyr i NNP,
så håber vi, at vi kan samle materiale/sager nok til at påvise,
at der foregår misrøgt og vanrøgt i parkerne.
Se billeder fra nuværende parker. Det er en skændsel!!!

Etablering af Natur National Parker
Naturnationalparkerne Gribskov og Fussingø blev vedtaget
først på året. De vil åbne i løbet af 2022, og der vil blive
udsat stude, hjorte, elge og krondyr.
Nogle af de næste 3 parker er under udarbejdelse, men
endnu ikke godkendt. Derudover skal der etableres 10 NNP’er

mere. I korte træk drejer det sig om:

Naturnationalpark Tranum
• Et areal på ca. 2.800 ha foreslås at indgå i Naturnationalparken.
• Stude og vallakker foreslås udsat i naturnationalparken,
og vil sammen med den fritlevende bestand af hjortevildt
græsse i området. Der planlægges en stor indhegning
med kreaturhegn, dvs. lave hegn.
• Grøfter foreslås lukket, så der opstår flere og større
vådområder
• Mere end 600 ha med ikke hjemmehørende nåletræer
planlægges udfaset i løbet af 25 år.
• Der lægges op til at etablere fire store indgange og fire
nye knudepunkter, hvor faciliteter for friluftsliv koncentreres.
• Der foreslås bl.a. etableret et antal udsigtstårne og en
ca. 50 km lang riderute uden for hegnet, som vil gå hele
vejen rundt om naturnationalparken samt en ny shelterplads 
med tilknyttet hestefold.

Nyt Hesteliv: Det er foruroligende, at man fjerner alle former 
for afledning af vand, da det kan betyde mangel på foder til 
græsæderne, samt at der vil blive mangel på tørt leje, når 
man samtidig fjerner nåleskoven.

Naturnationalpark Stråsø
• Et areal på ca. 3.600 ha foreslås at indgå i Naturnationalpar-
ken, og heraf foreslås 2600 ha omkranset af et
kreaturhegn, dvs. et lavt hegn.
• Den eksisterende fritlevende bestand af krondyr foreslås
suppleret med udsætning af reproducerende heste samt
stude og på sigt måske vildæsler.
• Grøfter foreslås lukket, så der opstår flere og større
vådområder.
• Ca. 400 ha areal med nåletræer planlægges helt eller
delvist udfaset i løbet af 25 år – heraf hovedparten ikke
hjemmehørende arter.

Lå fast i mudderet 2 døgn inden den døde. 
Foto: Dorthe Brauner Jensen

Idyllisk – men de har intet foder!

• Alle nuværende officielle indgange til området udstyres
med låger, som kan bruges af både gående, ryttere og
cyklister.
• Der lægges op til etablering af en ny lang vandrerute, en
riderute, fem store indgange med information og nye
faciliteter f.eks. udsigtstårn, bålplads og shelter.

Nyt Hesteliv: Vi må på det kraftigste advare mod at gå/ride/
cykle ind i disse NNP, hvor der er hingste og hopper, da disse 
kan angribe hvis de føler sig truet.

Naturnationalpark Almindingen
• Et areal på ca. 1.200 ha foreslås at indgå i Naturnationalpar-
ken.
Den eksisterende indhegning med europæisk
bison – også kendt som ”Bisonskoven” – vil indgå i dette
areal.
• Krondyr foreslås udsat og skal sammen med bison og
dådyr græsse i området.
• Der findes en stor sprækkedal i området, hvor det foreslås, 
at den nuværende græsning med kvæg fortsættes.
• Grøfter lukkes, så der opstår flere og større vådområder.
• Mindre arealer med ikke hjemmehørende nåletræ planlæg-
ges udfaset i løbet af ca. 25 år.
• Alle nuværende officielle indgange til skoven udstyres
med låger, 24 stk. i alt, som kan bruges af både gående,
ryttere og cyklister. Der etableres to større indgange, ca.
5 markerede vandreruter og et antal udsigtspunkter.

Nyt Hesteliv:
Man bør nok holde sig i mente, at hingste (og hopper),
kvæg og især bisoner kan være livsfarlige at bevæge sig i

nærheden af, især når de har nyfødte kalve/føl, og når de
er i brunst

Vi vil ikke anbefale, at der laves ridestier inde i parken blandt 
dyrene, da hingste og hopper med føl vil kunne angribe den 
fremmede hest, cyklist, gående m.v. særligt i brunstperioder. 
Oftest vil de flytte sig men en fremmed hest kan udgøre en 
naturlig risiko/fare for flokken. Derudover besidder hesten 
urinstinkter som FLOK og FLUGT. Så det vil være farligt at ride 
inde på arealet, for hvis flokken af ”vildheste” flygter, er sand-
synligheden, at den hest, du rider på, vil løbe med flokken.

Afslutningsvis kan det ikke anbefales at sætte nogen dyr ud i
disse parker, hvis man ikke ønsker at følge § 1, §2 og §3
samt §9 og opretholde ordentligt dyrevelfærd med fodring
og behandling af syge dyr på det enkelte individ.
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Mulehår

Tidligere på året besluttede FEI at det fra den 1. juli 2021 
skulle være forbudt at trimme hestens følehår. Derfor vil 
man som konkurrerende ekvipage under et af FEIs stæv-
ner blive diskvalificeret, hvis ens hest har fået trimmet 
følehårene. Nu har Dansk Ride Forbund taget en lignende 
beslutning, som de skriver i deres nye Fælles Bestemmel-
ser for 2022.

Kilde: Malgretout.dk

Exmoor pony til fars

Der er rigtig mange reaktioner fra udlandet angående 
Exmoor ponyen. Vi bringer et lille udklip fra Exmoor Pony 
Project:

Exmoor Pony Project
2tm899. i2p34november kl.in c12.598efl41  · 
Denmark again  These animals are apparently owned/ma-
naged by Frederikshavn municipality on the Danish Nature 
Agency’s areas in Hulsig Hede? Shared to this page becau-
se Denmark also ’uses’ Exmoor ponies in the national 
park rewilding projects - and we are seriously concerned. 
Denmark.dk Go VisitDenmark can you explain why these 
animals are allowed to become so malnourished and this 
animal has clearly been under condition for some weeks. 
This is November, what is the plan to rehabilitate these 
cows and how will they be fed and cared for through the 
winter? Or are these poor animals being used to create 
’carrion’ for insects and flora? Has anyone conducted a 
study into ’unnecessary suffering’? 

Det er meget usmageligt alt det, der foregår. Se dette op-
slag fra ”Stop indhegningerne i kommende National Parker 
NNP for dyrenes skyld”.

Man kan stærkt overveje, om det overhovedet er lovligt 
at tilbyde salg af kød fra truede hesteracer på lige fod med 
næsehorn, gorillaer og tigre.

Hos Nyt Hesteliv tilbyder vi guidet tur, hvor vi undervejs 
fortælle nogle fakta om hestene. Vi har også opsat skilte 
med fakta om hestene. 

De fakta vi har sat op, er simple ting mest tiltænkt dem, 
der ingen viden har om heste. Alligevel overrasker det os, 
at flere kyndige hestefolk ikke altid har denne viden.

Derfor har vi prøvet, når vi har større grupper af rundvis-
ninger, at de skal udfylde et spørgeskema om de fakta, de 
får leveret undervejs. Heldigvis kan vi se at størstedelen 
svarer rigtig på disse skemaer, men der er stadig mange, 
der svarer forkert.

F.eks er der mange, der ikke ved, at heste kun trækker 
vejret gennem næsen eller gennemsnitsalderen for en hest 
er 7 år. Det handler også om viden om hestens døgnrytme 
og instinkter m.m.

Hvad kan grunden være til dette
Hvorfor er der så mange, der ikke kender den mest basale 
viden om hesten? Vi kan kun gisne om det. Til de hestegla-
de mennesker, er det nok mest ”nørderne”, der kaster sig 
over kurser og litteratur i den vide udstrækning, mens de 
fleste lærer tingene hen ad vejen – for det meste gennem 
den rideskole, som man har lært at ride på. Ofte er ride-
skolerne ikke gearet til at lære om andet end selve rideun-
dervisningen, og derfor får man ikke den grundlæggende 
lære om hestens anatomi, oprindelig levevis og hestens 
vigtigste foderbehov.

Undervisning er vejen frem
Der findes mange måder, man kan lære alt dette på, men 
ofte kræver det en indsats hos den hesteinteresserede. 
Man skal finde og tilmelde sig et kursus, og man skal have 
en ide om, at det er det rigtige kursus, man melder sig til. 
Det er ikke mange steder man laver kurser for den helt 
uøvede indenfor den grundlæggende hesteviden, og det 
kræver også, at man som rytter og hesteinteresserede 
erkender overfor sig selv, at man mangler denne viden.

Hesteviden burde derfor komme med ind i undervisningen 
allerede første gang, man stifter bekendtskab med en hest, 
som det ofte sker på rideskolerne. Eller man skal kunne 
fremvise et kursusbevis, for at man har fået den relevante 
viden til at kunne fortsætte på ryggen af hesten.

Nogle steder i landet er man begyndt at undervise om 
hesten, før børnene kommer på ryggen af den. Man får 
en holistisk undervisning, hvor undervisningen starter 
allerede, når hesten hentes ind fra marken, og hvor man 
underviser i hestens adfærd og anatomi. Mange bruger 
også tiden fordelt med rideundervisning, jordtræning og 
adfærdstræning.

Der findes enkelte af disse rideskoler fordelt i hele landet. 
Læs mere på næste side i Camilla Stormonts artikel om 
hendes tilgang til undervisning.

Viden om heste – Lær om heste

NYHED! Lær Horsemanship med Braveheart. 
“Lær med Braveheart – SMIL Horsemanship” er en læse- og opgavebog med 
spændende læring om heste og ponyer. Der er let forståelige beskrivelser og  
øvelser, ideer til træning fra jorden og opgaver – alt sammen krydret med de  

søde og populære illustrationer af Braveheart. 

Køb den nu på horsemama.dk HorseMama
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En holistisk rideskole

Nyt Hesteliv har interviewet Camilla Stormont, Hestehøj 
Ridecenter om hendes tanker og ideer med at skabe en 
horsemanship rideskole.

Hvad er det for en rideskole I har?
Vi har en horsemanship-rideskole, som hedder Hestehøj 
Ridecenter, som har til formål at lære børn, ikke kun om rid-
ning, men også om jordarbejde, staldarbejde, horsemans-
hip, hvordan man sadler op, skovture, dressur og spring, 
bomtræning og agility og alt mulig andet. Det er ligesom en 
holistisk rideskole, som ikke kun handler om ridning, men 
som handler om, at eleverne skal være sammen med hele 
hesten. 

Hvad er det den her rideskole kan, som andre ikke kan?
For det første forsøger vi at møde børnene, hvor de er. Her 
har vi ingen konkurrenceambitioner. Det handler om, at 
man skal hygge sig sammen med hesten og være glad sam-
men med den. Vi har nogle børn, som sagtens kan skridte, 
trave og galoppere, men som faktisk synes, det er mere 
hyggeligt bare at stå og strigle hesten. Vi har børn, som 
bare godt kan lide at gå rundt med hesten, og vi har børn, 
som gerne vil skridte en tur. Herude er der ikke noget, man 
skal, og selv om der nogle gange står en forælder og siger, 
at de betaler for, at deres børn går til ridning, så er der 
ingen krav herude. Her må man næsten lige, hvad man vil, 
indenfor de rammer vi sætter, så længe man bare er glad 
sammen med hestene.

Så det vil sige, at hvis man går til ridning herude, så behø-
ver det ikke nødvendigvis være sådan, at man rider?
Næ, det behøver man ikke. Man må gerne være fra jorden 
af. Typisk laver vi forskellige temaer, som vi lægger ind på 
vores Facebookside et par måneder før. Det er også for 
at skabe noget forudsigelighed. For nogle børn, og også 
voksne for den sags skyld, kan det være rigtig rart at vide, 
hvad man skal. Så det vil sige, at folk kan gå ind og se, at på 

næste onsdag der har vi skovturstema. Så kan man begyn-
de at forberede sig på, at der skal vi i skoven, hvordan har 
jeg det med det? og hvad for noget tøj skal jeg have på? så 
det er lidt mere forudsigeligt. 
For hestene er det anderledes, fordi de allesammen bliver 
klikkertrænet. Alle vores elever klikkertræner hestene i 
et forsøg på, at hestene synes det er sjovt at være med 
sammen med eleverne. De skal lære, at man skal connecte 
sammen med den person, man er sammen med, og ikke at 
man er en robot, der går rundt, fordi der er det barn, der 
skal galoppere rundt og hygge sig. 

Hvad nu hvis du har et barn der siger, at det kun vil ride? 
– ”jeg vil kun sidde på hesten” 
Så laver vi dobbelt så meget jordtræning. Det har jeg fak-
tisk engang sagt til en elev, der sagde; ”øv skal vi lave jord-
træning”. Så sagde jeg; ”hvis man siger øv til jordtræning, 
så gør vi det igen næste gang”, for det er en ’skal-ting’. 
Ridedelen er bonus, og jordtræningsdelen er noget man 
skal, og det er fordi jordtræningsdelen er for hestens skyld 
og ridedelen mere nogle gange for rytterens skyld. Så det 
vil sige. at man skal have lyst til at være sammen med he-
sten fra jorden, for at man kan have lov til at ride på den. 

Hvorfor har du lavet den her rideskole?
Det var fordi, der manglede et alternativ til alle de andre 
rideskoler, fordi vi gerne vil gøre tingene anderledes, og 
fordi vi til jo til dagligt herude arbejder med adfærds-
vanskelige heste. En af de måder man forhåbentligt kan 
undgå at få en masse adfærdsvanskelige heste på, er ved 
at opdrage en ny generation af hestemennesker til at gøre 
tingene anderledes, end alle de andre har gjort. 
Så det er derfor, vi har lavet rideskolen. Et godt eksempel 
på, at vi er glade for det, vi laver, det er, at jeg for nogle år 
siden havde en mor, som sagde at hendes datter var star-
tet på en almindelig rideskole. Moderen vidste ikke noget 
om heste, men hun havde hørt datteren sidde på bagsæ-

det på vej hjem og sige; ”ej, så sagde ridelæreren, at så 
skulle jeg bare klappe den én”…og så var moderen sådan, 
at det var ikke det hendes datter skulle lære. Hun vidste 
ikke noget om heste, og vidste ikke, om det er normalt at 
gøre sådan omkring heste, men sådan skulle hendes datter 
bare ikke lære at snakke omkring dyr og omkring livet. Hun 
skulle ikke lære, at hvis der er noget, der er irriterende, så 
skal man bare slå til det, og det er så det vi har prøvet at 
lave et alternativ til, for sådan fungerer det i hver fald ikke 
herude. 

Og det besvarer jo så også hvorfor det er vigtigt at have 
sådan en rideskole...
Ja lige præcis.

Kommer der flere rideskoler som den her i fremtiden?
Det tror jeg 100 %, og der er tre grunde til at jeg tror det 
peger i den retning.
Den ene er, at man sagtens kan være ambitiøs med sin 
ridning og være her. Vi har flere ryttere som har været ved 
mig tidligere, også da jeg underviste på Nyt Hesteliv som i 
dag er dressur- og springryttere på højere niveau. Så man 
kan sagtens ville noget med som ridning og starte sådan 
her. 
Den anden grund er, at vi har kæmpe ventelister, så der er 
tydeligvis engagement nok til det, vi mangler ikke elever. 

Den tredje grund er, at jeg kan se, at der er mange ridesko-
ler, der har problemer med at finde elevheste, fordi folk 
ikke ønsker at sælge deres heste eller låne deres heste ud 
til almindelige rideskoler. Så mange rideskoler har proble-
mer med at finde heste, og det har vi ikke. Vi får ugentligt 
henvendelser fra folk som gerne vil låne deres hest ud til 
vores elevskole i kortere eller længere tid, og det er jo helt 
sikkert fordi dem, der har hestene også kan se en charme 
i, at det bliver gjort anderledes. Så jeg tror der er rigtig 
mange fremtidsmuligheder i det. Så folk skal bare komme 
i gang. 

Så du tror også, at hestene har det bedre som rideskole-
hest i sådan et miljø her?
Ja, det tror jeg virkelig på, og det tror jeg, fordi vi holder 
møder, der handler om hvordan elevskolehestenes trivsel 
er. Vores heste får behandling efter behov, de får udstyr 
efter behov og mest af alt, fordi vi uddanner vores elever 
rigtig meget. Hvis vi f.eks har en hest, som er rigtig ked af 
at få spændt gjorden, så i stedet for at sige til eleverne, at 
den er bare dum, og I skal bare klappe den én, hvis den 
ikke gør det, så opdrager vi vores elever til, at hvis hesten 
synes gjorden er lidt ubehagelig, hvad kan du så som elev 
gøre, for at hun synes, det er en rarere oplevelse? hvordan 
kan du hjælpe hende? Så man forsøger at gå ind og hjælpe 
hestene og tager deres svagheder og styrker, som de er, i 
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stedet for at mose dem igennem og sige, at det skal den 
bare kunne lide, og så må den bare holde sin kæft og gøre 
det, jeg siger. Så vi forsøger meget at møde vores elevhe-
ste, der hvor de er. Og så kan vi jo se det på hestene, når 
ungerne kommer og henter dem. Hestene kommer altid på 
folden. De vil gerne snakke og er meget engagerede med 
eleverne, bl.a. fordi de klikkertræner dem. Så hestene er 
vant til, at når man står sammen med én elev, så skal man 
ikke bare stå og kigge ud i luften og være apatisk, men man 
skal faktisk kommunikere og være sammen med eleven, og 
de har måske noget, som de kan byde ind med ,som gør, at 
hesten kan være med på spillet, og så det at det er alsidigt. 
Det et ikke bare ind, op på hesten og så ind og gå i cirkler. 
Det er næsten det mindste af det. Det er alt muligt andet 
også.

Tror du at dine elever har en fordel frem for andre, når 
de engang står som voksne og er på et højt konkurrence-
plan?
100%. Jeg tror for det første de får en fordel i, at de ved 
en hel masse ting omkring andet end kun ridning, F.eks. 
så har jeg jo oplevet at have elever (det var faktisk da jeg 
var på Nyt Hesteliv) fra andre rideskoler, som ikke vidste, 
hvordan man hentede en hest på folden, altså de vidste 

ikke engang, hvordan man sætter træktovet i grimen, og 
de havde gået til ridning i 5-6 år. De var bare kommet til en 
hest, der var sadlet op, og så var de bare gået ud at ride. 
Det med at man ved mere om hele hesten, og man ved 
en masse om indlæringsteori. Man har også teori her-
ude, man ved en masse om anatomi. Jeg har en elev, som 
lige har haft en hest herude, som er konkurrencerytter, 
springrytter på højt niveau, som netop godt ved, hvordan 
man kan fikse tingene, hvis det går galt. Hun ved godt, 
hvad hun skal gøre, hvis den ikke vil gå i trailer, uden at hun 
skal stå og tvinge den med 4 longer, og hun ved godt, hvad 
hun skal gøre, hvis den mister glæden i springet. Så kan det 
godt være, at de stadig gør ting, som vi ikke er 100% enige 
i herude, men de får i hvert fald et grundlag for at kunne 
indlære hesten på helt nye måder og at kunne kommuni-
kere med dem på andre måder, som ikke bare handler om 
at slå den og hive i den, hvis den ikke hører efter.

Gennem de sidste 4 år har jeg skrevet om det at være pleje-
familie for især NH Eddie. Dette bliver den sidste fortælling 
om Eddie, for han er her ikke mere. Den 14. juli 2021 sagde 
jeg farvel til ham. Solen skinnede, fuglene sang, det var en 
smuk dag. En god dag at dø på.

August 2014

Jeg havde ellers lovet Eddie, at vi skulle have mange, man-
ge år sammen, hvor han skulle forkæles og kunne hundse 
rundt med mig. Men desværre fik Eddie PPID, der påvirke-
de hans krop og immunsystem meget, og han tålte medici-
nen dårligt. Så jeg blev hurtigt klar over, at hvis Eddie skulle 
have livskvalitet – hvilket er vigtigt for mig, at mine heste 
har – så ville jeg ikke have ham så længe.

Den sidste vinter
Det gik meget godt de første 2 år, men den sidste vinter 
kæmpede vi begge to, og jeg måtte næsten bære ham 
gennem vinteren. Det kostede kræfter, slid, urolige stun-
der tårer og ikke mindst penge. Jeg var i tæt kontakt med 
min dyrlæge og foderstofforretningerne, for mistede Eddie 
appetitten for det ene foder, måtte jeg finde noget an-
det hele tiden med tanken på stivelse og sukker indhold, 
der ikke måtte blive for højt samtidig med, at det skulle 
fede. Jeg købte stort set alle de tilskudspræparater, urter 
og rodfrugter, der bare lugtede af at kunne hjælpe ham. 
Resultatet blev da også, at da foråret tittede frem lignede 
han en million med skinnende pels og okay huld. Selv min 
dyrlæge var imponeret. Men jeg lovede Eddie, at han ikke 
skulle igennem en vinter mere.

Juni 2021

Men en ting var, hvordan han så ud, en anden ting var Ed-
die selv. Han var ikke glad, selv da det blev varmt, og solen 
for alvor kom frem. Han trak sig fra de andre heste og stod 
bare og holdt øje med mig og ville bare putte og nusses 
med. Han kaldte på mig hver gang, han hørte mig og 
kiggede langt efter mig, når jeg gik. Jeg tog ham med ind i 
haven, så han kunne få noget tidligt græs, og det nød han 
også, men han orkede ikke rigtigt gåturene ned i skoven.

Beslutningen
Min dyrlæge forstod, hvor svært det var for mig og hjalp 
mig, så godt han kunne. En dag sagde han; ”Det bedste du 
kan gøre, er at finde en god dag at sige farvel på. Hvordan 
du vender og drejer det, vil det altid være en svær beslut-
ning. Så giv dig god tid med ham og find så en god dag for 
ham at dø”.

En sen aften stod jeg ude ved Eddie, og så en ildrød sol gå 
ned, og da den var forsvundet bag horisonten og himlen fik 
et dybblå og lyserød skær, havde jeg taget beslutningen.

Det sidste farvel
Eddie havde siden maj måned gået på min 3 ha store græs-
mark, og plejede at gå ned bagest, hvor græsset var saftigt, 
og han let kunne komme i skygge under træerne. 

På græs i haven

Den sidste dag lukkede jeg ham igen ud på den store mark, 
mens min dyrlæge behandlede mine 2 andre heste. Eddie 
gik ud på græsmarken og kikkede lidt. Så vendte han rundt 
og gik hen til min mand, hvor han stod med hovedet i hans 
arme. Han fortalte, at han var klar.

Jeg sagde farvel til ham med hovedet begravet i hans man 
og prøvede at snuse duften af ham ind, så jeg aldrig glemte 
den. Jeg fortalte ham, at jeg var okay, selv om at jeg var 
ked af det, og at han ikke skulle bekymre sig om mig mere. 
Jeg fortalte ham, at han var min mester, min store stærke 
og smukke hest, en kriger, den største personlighed, det 
dejligste selskab, den kærligste hest, elsket og min hest, og 
at jeg ville savne ham. Hans bløde sorte mule vibrerede en 
sidste gang – så var han væk.

En god dag at dø
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Det sidste farvel

En god dag at dø
Findes der så en god dag at dø? Jeg ved det ikke, men 
dagen blev en så stille og rolig dag for Eddie, som sådan 
en dag kunne blive. Solen strålede, himlen var blå, fuglene 
fløjtede. Det var en smuk dag, men for mig vil det altid 
være en sorgens dag. Lige meget hvad jeg havde gjort 

af tanker og konklusioner, lå ordene lige på mine læber: 
”Stop, jeg har fortrudt”, men jeg ved også at jeg så skulle 
tage beslutningen en anden dag.
Jeg er vis på, at Eddie faktisk var klar til at tage af sted. 
Jeg havde talt med flere spirituelle mennesker, der havde 
kontakt til ham og sagde, han var klar. Der var kun et men 
– han ville ikke efterlade mig.

Tine Grejs

Eddie McKee
10. juli 1997 – 14. juli 2021

PPID - Pituitary Pars Intermedia Dysfunction – er en stof-
skiftesygdom. I hjernen produceres der dopamin, men pga. 
nerveforstyrrelser bliver der ikke produceret nok og derfor 
øger det niveauet af stresshormonet kortisol.

Sygdommen rammer de fleste ældre heste men kan fore-
komme hos heste ned til 8-årsalderen.

En hest med PPID får mange følgesygdomme som dårlig 
tandstatus, dårlige hove/sur stråle, svært ved at holde 
huld, dårlig og/eller lang pels, hudinfektioner og meget 
mere pga. det generelle dårlige immunforsvar som følge af 
kroppens stresstilstand. 

Man kan få medicin som kan hjælpe hesten rigtigt me-
get, dog har denne medicin – som alle andre former for 
medicin – bivirkninger som depression, mindre appetit mm. 
Nogle heste tåler det bedre end andre.

Mange kender også sygdommen under navnet Cushing.
Du kan læse mere om PPID på: evidensia.dk

Thor

Kort om PPID

Når en hest dør, efterlades kammeraterne tilbage. For en 
hesteflok er det en stor ting, at der pludselig mangler én. 
Derfor vælger vi altid, at de heste, der er meget knyttede, 
får lov til at sige farvel til hinanden. 
For nyligt lagde vi en video på facebook, hvor Hope tager 
afsked med sine mangeårige partner Verdi. De 2 har fulgt 
hinanden siden Hope ankom til Nyt Hesteliv i 2014.

Vi mener, det er vigtigt, at hestene får muligheden for at 
se, hvad der er sket med deres bedste ven. Heste reagerer 
meget forskellige. Nogle kigger bare hurtigt og går så væk, 
andre bliver forskrækket og vil ikke i nærheden af den 
døde ven, og andre igen siger et kærligt farvel.
Hesten bestemmer selv, hvor lang tid de vil bruge på det 
sidste farvel.

Ved hesten, hvad det betyder?
Ja, det mener vi. Vi oplever en sorg fra mange af hestene, 
men også at de virker afklaret på, at deres ven ikke er der 
mere. De kan godt sørge bagefter over savnet, men de 
kommer som regel over det og finder en ny ven. Det kan 
tage kort tid og lang tid. Det er ikke anderledes, end det er 
for os mennesker. Det er vigtigt for dyrene at vide, at de 
ikke kommer tilbage.  

Se på vores hjemmeside under ”Det sidste farvel” videoen 
med Hope, der siger farvel til Verdi.

Hope og Verdi

Lad også hesten sige farvel

Hope og Verdi i 2020
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Når vi har sagt farvel til hesten, har man ofte brug for et 
minde bagefter.

Mange klipper halen af hesten og hænger op, men man 
kan også sende den til en professionel smykkemager, der 
kan flette halehårene til et armbånd på mange forskellige 
måde, med eller uden ekstra smykker i. Nogle får også lagt 
hårene ind i en medaljon eller en lille kugle. Der er rigtig 

mange måder at gøre det på. Man kan også få lavet en lille 
træhest med man og hale af hestens hår. Em sød lille ting 
at have stående fremme. Derudover er der alle former for 
smykker med hestehår: armbånd, vedhæng, ringe, ørerin-
ge, nøgleringe mm.

Der er mange muligheder får at få et sidste smukt og godt 
minde fra sin elskede hest. Se eksempler herunder.

Minder efter hesten

En medaljon af en hestetand, med hår fra hesten fra Faraos Hest. (Privatfoto) Vedhæng formet som en engel med 
aske eller hår fra By Mette

En træhest m/hestens egne hår fra 
By Witting

Hår og aske fra hesten fra Pegasus 
Horse Jewelry.

Armbånd af hestehår fra By Runge Julie Berthelsens hest

Fugl Føniks er et fabeldyr fra mytologien, hvor den er et 
symbol på genfødsel. Den brændte sig selv i sin rede, og 
genopstod så af sin egen aske og rejste sig højt på himlen. 
Kilde: Wikipidia

På Vorbasse marked i juli 2009 så en af vores frivillige en 
tynd plag, der lå udmattet halvvejs under en lastbil. 

Phønix på Vorbasse marked  
– Juli 2009

På bagdelen sås adskillige striber, som efter piskeslag. Den 
frivillige spurgte mere ind til plagen hos den hestehandler, 
der havde ham. Hestehandleren kunne selvfølgelig ikke 
fortælle meget om den lille hingst, da den havde været 
markedshest hele sit liv og blevet byttet rundt mellem 
hestehandlerne mange gange.

Mærker efter piskeslag eller andet på Phønix bagdel 
– Juli 2009

Den frivillige besluttede, at hun måtte have den lille hing-
steplag med hjem, og det fik hun. Hun døbte ham Phønix.

Phønix kom først til Nyt Hesteliv for at komme sig. De før-
ste mange dage lå han flat på jorden og sov. Flere troede 

han var død, for han rejste først hovedet, når man var helt 
henne at røre ved ham.

Phønix var tynd og helt kuet. Han gik duknakket omkring. 
På Nyt Hesteliv havde vi en del gamle heste, der var rigtige 
gode til at tage sig af netop disse unge kuede heste, og 
Phønix kom under vingen af Jannes gamle hest Legolas, 
der passede godt på, at ingen rørte eller kom efter Phønix.

Phønix hos Nyt Hesteliv. En kuet hest. – Juli 2009

Langsomt tog Phønix på og hans selvtillid voksede. Med 
den voksede også hans interesse for hopperne, så han blev 
kastreret.
Dagen kom, hvor Phønix havde det så godt, at den frivillige 
kunne tage Phønix hjem igen.

Her 12 år efter er Phønix slet ikke til at genkende. Han er 
blevet en stor og smuk hest på 176 cm og ligner en dyr 
ridehest. Hvis man ikke havde fulgt ham, ville man aldrig 
tro, det var den samme hest.

Phønix er i sandheden genfødt fra asken som fuglen Føniks.
 

Phønix sommeren 2021

Phønix – genfødslen til hest
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3 spørgsmål til Julie Berthelsen; sanger, TV-vært og medstifter 
af Northern Decoration. Julie er blandt andet kendt fra Tv 
programmet Popstars i 2002 og TV vært på MGP i 2010. Hun 
har udgivet flere albums.

1) Hvad er god hestevelfærd for dig?
God hestevelfærd er for mig, at de for det første står et sted, 
der er godt, hvor der er god plads og et sundt miljø både 
blandt hestene selv og menneskerne. Et sted hvor der er 
struktur og organisering i fodring og vitaminer samt et sted, 
hvor alle giver en hjælpende hånd. Miljøet omkring hesten 
er vigtigt for mig. Desuden synes jeg, at hestevelfærd også 
gælder hesten og ejeren imellem. At vi husker at se vores 
hest, at mærke vores hest og hele tiden være på niveau med 
hinanden. Altså hesten skal ikke piskes afsted. hvis den ikke 
er i form til det, eller hvis den har ’en dårlig dag’. Jeg synes. 
det er vigtigt at kommunikere med hesten og hele tiden 
være i en form for synkronisering. Det er et samarbejde og 
et makkerskab - ikke et rent ejerskab. 

2) Hvad er din erfaring med misrøgt og vanrøgt af heste?
Jeg har heldigvis ikke nogen erfaring med misrøgt af heste, 
ej heller vanrøgt. Det ville smerte mit hjerte meget. Hvis 
jeg engang ser det eller oplever det, vil jeg melde det med 
det samme. Men jeg kan da huske de gange, jeg som barn 
var på ferie sydpå og skulle på hestetur... nogle af stederne 
skulle nok have haft en ordentlig gang skæld ud. Det var 
bestemt ikke optimale forhold. 

3) Hvad er din bedste oplevelse med heste?
Åh jeg har mange gode oplevelser på heste. Jeg har jo min 
egen islænder. og han og jeg har mange dejlige ture sam-
men. Udover det så er der to gode heste oplevelser: ridetur 
på Island på islandske heste, der bare er de vildeste motorer 
og tølter derudaf. Og så var jeg i 2020 (før corona) i England 
ude og ride 3 dage på ’Heavy Horses’. En stor drøm gik i op-
fyldelse da jeg prøvede at ride på de største hesteracer, som 
var Shire og Suffolk Punch. Det var fuldstændig magisk!

3 spørgsmål til Julie Bertelsen

ANIMALHEALER
ACADEMY

Udforsk Dyrenes
Spirituel le Verden

**
Udbyg dine
Spirituel le 

'Super Powers '
**

Lær om Dyrenes
Energisystemer

**
Hjælp verdens dyr
via Energiarbejde

og Heal ing
**

 

Al le kurser støtter
Nyt Hestel iv med

DKK 500! !
 

'Jamen kan jeg også lære
at heale dyrene? ...' 

Ja, det kan du!
I nærværet med Dyrenes Energiverden kan

du fordybe din kontakt med dine dyr,
forbinde dig med din Intuition og udbygge

dine Spirituelle Evner - Dyrehealing er faktisk
ikke særligt svært og alle kan lære det!

www.animalhealeracademy.com

Animalhealer Academy

Som medlem af NH får du en gratis online
1:1 konsultation, til en værdi af DKK 1500,-

ved bestilling af kurser inden 31-03-2022.   

Kurser online fra Basis til Proffesionel

Mail kode NH2-2022 til iam@animalhealer.net efter bestilling
og indløs din bonuskonsultation! 

Bemærk at kurser er på engelsk - men konsultation kan
selvfølgelig sagtens være på dansk :)
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Nyt fra stalden

Vi har været så heldige at få lavet en stor og flot ridebane, 
som er doneret til os fra en anonym gavegiver. En dejlig 
donation, så vi kan træne vores heste igen og se frem til 
afholdelse af en masse spændende workshops i 2022. 

Ydermere har vi fået lys og indsat vand i vores udebokse, 
hvilket er fantastisk i denne mørke tid, når vi skal aftenfod-
re og gå vores sidste natrunde. Der er blevet opsat frostfrie 
vandkopper, så de ikke fryser til, når frosten sætter ind.

Ramayanas historie

Ramayana på 13 år, der oprindeligt kommer fra England 
som galophest, havde stået i en boks i mange år uden at 
komme på fold. Ejeren magtede simpelthen ikke at passe 
hende. Hun stod opstaldet et sted, hvor folk hjalp med 
foder og udmugning og longerede hende lidt i ny og næ af 
ren og skær barmhjertighed. 

Nyt Hesteliv blev kontaktet, om vi ikke kunne hjælpe 
hende. Det ville vi gerne, da vi hørte hendes historie. Af 
en eller årsag så ændrede ejeren mening og syntes, at 
Ramayana i stedet skulle ende som løvemad. Da vi hørte 
det, syntes vi, at hun fortjente at få et rigtigt hesteliv, som 
vi ikke syntes hun havde haft indtil da. Vi tilbød derfor at 
frikøbe hende.

Da hun ankom til Nyt Hesteliv, lukkede vi hende på fold, og 
det er længe siden vi har set så meget glæde fra en hest, 
der endelig var fri efter mange års indespærring. 

Ramayana

Desværre gik der ikke lang tid, før Ramayana fik en infek-
tion i begge bagben, og hun kunne overhovedet ikke stå 
på sine ben. Hun blev beordret boksro af dyrlægen samt 
medicin. Desværre blev Ramayana efter 2-3 uger på boks 
helt apatisk, som om hun kom tilbage til det traume bare 
at stå i en boks. og hun ville ikke spise. I tillæg til det med-
førte det, at hun muligvis har fået mavesår, men kom også 
i behandling for det. 

Da foderet også har en stor indvirken på mavesår, sponso-
rerede Nordic Horse foder til Ramayana. 
Nordiv Levu Pro er et tilskud til heste med ubalanceret 
fordøjelse og/eller for meget mavesyre.
Nordic Gastric Aid beskytter mave-tarmkanalens slimhin-
der og aktiverer kroppens naturlige helingsmekanismer.
Gastric Zero er et fulddækkende foder udviklet særligt til 
hesten med sensitiv fordøjelse. Minimal stivelse og sukker.
Da Ramayana havde tabt sig rigtigt meget mens hun stod 
på boks, fik hun også Nordic Bodyfix, der er et tilskudsfo-
der. Det giver god energi og huld og er uden tilsætning af 
korn og melasse,

Ramayana kom i bedring og var igen på folden med sin bed-
ste veninde Tinka. Bare det at komme ud igen øgede appe-
titten og humøret. Hun vrinskede af os hver eneste gang, 
hun så os og var bare så taknemmelig for alt, hvad vi gjor-
de for hende. Tak til Nordic Horse for at hjælpe Ramayana 
tilbage fra sit sygdomsforløb på mavesårsproblemet.

Desværre stødte der flere problemer til. Hendes ben var 
ødelagte, og det var ikke længere værdigt for Ramayana at 
være her. Så vi måtte desværre tage den tunge beslutning 
og give hende fred.

Hun var en skøn hoppe, som havde fortjent meget mere i 
dette liv.

Naturens eget foder, 
                              når du vil fodre med omtanke

Vi er glade for samarbejdet
med Nyt Hesteliv
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Vi ved hvor vigtigt den rigtige tandpleje for hestene er, men 
hvad betyder det, når dyrlægen fortæller om tandspidser, 
bølgebid, tandkroge og trappebid.
Derfor har vi bedt dyrlæge Brian Mossin forklare lidt om, 
hvad de forskellige betegnelser indebærer for hesten.

Siden 2000 har Brian Mossin løbende efteruddannet sig som 
”hestetandlæge” og således gennemført efteruddannelse i 
alle aspekter af hestens tandpleje i Sverige, Tyskland, UK og 
USA.

Brian Mossin fortæller:
“Der har nu i mange år været fokus på den grundige 
mundhuleundersøgelse, hvor forebyggelsen af smertefulde 
tilstande i hestens mundhule, frem for den lidt gammel-
dags tilgang til tandplejen. Denne gik i vid udstrækning ud 
på, at få ‘raspet tandspidser’ og fjerne ‘skarpe kanter’ (se 
tidligere artikel i Medlemsbladet nr. 18, maj 2020, vedr. 
diastemer og foderpakninger: ‘Den skjulte fjende’). 

For at starte et sted, så kan man dele de almindeligst 
forekommende fund, vi korrigerer i vores rutinemæssige 
tandpleje, op i følgende to kategorier: 

1) De almindeligt og hyppigst forekommende tandstruktu-
rer, som ikke kan betegnes som værende andet end nor-
malanatomiske i deres oprindelse, men som vi af forskelli-
ge årsager korrigerer ved slibning. Disse er 

1) Tandspidser
2) Forstørrede Tværbroer /(ETRs =  
     Excessive Transverse Ridges)
3) Fokale/lokale overvækster af 
     enkelttænder

2) Dernæst ses de tilstande/tandstillinger, som i udgangs-
punktet også Har et ‘normalanatomisk / -fysiologisk’ udgangs-
punkt, men som ukorrigerede og i kombination med forskelli-
ge management- og foderfaktorer kan udvikle sig til markant 
uhensigtsmæssige tandstillinger. Disse kan føre til nedsat 
tyggeevne og skade på tænder og deres omgivelser. Af disse 
kan bl.a. nævnes

1) Tandkroge og ramper
2) Bølgebid
3) Trappebid
4) Saksebid (eng. Shear mouth)

Ad.: 1.1) Tandspidser

Fig.1 – Tandspidser

Tandspidser er de emaljekanter man især ser på ydersiden 
af hestens kindtænder i overmund og inderside på kind-
tænderne i undermunden. Disse punkter står frem, idet de 
i højere grad modstår slitage, end de andre typer tandvæv 
på tyggefladen. Disse består af blødere vævstyper (cement 
og Dentin). Disse slides hurtigere under tyggeprocessen og 
får derved emaljekanterne til at fremstå skarpt og tyde-
ligt. Grundet kindtændernes forskellige bredde i over- og 
undermund, dannes disse punkter/tandspidser som nævnt 
typisk på ydersiden i overmunden og indersiden i under-
munden. Graden af tandspidser og disses potentiale til at 
genere hesten afhænger af hestens alder, de fodertyper 
den fodres med, samt evt fejlstillinger på især kindtænder-
ne i overmunden. Dertil kommer anvendelsen af hovedtøj 
med næsebånd, som en faktor der kan gøre ubehaget fra 
ukorrigerede tandspidser større.

Ad.: 1.2) Forstørrede tværbroer (eng.: ETRs = Excessive 
Transverse Ridges) 

Fig. 2 - Forstørrede tværbroer

Tandpleje – hvorfor får hesten ”skæve” tænder?

Fig 3. – Tværbroer

ETRs er de naturligt forekommende ‘tværkamme’ man ser 
på kindtændernes tyggeflader. Disse ligger som kamme 
der går på tværs af kindtændernes længderetning og som 
har til opgave at øge tyggefladernes areal og i kombinati-
on med emaljekanterne, øge tandens evne til at knuse og 
forarbejde hestens grovfoder. Disse strukturer er vigtige 
anatomiske strukturer som dog i nogle tilfælde udvikler sig 
til en uhensigtsmæssig størrelse (>3mm). Disse kan med 
tiden hindre hestens normale tyggefunktion og de kan øge 
risikoen for bl.a. pakning af foderemner mellem modstå-
ende kindtænder grundet deres ‘kileeffekt’ i modstående 
kindtænders mellemrum. Dermed kan de være medvirken-
de til dannelse og forværring af foderstaser og -pakninger.

Ad.: 1.3) Fokale (lokale) overvækster på/af enkelttænder

Fig 4. – Tværbroer

Dette omfatter typisk de forreste og bageste kindtænder, 
samt meget ofte de midterste kindtænder i undermunden 
og refererer til at enkelttænder så at sige rager lidt op 
over tyggefladen i forhold til de omgivende kindtænder. 
Sidstnævnte midterste kindtænder (hyppigst tand # 308 og 
408) er fx. hyppigt årsagen til, at hesten udvikler det man 
senere kalder et Bølgebid. Dette udvikles, hvis man ikke 
er opmærksom på tendensen og ved den årlige tandpleje, 
korrigerer disse ‘8-ere ned i niveau med øvrige kindtænder.

Potentielle årsager.
• Asynkron/uregelmæssighed i timingen af skift af kind-

tænderne, så modstående kindtænder ikke skiftes 
samtidig og der derfor i perioder ses uens slitage på 
enkelttænder, jfr ovenstående.

• -Se nedenstående årsagsforhold ved dannelse af tand-
kroge og ramper.

Ad.: 2.1) Tandkroge og ramper 

Fig 5. – Tandkrog og trappebid

Her er der også tale om ‘Fokale overvækster’. Disse skyldes 
dog manglende slitage fra en modstående kindtand; typisk 
ses disse på forreste og bageste kindtænder i over- og un-
dermund. Forklaringen er som regel her, at underkæben er 
forskudt enten tilbage, eller frem i forhold til overkæben, 
hvorved den af kindtanden, der mangler en modstående 
slidflade, vil vokse uhindret til en størrelse, hvor det kan 
få konsekvenser for tyggeevne og kæbernes indbyrdes fri 
bevægelighed.

Potentielle årsager
• Forskelle i længden på kindtændernes rækker, eller tan-

drækker, der står forskudt i forhold til den modstående 
tandrække. Således vil en fremad forskudt underkæbe 
logisk medføre manglende slid på denne tandrække 
forrest i (under)munden, samt bagtil i overmunden. 
Omvendt vil det føre til det modsatte mønster, hvis un-
dermunden er bagud forskudt i forhold til kindtænderne 
i overmunden, hvor der så vil dannes kroge forrest i 
overmund og bagtil i undermundens kindtænder.

• Indirekte kan vi gennem vores fodring også medvirke til 
at forstærke tendensen til krogdannelser. Det sker for 
eksempel når vi serverer hestens grovfoder i hønet, som 
vi placerer højt i boksen for at undgå at hesten træder 
i det, eller hænger fast med benene. Herved tvinger vi 
hesten til at spise med løftet hoved, hvilket får under-
kæben til at forskydes lidt bagud, med slid der følger i 
henhold til førnævnte tendens. 
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Ad.: 2.2) Bølgebid

Fig 6. – Bølgebid

Som betegnelsen antyder, er der her tale om et slidmønster 
af tandrækken, som i stedet for den almindelige simple kurve, 
får tandrækken til at ligne en bølge (én opadgående, samt 
én nedadgående kurve. Denne tandstilling kan der argu-
menteres for er normalanatomisk hos nogle heste, men den 
kan udvikle sig i en grad der udfordrer hesten. Mange heste 
har et lavgradigt bølgebid, uden at det har konsekvenser for 
dens evne til at forarbejde sit foder. Ukorrigeret kan det dog 
udvikle sig til en grad, hvor det medfører øget pres og slitage 
på enkelttænder, samt især kan medvirke til spændinger og 
nedsat ridelighed hos ridehesten. Dette forhold gælder især 
for efterfølgende tandstillinger som beskrives senere.

Potentielle årsager:
• Betændelsestilstande omkring tænderne, der kan forsinke 

tandfrembrud/-vækst. 
• Forskelle i tandfrembrudshastighed kan forekomme (tit) 

som følge af at hesten giver slip på sine mælketænder 
asynkront (nogle bliver siddende længere end andre)

• Vævstab pga caries i overmundens kindtænder (infun-
dibulær caries), kan gøre dem mere sårbare over for 
slitage fra modstående tænder i undermunden. Denne 
cariestype ses særligt i nogle af de bageste tænder i 
overmunden.

Ad.: 2.3) Trappebid

Fig. 8 – Trappebid

Trappebiddet beskriver en tandstilling, hvor overgangen 
mellem enkelte kindtænder er så markant, at det ligner 
et trappetrin. I ekstreme tilfælde kan en tand gå ned i et 
mellemrum mellem modstående tænder og låse den fri 
bevægelighed af under- og overkæbe. 

Fig. 9 – Estremt trappebid med kæbeinvolvering

Denne tandstilling er problematisk for hesten idet den kan 
have en voldsomt negativ indvirkning på hestens tyggeev-
ne og ridelighed jfr ovenstående. Den afstedkommer end-
videre en øget risiko for at der sker skader på tanden og 
de nærvedliggende tænder. Man bl.a ser en øget tendens 
til løsning af involverede kindtand, samt en øget tendens 
til revner i tandens hårdeste strukturer, som igen giver en 
større risiko for at de levende dele af tanden kommer i 
kontakt med bakterier og beskadiges.

Potentielle årsager:
• Medfødt fx i tilfælde af manglende tandanlæg, som se-

nere i livet medfører mangelfuld, eller slet ingen slitage 
på tænder, placeret over for defekten.

• Traumatisk betinget skade på enkelttænder som med-
fører mangel på tandkontakt og deraf følgende normalt 
slid.

• Tandudtrækninger, med efterfølgende mangelfuld tand-
plejefrekvens.

Tandplejen i relation til hesten som ridehest:

Du har flere gange nævnt nytteeffekten af tandpleje i 
relation til anvendelse af hesten til ridning. Kan du uddybe 
dette og fortælle lidt om baggrunden herfor?

“Hestens tandpleje og den løbende korrektion af kindtæn-
ders fejlstillinger især, kan have enorm positiv indvirkning 
på hestens evne til at imødekomme vores krav til den som 
ridehest.
Dette er ikke så tydeligt hos de hygge- og turheste, som 

ikke bliver bedt om at ‘gå til biddet’, eller forventes at 
præstere ‘samling’ under rytteren, men det betyder på 
den anden side utrolig stor forskel for konkurrencehesten, 
om de fokale overvækster og fejlstillinger bliver rettidigt 
korrigeret. 

Det er min erfaring, at en grundig og regelmæssig tandple-
je har stor betydning for de fleste hestes ridelighed. Dette 
gælder især for de heste, som fra naturens side er dispo-
neret for at udvikle problematiske tandstillinger, eller for 
de heste, der som følge af managementfaktorer ikke har 
adgang til at tygge grovfoder i rette mængde og under de 
rette forhold.

Eksempler herpå er de tidligere nævnte tilstande, når de 
får lov at udvikle sig og bliver markant store. Når hesten 
går ‘til biddet’, eller ‘i holdning’, da forskubbes hestens 
underkæbe relativt i forhold til overkæben/kraniet og det 
er ved denne bevægelse at der kan opstå interferens/‘lås-
ninger’ fra kontakten mellem tænder med de beskrevne 
overvækster.

 
De fleste vil nok ikke lægge mærke til at hesten stiver sig 
en smule ved sidestilling, eller når man ønsker at lægge 
den frem for hånden. Når kroge, bølger, trapper, ramper og 
endda forstørrede tværbroer af anseelig størrelse får lov at 
udvikle sig, da vil hesten dog kunne opleve at de ønskede 
samlinger kan medføre kontakt mellem kindtænderne. 
Dette kan udmønte sig i alt fra småspændinger i kæbe og 
nakkemuskulaturen, til i grelle tilfælde at hesten går og 
åbner munden, subsidiært er alt for aktiv på biddet.

Det som gør tandplejen sjov og attraktiv at arbejde med, er 
netop den effekt tandplejen har også ud fra det brugsmæs-
sige aspekt. Ikke kun for den generelle sundhed i mundhu-
len, men i stor udstrækning også for den støtte man kan 
bidrage ekvipagen med, ved at fjerne evt. ‘sten i skoen’.

Så en regelmæssig tandpleje med fokus på at hesten også 
bruges til ridning og ikke kun skal kunne tygge sit grovfoder 
uproblematisk, vil tit gøre en positiv forskel for hesten i det 
daglige arbejde under rytter.

Fra idé til handling. 

Grafisk design 
og marketing 
med effekt.

Sponserer med glæde Nyt Hesteliv
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Tørklæder fra HeartsDesigner

Vi har fået doneret nogle meget smukke og lækre tørklæ-
der fra Heartdesigners.
Tørklæderne er i 100% uld, fint vævet, bløde og lækre (og 
kradser slet ikke) og fås i flere farver med hjerter på. 
Tørklæderne måler 76 x 190 

Pris
Kr. 299,-

Bestilling
Du bestiller tørklæderne på www.nh-brugtrideudstyr.dk 
under ”Nyt Hestelivs egne produkter”.

Køb Nyt Hestelivs produkter og støt hestene

Hestekalender 2022

Vores nye vægkalender 2022 er i A3, og der er billeder af 
vores skønne internatheste - udelukkende dejlige billeder.
Ved hvert billede er der en lille historie om hesten. Der er 
billeder af Spunk, Kasper og Martinus, hygge fra løsdrif-
ten, Mikkel, Ramayana, Mirabella, Hope og Peppy, Sigurd, 
Cherion, Klaus, Lady Carrie, Athena og Donna
Kalenderen er lige til at hænge op og pynte på væggen.

Brug den som værtindegave, julegave eller bare til dig selv.

Pris
Kr. 125,-

Bestilling
Du bestiller kalenderen på www.nh-brugtrideudstyr.dk 
under ”Nyt Hestelivs egne produkter”.

Brugt Rideudstyr

Husk du kan købe brugt rideudstyr, der vil støtte hestene 
på internatet. Vores hjemmeside er blevet opdateret, så 
det er blevet endnu lettere at købe og betale.

Vi har flyttet vores lager, så der fremover vil være et lager-
salg ca en gang om måneden, alt efter lagerbeholdningen.

Opsamlingssteder
Vi har fået opsamlingssteder rundt omkring i landet, hvor 
man kan aflevere sit brugte rideudstyr. Du kan se listen på 
vores hjemmeside.

Kig forbi www.nh-brugtrideudstyr.dk og find det du ikke 
kan undvære.

Se flere fine produkter på 
www.nh-brugtrideudstyr.dk 

under ”Nyt Hestelivs
egne produkter”

Donasjon skjerf til Nyt Hesteliv  
– historien bak

Heartdesigners startet opp for noen år siden av Maya Nor-
heim og meg selv Ellen Lyby. To bestevenninner med hjerte 
for unike og glade produkter. 

Hjerteskjerfene designet vi selv. Vi hadde stor glede av det 
vi skapte sammen i Heartdesigners. Alle produktene våre 
tok vi ut i naturen for å fotografere de til nettbutikken. Der 
vi fant ro i sinnet og i sjelen. Dette for å kunne spre den 
gode opplevelsen bare ved at folk så på bildene i nettbu-
tikken.

Høsten 2019 døde Maya Norheim etter kort tids sykdom. 
Det kom som et sjokk at hun døde, og jeg tenkte en stund 
på hva som skulle gjøres med det firmaet vi to hadde lagt 
ned så mye jobb, glede og latter i sammen. 
Jeg kom til at energien ikke var der lenger til å drive He-
artdesigners videre. Jeg vurderte å selge ut alle skjerfene, 
men forsto at det ville bli med stort økonomisk tap. Da fant 
jeg ut at det var bedre å «tape alt», og heller gi det til gode 
formål. 

Jeg kom i kontakt med Charlotte Banff i Animalhealer 
Academy, og fikk raskt sterk tillitt til henne. Charlotte er en 
person med stort og varmt hjerte for dyrene. En av hennes 
viktige støtteprosjekter er «Nyt hesteliv». Jeg googlet litt 
og leste litt om dette Rescue-senteret og gamlehjemmet 
for hester, og det føltes så riktig å donere til de som gjør så 
mye godt for så mange. 

Mitt håp nå er at Nyt Hesteliv vil få inn mange penger på 
å selge skjerfene, så de kan være med og bidra til driften. 
Med at hestene på Nyt Hesteliv her blir vinnere, vil også 
jeg føle meg som en vinner. Da bidrar skjerfene til noe 
godt. Nyt Hesteliv står for mye av de samme verdiene som 
meg selv. Et hesteliv har en stor verdi i seg selv, og jeg 
mener at vi plikter å ta vare på de når kroppene deres ikke 
orker det samme funksjonsnivået som tidligere. Hestene 
fortjener også en pensjonisttilværelse.
Et slikt sted driver ikke seg selv. Som hesteeier, vet jeg hvor 
mye en hest trenger av mat, pleie, hovslager, dyrlege og 
omsorg. Alt dette koster, og mye tid tar det også.

I august tok jeg reisen sammen med Charlotte for å over-
levere hjerteskjerfene til Nyt Hesteliv. Da fikk jeg hilse på 
noen av hestene, innehaveren Janne Junker og hennes 
mann, og flere av de snille og gode hjelperne på senteret. 
Det føltes så godt å kunne bidra til et slikt fantastisk sted. 
Jeg er helt sikker på at min gode venninne Maya i himme-
len også synes at dette er en god løsning for avslutning av 
firmaet vårt Heartdesigners.

Kanskje vil DU kjenne magien i disse skjerfene, og føle at 
de varmer deg på flere måter når du tenker over at hver 
eneste krone du har brukt på skjerf, går til hester som 
trenger det på Nyt hesteliv.
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Mobildækning på Nyt Hesteliv

Vi må desværre konstatere at mobildækningen på Nyt 
Hesteliv ikke er optimal. Mange gange kan vi ikke modtage 
opkald, selv om det lyder, som om den går igennem i den 
anden ende. 
Derfor er det vigtigt, at du sender en mail, hvis du ikke får 
fat på os, eller ringer på vores fastnets telefon.
48795865
Dette nummer står også nederst på vores hjemmeside 
sammen med de andre kontaktoplysninger om os.

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 opstaldnings-
stedet. 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 familiepleje, 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, nød-
stedte 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.

Åbningstider

Kontorets åbningstid mandag-fredag kl. 10-15

Butikkens åbningstid onsdag kl. 16-18 og lørdag kl. 11-13.

Internatets åbningstid er mandag-fredag efter aftale

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 HestelivSpedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst
Telefon +45 26355865info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dkKonto:1551 4530130878MobilePay: 55424CVR nr.: 30343344

Tryghed og sikkerhed for din hest

Arv og testamente ti l Foreningen Nyt Hesteliv
Du 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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Fonde og puljer 2021

Vi har for året 2021 modtaget støtte fra følgende fonde og 
puljer:

Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond
Jørgen og Ellen Hilde Larsens Fond til gavn for dyr
Værn for værgeløse dyr
Svalens Fond
Dyrenes Dags Komite
Dyrevelfærdspuljen
Frimodt-Heineke Fonden

Vi har modtaget kr. 900 fra Fuglebækgård Hestepension, som 
de har indsamlet ved at bage kager og sælge dem. Se bille-
derne nedenfor.
Dejligt initiativ. Tak!

Til de mange løbende bidragsydere – store som små – skal 
lyde en særlig tak! Vi er dybt taknemmelige for hver en krone 
vi modtager fra jer til alle dyrene.

TAK!
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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

Rigtig glædelig jul 
og et godt og 
dyrevenligt nytår


