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Velkommen Rosa (til højre) synes Kasper at sige med et kærligt kys
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Redaktørens indlæg
Kære læser

Arrangementer igen
Vi har i hele corona pandemien glæder os til, at vi igen kunne begynde at åbne for forskellige ar-
rangementer med masser af kærlig viden om og til vores heste. Ved Åbent Hus har vi eksem-
pelvis et indslag fra Marianne Flormann og Mathilde Denning med temaet ”Gro med heste”. 
Endvidere Camilla Jacobs, der laver noget om hestesignaler i børnehøjde. Ud over disse 
spændende piger, tilbyder vi også en rundvisning blandt heste, ponyer og æsler. Det er gratis 
denne dag. Læs mere inde i bladet side 45. Til efteråret kommer Claus Toftgaard, som også 
melder sig på banen. Det bliver spændende at høre ham berette. Se side 44.

Kommunikation og telepati
Vi har også spændende artikler fra Mathilde Denning, som kommunikerer med vores heste 
jævnligt. Hun fortæller lidt om de gennemgående temaer, som hestene gerne vil fortælle om. 
Telepati hvad er det? Malgret Tout har interviewet Mathilde om dette emne. Det er slet ikke 
så mystisk. Bliv klogere på det og læs mere side 36-39.

Når heste råber
Vi oplever desværre mange gange, at heste bliver aflivet i et væk, fordi vi mennesker er så 
uvidende og byder vores heste alt for meget stres og ubehag. Vi skal lære at lytte og forsøge at 
ændre på de forhold, som hestene siger fra på. De taler jo ikke vores sprog og kan kun forsøge 
at gøre det forståeligt for os, men vi lytter ikke og fortsætter med de samme fejl. Til sidst råber 
hesten til os, og så kan den blive farlig, men hvad kan den gøre? Læs mere på side 33.

Juridiske klausuler
Når vi sælger vores hest, tror mange, at man blot kan skrive i en kontrakt, at man gerne vil 
have hesten tilbage, såfremt køber ikke længere ønsker at beholde den, men virkeligheden 
er anderledes. Læs mere på side 42-43, hvor vi har stillet cand.jur. Stine Helles fra Juristhuset i 
Hellerup nogle udsagn, som vi ofte støder på. 

Dyreværnssager
Desværre kan vi ikke komme uden om dyreværnssagerne, som hele tiden kommer. Vi får 
rigtig mange sager fra rideskoler, hvor dyrene bliver misbrugt igen og igen. Det er under al 
kritik. Bliv ved med at anmelde sager. Det nytter noget på den lange bane. Det ændrer i hvert 
fald ikke noget for dyrene, hvis man ikke gør noget.

Jeg håber, I alle får en dejlig sommer og at vi ses til Åbent Hus.

Janne Junker
Formand og redaktør

Kontoret: mandag-fredag kl. 10-15
Butikken: onsdag kl. 16-18 og lørdag kl. 11-13
Guidet tur: onsdag, torsdag og lørdag kl. 11
Internatet: mandag - fredag efter aftale

Åbningstider

Det er ikke altid mobilen går igennem, så brug 
vores fastnet 48 79 58 65 eller send en mail, så 
skal vi nok ringe tilbage.

OBS: Dårlig mobildækning på Nyt Hesteliv
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Små historier

Livets gang på internatet

Udbryderponyen Prins
Da de 9 små ponyer ankom, blev de lukket 
ind på en fold overfor hestene til vi lige havde 
et overblik over, hvordan de var og havde lært 
dem lidt at kende. Ponyerne skulle vaccine-
res, inden vi ville lukke dem ind til de andre 
ponyer. En af ponyerne – lille hvide Prins med 
et brunt hoved – fandt ud af at kravle under 
hegnet, da hans tykke vinterpels beskytte-
de ham for stød. Prins skulle nemlig ind at 
hilse på de store heste og ind i hallen, hvor 
der stod ca. 20 heste og sov. Efter få sekun-
der vågnede de alle, og først kom Prins og 
så kom der 20 heste ud efter Prins. Så kunne 
det nok være, han fandt tilbage til sin egen 
ponyflok.

Prins inde hos hestene

Udbryderponyen Bette
Bette er en rigtig udbryderkonge. Selv om 
Bette og de andre ponyer er flyttet over til 
ponyerne, kravler Bette ubesværet mellem 
trådene. Her den første forårsdag tog han 
turen ind på første den ene græsmark, deref-
ter en mark mere, så ud på grusvejen mellem 
stald og marker, derefter ind til hestene.  Bet-
te smuttede så ud af hestenes indhegning, 
videre over grusvejen og ind på ponyfolden 
igen. Staldpersonalet er ved at få grå hår i 
hovedet af ham.

Udbryderponyen Bette

Udbryderkongen Diego
Diego synes næsten dagligt, at hans egen 
boks ikke er god nok til at sove i. Så hvis der 
er en anden ledig boks, så åbner han sin 
egen boks og finder den tomme boks at gå 
ind i og lægger sig til at sove der. Det er jo 
også ret smart, for der ligger en ny bunke frisk 
hø samt ingen hestepærer. Andre gange går 
det ikke helt så godt, for hvis der ikke er en 
ledig boks, så sker det nogle gange, at han 
ved en fejl får lukket bokslågen til sin egen 
boks, og så kan han ikke komme ind igen før 
næste morgen.

Udbryderkongen Diego

Ponymammut
Sorte Bella – eller Black Bell som de kalder 
hende i stalden – fælder ganske enormt i 
april. Men hun var også meget langhåret. Så 
langhåret, at hendes hår går ud over hoven, 
så de slet ikke kan ses. Til trods for grundig 
strigling, kunne det ikke rigtigt ses de første 
mange gange.

Bellas mammut-ben

Panymammutten Bella

Cioccolato – også kaldet ”Chokoladen”
Da Cioccolato ankom til Nyt Hesteliv, var han 
en lille forskræmt plag. Det er han bestemt 
ikke mere. Han vil have mulen og benet med 
i det hele. Hver dag bliver der fjernet møg 
på foldene. Cioccolato synes det er herlig 
underholdning og stikker af med grebene, 
kravler op i skovlen og skraber indholdet ud. 
De ansatte prøvede at trække ham hen til 
de andre heste, men Chokoladen kom bare 
tilbage igen. Til sidst lagde han sig oven i den 
bunke, der var revet sammen, for så kunne vi 
ikke flytte mere på ham.
Han er virkelig blevet den skønneste dreng.

”Chokoladen” nyder solen i bunken

Bølle i møgbunken
Og så er der også lige Bølle, som syntes at 
vi havde lavet en sjov bunke, som var blød 
og dejlig at lægge sig i. De er meget samar-
bejdsvillige.

Bølle 
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True Love
Ingen ”Små historier” uden en kærligheds-
historie. Denne gang vil vi fortælle om Sif og 
Jack.

Sif og Jack mødte hinanden på Nyt Hesteliv 
i 2017. De kom samme år, men Jack havde 
allerede en nervefast bestemt rødhåret hop-
pe ved sin side, nemlig Johanne. Der gik dog 
ikke længe, før Jack forlod Johannes side til 
fordel for Sif. Sif er ca 10 cm større end Johan-
ne og Jack, men ellers temperament mæssigt 
meget lig Johanne. Siden har de 2 fulgtes ad 
i tykt og tynd, og skal den ene have ordnet 
hove, må den anden med. De viger ikke fra 
hinandens sider.
Det er lidt besværligt, men også meget sødt. 
Det er da ægte kærlighed.

Jack og Sif skal nu i familiepleje – selvfølgelig 
sammen!

Sif og Jack 

Hønsene
Vores høns er helt deres egne her på Nyt 
Hesteliv. Hvis man tror vi bestemmer, skal de 
nok gøre det klart, at det gør vi ikke.

Når vi åbner butikken, skynder de sig ind for 
at lægge et æg bag dækkenerne. Man skal 
heller ikke lade bildøren stå åben, før man 
har nysgerrige høns indenfor. Når man prø-
ver at få dem ud igen, skælder de ud i meget 
lang tid. 

Hønsene indenfor

Hønsene mener også, de har førsteret på vejen. 
De flytter sig kun meget nødigt, når man 
kommer kørende i bil. 

Det regnede udenfor, så alle høns gik i 
tørvejr på en lun wrapballe

Rundt om på ejendommen kan man høre 
mange forskellige koncerter. Der står som 
regel en hane og galer løs og en høne, der 
straks svarer tilbage – og sådan fortsætter 
det i halve timer.

Høns er sjove og meget underholdende.  

4. generation
Fra Frie Vinger fik vi for en del år siden 10 bur-
høns. De så forfærdelige ud. Næsten ingen 
fjer på kroppen og var fuldstændig apatiske 
men de nød det frie liv hos os, og vi har fået 
en del efterkommere. Vi har her i juni 2022 
fået 4. generation – 8 små kyllinger. 

Hønemor og kyllinger på tur

De sidste 2 gange har vi kun fået haner. Den-
ne gang håber vi på høner, så der ikke bliver 
slagsmål. Det er 2 mødre der passer dem 
sammen. Det er lidt sødt.

Hønsene og Fasanen Kok Kurt
Vi omfavner jo alle dyr her på Nyt Hesteliv, så 
nu har vi også fået en fasan. Ja, det vil sige, 
at fasanen har omfavnet os. Han er blevet så 
glad for hønsene på internatet, at han hver 
morgen kommer spadserende som det mest 
selvfølgelige, småsnakkende og med hove-
det højt. Han er ikke tam, men er heller ikke 
bange for os, så længe vi ikke rører ved ham. 
Det er så hyggeligt. Vi har 3 haner (farfar, far 
og søn). De siger ikke spor til ham. Han er 
blevet en naturlig del af flokken.

Kok Kurt og hønsene

”Vores rolle som hestemennesker, der har bedt hestene være 
i vores verden, er gradvist at udvide en hests comfort zone, 
så den kan klare det meste, den vil møde i sit liv hos os, og 
samtidig være glad”.
Camilla Jacobs
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Guidet tur i sommeren 2022
Kom til rundvisning på Nyt Hesteliv og se 
de smukke omgivelser, mød hestene og hør 
historien bag det hele.

Rundvisning/guidet tur
En rundvisning vil bestå af en tur rundt på 
internatet, hvor vi fortæller lidt om stedet, 
og hvordan vi opererer som forening. Vi går 
også ud blandt ponyerne og æslerne. Alle 
dyrene er meget nysgerrige og venlige og er 
altid glade for besøg.

I sommermånederne juni, juli og august er 
der åbent for rundvisning

Onsdag kl. 11
Torsdag kl. 11
Lørdag  kl. 11

Evt. andre tidspunkter kan bookes ved at 
sende en forespørgsel på mail.

Pris kr. 90,-
Medlemmer kr. 60,-
Sponsor kr.   0,-

Du kan læse mere om rundvisning på hjem-
mesiden.

For yderligere information, eller booking af 
større grupper kontakt Janne Junker:
Mail: info@nyt-hesteliv.dk
Mobil: 2635 5865 - telefontid: 10-14

Hønsene tager også gerne på guidet tur

Nye heste

Basse Beauty Bella Hvid Bette 2

Bølle Fandango Mini Musse Hvid

Nacho Prins Rosa VuptiLær Horsemanship med Braveheart. 
“Lær med Braveheart – SMIL Horsemanship” er en læse- og opgavebog med 

spændende læring om heste, ponyer og horsemanship. 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 hos Nyt Hesteliv – så støtter du foreningen!
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Heste med ny familie

Buller
Musse, Buller og Leopold er sammen kommet til Sjælland, hvor de nyder deres nye liv i vandre- 
folde. Leopold er ved at finde ud af, at mennesker ikke er så farlige, og Buller har tabt sig så 
meget, at han rigtig kan give den gas med fuld galop rundt på folden, uden at hans astma 
stopper ham.

Sigurd er kommet i familie-
pleje ved en af vores ansat-
te, der pladask faldt for den 
smukke fyr. Sigurd er helt tryg 
ved Stine, og hun kan gøre alt 
ved ham. Han er endt det helt 
rigtige sted i hendes arme, 
mens han stadig står hos Nyt 
Hesteliv. 

Musse Leopold

LouiseSigurd Heidi

Putte og Cirkeline

Louise er kommet i pleje hos et 
ældre søskende par, der knus 
elsker hende. Hun skal kun 
bruges til hygge og klappe-
hest, og det stortrives Louise 
med. Louise har prøvet nok 
og skal nu bare nyde sit otium 
og forkæles.

Sif og Jack er kommet i fami-
liepleje i Vorbasse i Jylland, 
hvor de 2 skal hygge sig med 
familien.

Heidi er kommet i pleje hos 
en plejefamilie, som i forvejen 
har Emma og Bjørn. Bjørn 
ville hellere lege med de 
andre ponyer og Emma var 
lidt alene, så nu skal Heidi og 
Emma holde hinanden med 
selskab. Hun nyder sit nye liv i 
Fredericia.

Putte og Cirkeline har fundet 
en plejefamilie sammen, hvor 
de er blevet en del af en fami-
lie. De skal bruges til hygge, 
og det nyder de.

Sif og Jack

Bliv plejefamilie

At være plejefamilie for en af vores heste er 
ligesom at købe en hest. Du har ansvar og de 
samme forpligtelser som en hesteejer, du kan 
dog ikke videresælge den, hvilket er hele ide-
en bag dette koncept. Vi har over 100 heste og 
ponyer ude i familiepleje over hele landet.
 Langt de fleste heste vi får ind fra dyreværns-
sager, som har været vanrøgtet eller misfor-
stået, bliver til skønne dejlige heste igen. Vi 
kæmper for vores heste, så de kan komme 
om på den anden side og få et godt hesteliv, 
men ikke alle kommer ud i familiepleje. Vi 
vælger ud fra et match mellem mennesker og 
heste. Der skal være kemi og en forbindelse 
imellem dem, når de mødes”.

Langt de fleste heste og ponyer, vi har, er ikke 
længere rideheste, men er søde heste, der 
kan have brug for en fortsat kærlig pleje og 
omsorg. Selv om hestene ikke kan rides på, er 
der masser af anden omgang med dyrene til 
fælles glæde. Man kan gå ture, lave agility og 
jordtræning og hvad nu, hesten synes er sjovt 
at lave. Det giver nogen gange en helt anden 
relation at samarbejde med hesten på, hvor 
man er mere i øjenhøjde.

De fleste heste og ponyer er meget taknem-
melige, og de giver det hele igen. Der kommer 
også lejlighedsvis heste ind fra private, som 
ønsker at sikre deres fremtid, fordi de ikke 
bliver videresolgt, men at vi altid ved, hvor de 
befinder sig.

For både hesten og familien er det en kæmpe 
fordel at få en hest fra os, da den altid kan 

leveres tilbage, hvis det ikke fungerer, eller 
man af den ene eller anden grund ikke skal 
eller kan have hest længere. Det giver tryghed 
og sikkerhed. Ydermere kan det give plads til 
en ny hest, som har brug for at komme ind på 
internatet.

Vi elsker alle vores heste og ønsker dem alt det 
bedste sammen med en ny familie. Vi følger 
vores heste og besøger dem 2-3 gange om 
året, så vi kan se, at hesten trives og er glad”.

Krav til plejefamilier
• Du skal være medlem af Nyt Hesteliv
• Min. 2 tønder land til 2 heste, gerne mere
• Shetlandsponyer må ikke gå på fuld græs, 

men skal have en vandrefold eller en stor 
jordfold til rådighed

• Folden skal være forsvarligt indhegnet
• Hestene skal på fold hver dag så meget 

som muligt
• Fri adgang til vand
• Gode staldforhold – gerne løsdrift
• Hesten kan stå hjemme hos dig selv eller på 

et godt opstaldningssted, dog ikke rideskole
• Nyt Hesteliv skal godkende forholdene hos 

dig eller på opstaldningsstedet
• Hvis hesten flyttes, skal Nyt Hesteliv forin-

den godkende det nye sted
• Hesten skal have et årligt dyrlægetilsyn med 

tandeftersyn, vaccination, parasitkontrol etc.

Hvis du interesseret i en familieplejehest, skal 
du sende os et ansøgningsskema på forhånd, 
så vil vi kontakte dig for et besøg efterfølgende.

NH Badong NH Klaus
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In Memoriam: Betsen
For 12½ år siden fik vi en af de mest vanrøg-
tede heste, vi har haft, ind på internatet. Det 
var Betsen, og han var stort set kun skind og 
ben.

Da Betsen blev importeret fra Irland, var det 
med en lovende karriere foran sig. Desvær-
re fik Betsen klaustrofobi og turde ikke gå i 
startboksen. Ejeren solgte Betsen til en pri-
vat person på Langeland i den tro, at Betsen 
ville få et godt otium. 

Da vi fik en anmeldelse på en tynd hest, 
havde vi ikke forstillet os, hvor slemt det stod 
til. Vi politianmeldte straks ejeren, og fik 
den besked tilbage, at politiet troede hesten 
var aflivet for længst. Tidligere ejer ville ikke 
vente på, at politiet fik fjernet Betsen og 
købte Betsen tilbage og overdrog ham til 
Nyt Hesteliv.

Der stod en meget lang restitutionsperiode 
foran Betsen.  Betsen fik svedeture, når han 
spiste. Hans krop var på overarbejde. Vi æn-
drede hans mad til 8-10 gange i døgnet, og 
så hjalp det. Efter 4-6 mdr. kom Betsen til at 
se fin ud igen. 

I starten stod Betsen i boks, og når han 
skulle ud på fold om dagen, havde vi vores 
hyr med at få ham ud af boksen. Boksen 
gav ham ro og tryghed og ikke mindst mad. 
Senere, da Betsen var fit for fight, oplevede 
vi det modsatte. Betsen ville ikke på boks. 
Han ville være ude ved de andre heste og 
sammen med de gamle heste, der tog sig af 
ham. Han ville lege og løbe og græsse.

In memoriam

Som hvert år har vi også denne gang måtte sige 
farvel til nogle heste og ponyer. Det er ponyen 
Frida og hestene Frigg og Betsen. Sidstnævnte 
kan du læse om nedenfor. 

Svaldilfaris plejefamilie måtte også sige farvel til 
ham efter næsten 10 år i pleje.

  Betsen som han blev fundet.

Betsen efter ½ år hos Nyt Hesteliv

Betsen fandt nogle gode legekammerater 
i Zeus (en ung knabstrupper) og Mickey (en 
tidligere hestemarkedshest), og han fandt 
tryghed hos Zas og Legse (Janne Junkers 
gamle hest).

Betsen og Mickey i gang med grimeleg.

Betsen blev også brugt til små skovture, 
endda med bidløs optømning. Han nød de 
små ture ned i skoven.

I det hele taget nød Betsen livet. Der var kun 
en bekymring i livet, og det var om man nu 
også fik mad næste gang. Betsen var den 
første, vi fodrede hver gang, for der lød en 
urolig brummen/vrinsken, og han faldt først 
til ro, når foderet var landet i hans krybbe. Vi 
lovede ham, at han aldrig skulle sulte igen.

Betsen på 6 ha sommerferiemark

Igennem årene har Betsen ind i mellem døjet 
med sine hove. Hans såler var ikke stærke 
eller tykke. Så med mellemrum gik han med 
sko med ekstra sål i. Til sidst kunne hovene 
ikke mere. Hovbenet var sunket ned, og vi 
valgte at give ham fred.

Betsen løber nu igen sammen med sine 
gamle venner Mickey, Zas og alle dem, som 
vi har sagt farvel til igennem årene. 

Naturens eget foder, 
                              når du vil fodre med omtanke

Vi er glade for samarbejdet
med Nyt Hesteliv
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Dyreværnssager

Vi fik en anmeldelse om døde får på et naturplejeområde.

Der var blevet observeret får med uplejet pels, sår og døde 
dyr og heste med lange hove. Hestene er fjordheste og har 
intet læskur eller tørt leje.

Gennemgående er det et forfærdeligt syn, og dyrene træn-
ger i den grad til pasning og pleje. Rundt omkring på arealet 
ligger der knoglerester og kranier fra andre døde dyr.  
Vi er blevet informeret fra den person, der har henvendt sig 
til os, at der i begyndelsen af februar 2022 også lå en død 
hest.

Disse naturplejearealer har ikke tilladelse til at benytte und-
tagelsesloven § 20a og dyrene skal derfor tilses, og hestene 
skal have tilstrækkelig med stråfoder og et skur med tørt leje.

Alle dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt 
mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Vi politianmeldte ejeren, og politiet bad blot ejeren om at få 
taget bedre vare på sine dyr. Hvorfor skal sådan en ejer over-
hovedet have lov til at have dyr. Det er så ubegribeligt gang 
på gang.

Vi tilbød at tage fjordhestene, hvilket ejeren ville tænke over. 

2 dage senere skød han dem. 

Ja mennesker er mærkelige! 

Skjern

OL i Paris 2024

Gør dette ondt i dit hjerte? Så hvorfor acceptere det på heste?

Dette er en fransk kampagne inden OL 2024 i Paris. Det er nu valgfrit at ride med kandar 
ifølge FEI. Stærkt budskab.

Husker I sagen om NH April, som vi frikøbte 
ved den fynske hestehandler tilbage i 2016? 

Hestehandleren er for 6. gang (ja, du læste 
rigtigt) blevet dømt for vanrøgt af sine heste 
og æsler. Det gjorde, at hans betingede dom 
fra 2018 (hvor han blev dømt for at have ud-
sultet April) nu trådte i kraft og han er kom-
met 6 måneder i fængsel. Dommen fra 2018 
lød på en bøde og en betinget fængselsdom, 
samt at han ikke måtte have noget som helst 
med heste eller andre dyr fra hestefamilien at 
gøre. Derudover har hans kone, der har hjul-
pet ham med at skjule, at han håndterede 
heste, også fået en bøde.

At man kan blive dømt for overtrædelse af 
dyrevelfærdsloven 6 gange uden at få fra-
taget retten på livstid til at have med dyr at 
gøre, står vi fuldstændigt uforstående over-
for. Hestehandleren er kynisk og har ingen 

respekt for dyr. Det vil en bøde og en fæng-
selsdom desværre ikke ændre på.

Den fynske hestehandler dømt igen

April som hun så ud hos den fynske hestehandler
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Fandango er en smuk lille Welsh pony med 
en sørgelig historie.

Da en rideskole stod og manglede en pony i 
deres undervisning, fik de tilbudt at låne en 
pony gratis fra en person, der udlånte alle 
sine ponyer og heste. På billederne, de fik 
tilsendt, så man en smuk og trivelig pony. 
Den pony, der ankom til rideskolen, så helt 
anderledes ud. Han var helt udmagret og 
slingrede af sult. Hele hans ryg var fyldt med 
regneksem, også kaldt Dermatophilosis con-
golensis. 

En meget mager Fandango

Ponyen var sløv og i en så dårlig forfatning, 
at han på ingen måde kunne bruges i un-
dervisningen. Rideskolen fik fodret Fandan-
go lidt op efter samråd med politi og dyr-
læge, da de ikke kunne bruge ham, så tynd 
han var. Efterhånden som han fik mad nok 
og tog på i vægt, blev han også mere livlig – 
lidt for meget i forhold til det rideskolen skulle 
bruge ham til. Efter bare 5-6 uger skulle han 
pludselig sælges. Rideskolen kunne vælge at 
købe ham eller returnere ham. Vi bliver der-

for kontaktet for at høre, hvad de skulle gøre. 
De syntes jo, det var synd for ponyen, men 
de kunne ikke bruge ham. Da vi hørte hans 
historie, valgte vi at frikøbe ham, så han ikke 
skulle retur og udlånes igen og igen.

Fandango ved ankomst til Nyt Hesteliv

Vi har efterfølgende fundet ud af, at Fandango 
har haft mange forskellige ejere. Efter han 
blev solgt som 5 årig, blev han i 2015 handlet 
på Hjallerup marked.  

Fandango på Hjallerup

Fandango har nu fået ordnet tænder, og han 
havde den mest skrækkelige mund med 
skarpe spidser, Stakkels pony. Det har gjort 
så ondt. Næsten alle dyreværnssager, vi stø-
der på mangler at få ordnet tænder. Det er 
en kæmpe mangelvare og burde indgå i vo-
res lovgivning, når vi holder heste i fangen-
skab og ikke selv kan slide og vedligeholde 
deres tænder naturligt.

Fandango
Fandango skal ikke mere nu. Han skal have 
et godt liv, som han fortjener, hvor der ingen 
pres og stress er.   

Han er en kvik og skøn pony, der kommer 
ilende, straks han ser os. Han lider meget 
af separationsangst og bliver meget urolig, 
hvis der ikke er andre heste i nærheden. 

Tak til den rideskole, der fik ændret hans 
skæbne!

Fandango i dag

 Rosa havde stået sammen med andre store 
heste, der alle havde været magre. Nu var 
der kun Rosa tilbage, hun havde stået ale-
ne i næsten et år. Hun stod med astma og 
kunne ikke trække vejret. Rosa havde været 
lånt ud til en børnefamilie, hvor de havde 
opdaget, at hun havde astma. Derfor sendte 
de hende tilbage til ejer, som intet gjorde 
ved det.

Vi fik en dyrlæge ud, så Rosa kunne få hjælp 
til trække vejret, men da ejeren ikke ønske-
de at fortsætte behandlingen, fik vi hende 
overdraget.

Derudover var Rosa fyldt med lus. Efter 
dyrlægen havde været forbi og givet hende 
medicin, smertestillende og lusebehand-
ling, hentede vi hende til Nyt Hesteliv. Hun 
gik lige op i traileren og virkede glad over at 
komme i selskab med andre heste igen. Da 
hun kom ud på en sidefold til ponyløsdriften, 
gav Kasper hende et stort velkomstkys (se 
forsidebilledet).

Hun er en rigtig sød pony, som vi håber at 
finde en god familie til på sigt.

Dyreværnssag Rosa

Rosa ved ankomst Rosa kløede sig konstant p.g.a. lus
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Nyt om loven

Fødevarestyrelsen har nu gjort det lovplig-
tigt, at alle heste skal registreres i CHR, så 
man bedre kan opspore smitte.

Det betyder, at du som hesteejer skal gå ind 
på fødevarestyrelsens hjemmeside og regi-

strere dig og dine heste, samt hvilken dyrlæge 
du bruger, hvis du har dine heste stående 
hjemme. Står hesten opstaldet, er det op-
staldningsstedet, der skal lade sig registrere.

Registrering af heste i CHR registret

Efter 28. januar 2022 er det ikke længere 
muligt på eget initiativ at udelukke sin hest 
fra konsum. Herefter kan den kun udelukkes 
fra konsum af en dyrlæge som led i medicinsk 
behandling.

Alle heste, der ikke er taget ud af konsum 
allerede, vil være registreret som værende i 
konsum. Det er bestemt på EU plan.

Det betyder, at der er en del ting der skal 
overholdes med hensyn til medicingivning, 

og en del præparater der ikke kan bruges.

Er du i tvivl om din hest er udtaget af konsum, 
kan du se det i hestens pas under medicinsider, 
eller du kan kontakte SEGES.

Heste kan nu kun tages ud af konsum, hvis 
de har fået medicin, der ikke giver tilladelse 
til, at hesten bruges til konsum efterfølgende.

Frivillig udtagelse af heste i til konsum

Vi får mange anmeldelser på rideskoler fra 
hele landet, hvor hestene bliver brugt alt for 
meget, får for lidt stråfoder, for lidt foldtid 
– hvis overhovedet – misbrug af gamle slid-
te heste, manglende behandling for deres 
livdelser (hove, tænder, sår) samt at pisken 
bliver brugt alt for heftigt. 

Det er en positiv udvikling, at folk reagerer 
mere på de ting, de ser. 
Rideskoleheste bør være de heste, der bliver 
behandlet allerbedst. De om nogen har for-
tjent en masse foldtid og begrænset ridetid 
og rideår.

Rideskoler

Svajrygget hest Heste i spiltov

En rideskole misbruger en gammel hest på 
det groveste. Den er så tynd og skarp over 
ryggen, at næsten ligegyldig hvor lille et 
barn, der sidder på den, må det gøre vanvit-
tig ondt. Tænk at være så ufølsom og kynisk. 
Rideskolen påstår, at der kun er et lille barn 
som bliver trukket rundt et par gange om 
måneden, men det er jo ikke sandt. Se bille-
det af en ung, som rider på den. 

Det er så kritisabelt og tarveligt, at sådan en 
gammel pony ikke får fred. Den har så me-
get fortjent et otium uden pres og masser af 
ro og omsorg. Anmelder har skrevet til os, at 
den nogen gange falder helt sammen. 

Den er politianmeldt, og politiet har været 
derude og drøfte tingene med ejeren. 

Dyreværnssag rideskole

Den stakkel! Ikke ligefrem et lille barn
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Underskrift indsamling: Nej til at dispensere 
fra Dyrevelfærdsloven i forbindelse med 
naturnationalparker

I marts 2022 lavede Nyt Hesteliv et borger-
forslag i samarbejde med DOSO i protest 
over forvaltningen af dispensationsloven 
L220.
 
Man kan stadig nå at skrive under på bor-
gerforslaget, der løber indtil september 

2022. Vi skal have mindst 50.000 underskrif-
ter for at det bliver taget op i folketinget, så 
få endeligt delt budskabet. I skrivende stund 
mangler vi stadig ca 32.000 underskrifter.

Gå ind på www.borgerforslag.dk og søg i 
øverste højre hjørne på ”Nej til at dispense-
re fra Dyrevelfærdsloven i forbindelse med 
naturnationalparker”. Tryk på STØT og følg 
deres anvisninger.

Underskriftindsamling

Natur National Parker / NNP

Det kan være svært at finde rundt i alle disse 
navne på naturarealer. Vi vil gerne slå fast, at 
det KUN er de statsejede naturnationalparker 
(NNP), der kan søge en dispensation. Hver 
enkelt NNP skal selv søge dispensation for at 
få den. De får den ikke automatisk!
Så alle andre naturparker skal følge Dyrevel-
færdsloven på lige fod med andre hesteejere.

Selvfølgelig bør NNP ikke få en dispensation 
fra en nylig vedtaget Dyrevelfærdslov.  
Nationalparkerne er kommet for at blive, men 
det er fuldstændig uacceptabelt, at staten 

kan få dispensation for loven. De 2 primære 
ting, som trigger Nyt Hesteliv (og alle andre 
dyreværnsforeninger og dyrlæger) er: 

1. Det er dispensationen for ikke at skulle 
vinterfodre i tilfælde af, at der er knaphed 
på foder.

2. At detr kun skal være jævnlige tilsyn på  
bestanden i stedet for dagligt tilsyn på 
individet, som er gældende i dag.

Se hvor Naturnationalparkerne skal etableres 
på kortet nedenfor.

Kun Naturnationalparker har dispensation for dyrevelfærdsloven.
Vi kan allerede nu mærke, at Fødevarestyrel-
sen og politiet er ved at rykke grænsen for, 
hvad der er acceptabelt af huldscore ude i 
naturarealerne. Vi frygter derfor for den kom-
mende vinter.  

Skriv under på borgerforslaget. Se nedenfor.
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Hestemarkeder

En ting, der har været godt ved corona pan-
demien, har været nedlukning af hestemar-
keder. 

De er desværre på vej tilbage!

Både Vorbasse og Hjallerup marked har 
slået stort op, at de igen har åbent. Flere af 

de små hestemarkeder åbner også, og alle 
forventer stor tilslutning.

Nyt Hesteliv vil tilse markederne med hjælp 
fra vores livreddere, da vi stadig vil gøre op-
mærksom på den uetiske behandling af dyr, 
der står dagen lang på disse markeder uden 
mulighed for at søge ly for sol eller regn. 

Denne gang har vi stillet hestetræner, fore-
dragsholder, underviser og forfatter Ute Leh-
mann 3 spørgsmål om hestevelfærd. Ute har 
trænet og undervist siden 1996 og bor nu på 
Fyn, hvor hun har sit firma Horse in Harmony.

Foto: Katja Jensen Photography

Hvad er god hestevelfærd for dig?
God hestevelfærd er baseret på, at byde he-
stene så naturlige omstændigheder at leve 
i som muligt. De mest basale grundforud-
sætninger er fri adgang 24/7 til vand, mad, fri 
bevægelse og selskab af andre heste. Heste 
i fangenskab har brug for stimulering for at 
kunne udfolde sig mentalt. Et rigt liv er fyldt 
med afveksling indenfor trygge rammer.
God hestevelfærd betyder, at hesten har en 
fundamental følelse af at være sikker og tryg 
og derfor have overskud til at være nysgerrig 
og undersøgende.
 
Hvad er din erfaring med misrøgt og  
vanrøgt af heste?
Heldigvis er jeg ikke ret meget i kontakt med 
misrøgtende heste.
Jeg er dog opmærksom på, at det at fod-
re en hest korrekt, er et langt og indviklet 
studie, som mange hesteejere ikke sætter 
sig tilstrækkeligt ind i. Fejlernærede heste i 
Danmark er nok overvejende overvægtig til 
svært overvægtig. Nogle hesteejere går så 
’all in’ med at prøve på at holde deres heste 
slanke og ’sporty’ og her ser vi nogle gange 
sultene heste, med svien i maven og tendens 
til mavesår. Det er en svær kunst at balancere 
hestens optimale vægt.
At holde hove ved lige ser jeg ligeledes som 
en udfordring nogle steder, hvor jeg ser heste 
som går med besvær pga. for lange hove.

Jeg tror på at det for det meste er oplysning 
der mangler og jeg har ikke mødt nogle 
hesteejere, som med vilje prøver på at skade 
deres heste. Men – som Niels Hausgaard sag-
de så rigtigt en gang: De største problemer 
bliver ikke skabt af mangel af viden, men af 
illusionen om viden…..
 
Hvad er din bedste oplevelse med heste?
I dag er jeg mest optaget af og begejstret for 
at skabe kontakt og dialog mellem hest og 
menneske. Jeg elsker når jeg kan bidrage til 
en positiv forandring, som direkte gavner og 
få hesten til at føle sig bedre tilpas end før vi 
mødtes. Det kunne være en hest, som umid-
delbart ikke er motiveret til at bevæge sig, 
som lader sig medrive i en fælles bevægelse 
og bliver mere løsgjort og ubekymret at se 
på. Eller en anspændt, bekymret hest, som er 
lidt på flugt hele tiden og så begynder med 
at tage dybe åndedrag og slippe spændin-
gen i krop og sind. Begge heste ville kunne få 
mulighed på sigt til at udtrykke sig kraftfuld 
og pragtfuld, uden at det er baseret på tvang 
og pres eller bunder i nervøsitet og angst.
Jeg nyder ligeledes meget at jeg bor sam-
men med mine heste og er så heldigt, at jeg 
kan følge flokkens færd på Harmony Farmen 
i gennem de fleste dage.
 
Mere information:
www.horseinharmony.dk

3 spørgsmål om dyrevelfærd
Ute Lehmann
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Lidt stemningsbilleder ... ... fra Nyt Hesteliv
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En vandrefold er god af mange grunde. Om 
du har tynde eller tykke heste, store eller 
små, unge eller gamle eller en blandet flok.
De gamle heste får styrket deres led og 
muskler i vandrefolden og konkurrenceheste 
får stimuleret hjernen, så den ofte bliver mere 
fokuseret, og giver alle heste en sund og na-
turlig bevægelse.

Definition
En vandrefold er en lang sti på minimum 2 
meters bredde, hvor der ingen blindgyder er.

Hvordan laver man en vandrefold?
Der er 2 ting, man skal tage i betragtning når 
man laver en vandrefold. Den ene ting er, at 
stien skal være så bred, at den største hest 
kan vende sig på den. Den anden ting er, at 

der ingen blindgyder må være, så en svag 
hest ikke kan blive fanget af en stærkere hest 
i blindgyden.

Har du de 2 ting på plads, kan du gå i gang 
med den egentlige planlægning.
Hvad vil du gerne opnå med den vandrefold? 
Skal den være udfordrende/spændende for 
dine heste? Vil du gerne have øget bevægel-
se i flokken? Skal du undgå græs, eller måske 
alle delene på en gang? Vandrefolde kan ud-
formes på mange måder og kun din fantasi 
sætter grænsen.

Længde og bredde
Der er ikke nogen regel for længden på en 
vandrefold, men der er dog nogle ting man 
skal være opmærksom på. Hvis vandrefolden 
skal bruges til nøjsomme heste, eller heste, 
der ikke må få for meget græs/er forfangen, 
skal man ikke lave for lange eller for brede 
stier. Hestene skal kunne ”ødelægge” græs-
ses på stierne med deres vandring, så græs-
set ikke gror uhindret. Som udgangspunkt vil 
vi anbefale en 400 meter lang sti til 2 heste, 
og herefter 100 meter ekstra pr hest. Det kan 
godt være du skal justere dette hen ad vejen, 
og derfor er det en god ide at bruge flytbare 
pæle i starten, til man har fundet ud af, hvad 
der fungerer for hestene.
Skal du ikke tage hensyn til mængden af 

Vandrefold – udvidet løsdrift
græs, kan du variere længden og bredden 
efter hvad du synes er bedst.

Øg vandringen
For at få mest mulig vandring på stierne, skal 
man sørge for at vand og grovfoder er i hver 
sin ende at vandrefolden. F.eks er det nok 
mest praktisk at vandet er i den ende, hvor 
stalden og vandrør er. Man kan så lave foder/
høstationer på sporet – eventuelt lave nogle 
hak langs stien, hvor høkasserne kan stå. Lav 
minimum 2 foderstationer, så de svage heste 
altid har muligheden for at tilgå grovfoder.
Du kan også tage skridtet videre og lave en 
Paddock Paradise vandrefold. Læs mere om 
dette på facebooksiden Paddock Paradise 
Danmark eller bogen Paddock Paradise.

Gode råd
Husk altid at lave afrundede hjørner på stien, 
så hesten ikke skal rundt om et skarpt hjørne.
Vil man helt undgå græs, kan man starte 
med at lave en sti med en harve, inden man 
sætter pælene. Skal man året rundt und-
gå græs, kan man harve stien med jævne 
mellemrum. Her er det så en god ide at lave 
stien bred nok til harven, så pælene ikke skal 
flyttes hele tiden.

Hvad med midterstykket?
Mange spørger, hvad man kan bruge det-
te til. Du kan enten bruge det til at slå wrap 
på, hvis det er stort nok. Nogen bruger det 

til sommergræsning og andre igen lægger 
deres ridebane her. I disse tider, hvor der er så 
meget fokus på biodiversitet, lader nogle det 
vokse til med vilde (eller tilsåede) blomster, til 
glæde for bier og insekter.

Lovgivningen
Da lovgivningen foreskriver, at man mini-
mum skal have et område på 20 x 40 meter 
til 4 heste, er det en god ide at lave vandrefol-
den i forlængelse af området ved løsdriften, 
for at opfylde lovgivningen. Selv om hesten 
får meget mere bevægelse i en vandrefold, er 
loven ikke skrevet så selve vandrefolden kan 
opfylde lovens mål.

Læsestof og gode råd
Der findes flere bøger indenfor dette emne, 
blandt andet kan nævnes ”Det naturlige he-
stehold” og ”Paddock Paradise”. På facebook 
er der flere forskellige grupper inden for den 
lille- eller udvidet løsdrift, hvor man kan stille 
spørgsmål eller få inspiration.
Du kan også læse Nyt Hestelivs artikel om, 
hvordan man laver en løsdrift på vores hjem-
meside under Foreningen/Nyt Hestelivs egne 
artikler og få flere ideer til at gøre vandrestien 
mere spændende for din hest.
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Vi oplever, at rigtig mange mennesker ringer 
til os og anmelder deres opstaldningssted, 
fordi deres heste ikke får stråfoder nok – ofte 
kun 6 kg hø/wrap. Det kan vi ikke gøre så 
meget ved, andet end at man selv må tage 
ansvar for sin hest og sørge for, at den får 
tildelt det stråfoder, som den skal have. Strå-
foder bør gives ad libitum, hvis der ikke er 
græs. Det er meget vigtigt for hestens velbe-
findende, at den får nok stråfoder i løbet af 
dagen både på jordfolden og i boksen.  

Stråfoder (hø/wrap) er godt for mange ting:

1. Det giver god tyggetid, som hesten har 
brug for. Det øger spytdannelsen og neu-
traliserer mavesyren og dermed minimerer 

risikoen for mavesår, som dyrlæger mener 
op mod 80% af vores heste står med. 

2. Hvis hesten står meget i boks eller på 
jordfold, er det også nødvendigt at den har 
noget at beskæftige sig med, da den ellers 
kan få en dårlig adfærd (krybbebider, boks-
vandre, væve m.m.)

3. Stråfoder er med til at hjælpe hestens tæn-
der, så de bliver jævnt slidt på overfladen 
og ikke danner for mange unødige tand-
spidser.   

4. En hest spiser fra naturens side ca. 16-20 
timer i døgnet. Derfor er det vigtigt, at 
vi tilgodeser dette behov for enten græs 
eller stråfoder. Stråfoder bør altid gives ad 
libitum. Så kan den selv styre, hvornår den 
ønsker at spise. Til sammenligning tygger 
vores heste i Danmark helt ned til under 6 
timer.

5. Hesten kan leve af stråfoder alene blot 
tilsat lidt vitaminer og mineraler. Kun hvis 
den skal præstere noget, vil den have brug 
for kraftfoder. 

6. Hvis hesten er til den lidt for runde side, så 
kan man supplere med frøgræs eller lidt 
halm, bare den har noget at tygge i.

Stråfoder og tyggetid
Hesten har en utrolig stor evne til at sam-
arbejde med os mennesker, og den vil gøre 
alt for os, hvis bare den forstår os, og vi også 
lytter til den. 

Når noget bliver utrygt, ubehageligt, stres-
sende eller er der noget, der decideret gør 
ondt, så prøver hesten at sige fra, så godt den 
kan. Den begynder måske at stoppe, bakke, 
vende rundt eller lignende og er ikke helt så 
villig længere til at gøre de ting, du beder den 
om. Det er alt sammen et tegn på, at den 
prøver at sige fra.

Så hvis du ikke lytter og ændrer på forholde-
ne, så siger den endnu mere fra eksempelvis 
ved at bukke og smide rytteren af, viger når 
du kommer for at hente den på folden, står 
uroligt på staldgangen når den bliver striglet 
eller andre ting, den kan finde på, så du bed-
re forstår, at der er noget galt.

Hvis du stadig ikke lytter, så øger den styr-
ken i måden, den siger fra på. Til sidst RÅBER 
hesten. Det er dens sidste udvej. Det kan give 
udslag i, at den begynder at sparke, bide eller 
stejle.

Desværre oplever vi alt for tit – på grund af 
menneskers uvidenhed og manglende for-
ståelse – at hesten bliver aflivet. 
Det er ikke hesten, der er noget galt med. 
Det er os mennesker, der skal lære at udvise 
større tålmodighed, respekt og forståelse. 
Alt for mange heste står med mavesår (op 
mod 80% ifølge dyrlæger), fordi de ikke trives, 
er stressede og er udsat for et stort pres, som 
de ikke kan leve op til. Mange heste får alt for 
lidt stråfoder, alt for lidt foldtid og rides alt for 
meget.

Vi får så mange henvendelser for folk, som 
vil af med deres hest, fordi de mener den er 
farlig, og det kan den også være i det forkerte 
miljø og hos de forkerte mennesker.
Ikke alle heste synes, det er fedt at blive redet 
på. Det kan der være mange årsager til. Vi 
oplever her de mange rideskoleheste, vi får 
ind. De vil ikke have, man rider på dem mere. 
Ikke nødvendigvis fordi de fejler noget, men 
simpelthen fordi de ikke har lyst. Ridning er 
menneskets opfindelse, og hesten har det 
fint med aldrig at blive redet.  Det er kun 

os mennesker, der har et problem med, at 
hesten ikke kan rides. Hestene elsker en tæt 
relation til os mennesker men ikke nødven-
digvis som ridehest.

Måske skal vi nogle gange lige træde et 
skridt tilbage, når vi står med en hest, der 
udviser voldsom adfærd. Træd tilbage og lyt 
til hvad hesten siger. Forstår man ikke, hvad 
hesten siger, så kontakt en dygtig hestead-
færdstræner. De kan ofte hjælpe en med at 
forstå, hvad hestens problem er, så du på den 
måde kan ændre vilkårene for hesten. Hesten 
er den fødte samarbejdspartner, så hvis du 
imødekommer dens behov, vil situationen 
kunne ændre sig for begge parter.
Læs også Sigurds historie. Han har været 
igennem de samme ting, hvor ingen forstod 
ham.

Citat:
 “We don’t measure horses worth based 
on what they can do for us. We are just 
grateful to have them in our lives. This 
world is a much happier and beautiful 
place because these horses are in it. And 
that’s all that matters to us.”  ~ Unknown

Når hesten ikke bliver hørt og til sidst må RÅBE HØJT

Vejen til en glad, smidig 
og holdbar hest

– og stærkere relationer 
mellem dig og din hest

Læs mere på horsemama.dk

Definitioner

Stråfoder: Hø eller wrap. Heri er der foderenheder/energi nok til, at hesten kan 
leve af det.

Fuldfoder: Menneskeskabt foder, hvor der er blandet vitaminer og mineraler i. 
F.eks mysli eller foderpiller. Fuldfoder kan også være havre, hvor man så selv skal 
tilføje vitaminer og mineraler. Fælles for det hele er, at det har en høj foderenhed.

Vitaminer og mineraler: Vigtige for at hesten kan fungere optimalt, når de lever 
under menneskeskabte forhold.

Tyggetid: Den tid, det tager en hest at tygge sit foder (Stråfoder eller fuldfoder). 
Tyggetiden bør ligge på over 10 timer. Det tager ca 35 minutter for en alminde-
lig hest at tygge 1 kg hø, så det vil svare til, at en hest bør have min. 18-20 kg hø/
wrap om dagen men helst ad libitum.
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Jeg så faktisk Sigurd, da han var sat til salg 
på nettet. Jeg læste salgsteksten, og jeg fik 
en klump i halsen. “Stakkels hest” tænkte jeg, 
da jeg læste at han var blevet kastet fra sted 
til sted, og allerede havde haft i hvert fald 8 
hjem, i de 8 år han havde levet. Jeg så, og 
kunne mærke, en meget skræmt hest ud fra 
billederne. Jeg ville så gerne kunne gøre no-
get, men det eneste jeg kunne, var at ønske, 
at nogen købte ham, som rent faktisk ville 
give ham et godt hjem, i stedet for at sælge 
ham videre igen. 

Sigurd hos Nyt Hesteliv

Det er lidt over 1 år siden jeg mødte ham, da 
jeg startede som frivillig på Nyt Hesteliv, og 
det øjeblik jeg mødte ham, fik jeg en helt 
speciel følelse i kroppen. En følelse jeg aldrig 
har mærket før. Det var helt specielt. Det var 
ikke på grund af, hvordan han så ud. Jeg kun-
ne bare mærke en stærk connection mellem 
os lige fra første øjeblik, vi mødte hinanden.
I starten kunne ingen komme til ham, han 
stak af fra folk i panik, da den eneste udvej, 
han så, var at flygte, når han følte sig presset. 
Han løb også under hegnet mange gange. 
Han havde mistet al tillid til mennesker, og 
jeg vidste, at det ville tage lang tid at vinde 
den tillid tilbage. 

Jeg satte mig ned på folden, i nærheden af 
ham, hver dag, for at vise ham, at jeg bare var 
der, at jeg forstod ham, og lyttede til ham. 
For hver dag der gik, kunne jeg komme tæt-
tere og tættere på ham, og han begyndte at 
åbne mere op for mig. 
For et halvt år siden løb han langt væk, når 
jeg kom gående med et træktov eller en gri-
me i hånden. Jeg brugte flere timer på ham 
hver dag, når han havde smidt grimen og 
ingen andre kunne nærme sig ham. 
Jeg husker specielt en dag, hvor jeg ikke var 
i stalden. Han havde smidt grimen, og alle 
prøvede at få den på ham, men det lykke-
des ikke. Jeg kom nogle dage efter, og det 
tog mig ikke engang 5 minutter at give ham 
grimen på. Han begyndte nemlig at stole så 
meget på mig, at han turde lade mig gøre 
det. Der var dog stadig lang vej. Han var ban-
ge, når jeg ville strigle ham, og alting skulle 
foregå meget stille.
 
Nu 1 år efter jeg mødte ham, er der sket så 
meget. Han er en helt anden hest. Han har 
den skønneste personlighed, og han giver så 
meget kærlighed. Han er nysgerrig, kunne 
aldrig gøre en flue fortræd, og åbner stadig 
mere og mere op hver dag.

Han stikker ikke længere af, og han løber hel-
ler ikke under hegnet mere. 
Han bliver stadig usikker og mange gange 
ligefrem bange, når fremmede står i nær-
heden af ham, eller hvis man laver en hurtig 
bevægelse. Men nu kan andre også gå hen 
til ham på folden, og han løber aldrig, når 
han ser mig komme gående med grimen og 
træktovet mere. Han stikker ligefrem hovedet 
ned i grimen hver gang, og jeg kan nu gøre 
næsten alt med ham. Det er sådan en fanta-
stisk følelse, når det lykkedes at vise ham, at 
mennesker kan være gode! 

For lidt over en måned siden (marts måned, 
red.) tog jeg en beslutning, som jeg længe 
har villet. Jeg har altid lovet Sigurd, at jeg 
ville gøre alt, hvad jeg kunne, for at vi ikke 
skulle skilles ad, og derfor skulle han selvføl-
gelig officielt være min egen. Jeg fik Sigurd i 
familiepleje, og jeg har ham opstaldet på Nyt 
Hesteliv. Han betyder alt for mig, og jeg er så 
ubeskrivelig taknemmelig for at have ham i 
mit liv, og for alt det, han gør og er. 

Sigurds historie – fortalt af Stine Damgaard
Da jeg solgte min pony, Tessa, for 6 år siden 
(hun er dog tilbage hos mig igen), kunne jeg 
ikke holde ud at være i nærheden af andre 
heste. Det var simpelthen for hårdt, og det 
at blive frivillig ved Nyt Hesteliv var meget 
grænseoverskridende for mig. Men Sigurd 
åbnede mit hjerte igen, og han hjalp med at 
hele mig fra de ting jeg kæmpede med. 

Jeg glæder mig så meget til det liv der venter 
os sammen, og alle de eventyr vi skal udleve 
sammen. 

Sigurd og Stine

Hun var så begejstret da jeg blev født. 
”Jeg vil elske dig for altid”, lovede hun. 

Hvordan endte jeg på denne måde 
hos en hestehandler?

Tænk før du køber en hest. 
Det er en livslang forpligtelse!
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Af Mathilde Denning

Hvordan hjælper man heste, der har det 
svært?

Jeg elsker at tale med hestene på Nyt Hesteliv, 
fordi der er så mange forskellige sjæle, per-
sonligheder og baggrunde. De har alle deres 
egne behov og prioriteter. Men der er allige-
vel nogle ting, der går igen, når jeg spørger 
hestene, hvordan de har det, og hvad der 
har været en hjælp for dem, når de har skulle 
overkomme alverdens ting og sager – lige fra 
fysisk vanrøgt til følelsesmæssige traumer. 

Mathilde på Nyt Hesteliv

Når man spørger NH’s heste er der 3 ting, der 
går igen: 

1. Frihed til at være hest. Frihed til at udtryk-
ke sine naturlige behov, frihed til at bevæ-
ge sig, spise, finde selskab eller være alene 
afhængig af behovet. Frihed til at opsøge 
kontakt eller undgå kontakt med menne-
sker. Frihed til at finde de rigtige hesteven-
ner i en stor flok. Disse helt basale behov 
er noget, mange af hestene på NH på en 
eller anden måde har været frarøvet, og de 
fortæller mig altid, hvor vigtigt det er for 
dem, når de skal komme ovenpå igen. De 
ved godt, at kroppen er i stand til at over-
komme meget mere, end vi tror, hvis den 
bare får de rette omstændigheder til at 
gøre dette. 

2. Tålmodighed og tid. Jeg har ikke snakket 
med én hest på Nyt Hesteliv, der ikke har 
nævnt, hvor fantastisk det er at være et 

sted, hvor der ikke er nogle, der har ønsker, 
krav eller ambitioner på deres vegne. De 
trives ved at være et sted, hvor der ikke er 
nogen, der forlanger eller beder om noget 
andet, end at de trives. Der er intet forvent-
ningspres at leve op til, ingen skjulte agen-
da og ingen fast tidsramme for, hvornår no-
get skal lykkes eller være færdigt. Hestene 
mærker, at de får al den tid, de har brug for, 
og det fjerner en stor byrde fra deres skuld-
re og hjælper dem faktisk med at få det 
bedre meget hurtigere.  

3. Venlige mennesker. For nogle af NH’s heste 
er det første gang i deres liv, at de møder 
kærlige, venlige, imødekommende men-
nesker, der vil dem det godt og som øn-
sker at tage tingene i deres tempo. Det er 
guld værd. Det berører mig altid dybt, hvor 
mange heste, der kommer hen til mig, når 
jeg går ud på NH’s folde – de ønsker og 
opsøger kontakt, selvom de har de vær-
ste oplevelser med i bagagen. Hestene på 
NH giver mig altid følelsen af, at man kan 
overkomme næsten alting, hvis man bare 
har de rette mennesker omkring sig, som 
udviser forståelse, tålmodighed og kær-
lighed. Vi mennesker spiller en meget stor 
rolle i hestenes liv.

Jeg elsker de læringer, jeg tager med fra 
samtalerne med NH’s heste. Der er mange 
vise sjæle, der har prøvet lidt af hvert. Da jeg 
for et år siden adopterede en 10-årig vildkat, 
Arwen, brugte jeg netop disse principper til 
at gøre hende komfortabel i mit hjem. De før-
ste tre måneder, så jeg hende slet ikke, fordi 
hun ikke turde være i samme rum som mig, 
og hvis jeg kiggede på hende, løb hun sin 
vej. Hun var skrækslagen. Men jeg gav hende 
bare frihed til at være kat, udviste tålmodig-
hed og fortalte hende, at selv hvis det kun 
var denne slags forhold, vi kunne have altid, 
var jeg glad for at tilbyde hende et hjem. Jeg 
talte med hende og fortalte hende, hun var 
smuk, modig og at jeg elskede hende – selv-
om jeg aldrig havde rørt hende. 

I dag, et år senere, er hun meget kælen. 
Kommer når man kalder og går med på ture 
hver eneste dag. Hun er helst i samme rum 
som mig hele dagen og sidder gerne og 
hjælper mig, når jeg arbejder. Hun har endda 

Nyt Hestelivs heste har ordet 
for første gang nogensinde lagt sig i sofaen 
ved siden af mig! Det var en stor dag. 

Mathilde 

Så jeg er meget glad for de tips, hestene på 
NH har givet mig. Der er også tit én ting, der 
går igen, når jeg spørger ind til deres drøm-
me og ønsker. Nummer 1 på de fleste af he-
stenes ønskeliste er… En kærlig ejer. 
Når de fortæller mig om dette menneske, 
snakker de aldrig om, hvor meget denne 
person skal kunne, eller hvad de skal lave 
sammen. De fortæller heller ikke noget om 
forholdede, de skal bo under. De fortæller 

derimod om æren ved at være ét menne-
skes helt særlige bedste ven. At være en god 
kammerat for et menneske, der elsker dem, 
passer og plejer dem, kysser på dem og bru-
ger tid med dem. Uanset hvad den tid bru-
ges på. Det er det største ønske, for mange af 
disse heste, og jeg synes det siger meget om 
hestenes naturlige ønske om at gøre os glade 
og tilfredse. 
Det berører mig dybt, fordi jeg ved at mange 
af hestene tidligere har haft ejere, der ikke 
har behandlet dem godt, eller hvor kemien 
ikke har været rigtig. Men de har ikke opgivet 
troen på ’den store kærlighed’ så at sige. De 
går og venter på, at det rette menneske kom-
mer – det menneske, der vil det samme som 
dem, og som vil elske dem, præcis som de 
er. Jeg synes, det er sådan en god reminder 
til alle os, der har heste i vore liv om at være 
denne gode kammerat for vores heste – at 
give dem følelsen af, at de i sandhed er vores 
nummer 1, bedste ven, og at vi elsker dem, 
præcis som de er. Sikke et ydmygt, kærligt 
ønske – jeg håbe,r at alle heste får lov til at 
opleve dette en dag. 

Kærligst Mathilde Denning

Vi bringer her en artikel fra Malgretout.dk, hvor 
Mathilde Denning er blevet interviewet om 
dette emne. 

Telepatien møder en del skepsis, men hvad 
siger videnskaben?  
Mathilde Denning / 24. maj 2022
 
Dyretelepatør Mathilde Denning møder rigtig 
mange, der er skeptiske overfor telepati. De 
fleste skeptikere forklarer Mathilde, at de ikke 
tror på telepati, da der ikke findes beviser for 
telepati, og at videnskaben ikke kan støtte op 
omkring det. Men kender du til den research 
der findes omkring eksistensen af telepati? 
Læs med her i artiklen, hvor Mathilde redegør 
for noget af videnskaben bag.

Mathilde Denning arbejder med telepati, hea-

ling af dyr og dyrecoaching i sit firma Animal 
Listening. Herudover tilbyder hun også uddan-
nelser inden for telepati og healing.

Jeg tror en del af grunden til, at folk har svært 
ved at tro på telepati er, at de ikke ved, hvad 
det indebærer. De tror det er at læse en andens 
tanker, og det kan jeg godt forstå, lyder lidt 
mærkeligt.  Grundet Albert Einsteins arbejde 
er det nu normalt accepteret i videnskaben at 
alt, fysisk og ikke fysisk, er skabt af den samme 
energi (elektriske ladninger).

Energi kan ikke ødelægges eller forsvinde, det 
kan kun skifte form. Det betyder, at alting – 
fysisk og ikke-fysisk – er lavet af energi, med 
en unik ’frekvens’, der gør, at denne energi 
tager enten en fysisk form (som en stol eller din 
krop), eller ikke-fysisk (som en tanke eller en 
følelse).

Telepati – hvad er det og hvad siger videnskaben 
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Som telepatører specialiserer vi os i at samle op 
på disse energier, når vi eksempelvis kommuni-
kerer med dyr. Men det er det samme, du gør, 
når du ved, hvem der ringer eller mærker dig 
tiltrukket af eller afskrækket af et menneske, 
du ikke engang kender. Vi kan fornemme disse 
energier, uanset om de tager form som fysisk 
ubehag i kroppen, følelser eller tanker.

Mathilde Denning arbejder blandt andet med 
dyretelepati. Foto: Mathilde Denning

Intuitionen og dens rolle
I telepati har intuitionen den rolle, at den hjæl-
per med at oversætte de ’beskeder’ (altså den 
energi), vi kommer i kontakt med, til et sprog, 
som vi kan forstå. Så en energi, der udtrykker 
’glæde’, kan blive til en følelse af glæde i vores 
krop eller en tanke om glæde. Der er efterhån-
den masser af beviser for menneskelig intuiti-
on, og som bliver defineret som ’at vide noget 
uden at vide, hvor det kommer fra’.

Fra 1880-1940, blev 142 artikler publiceret med 
mere en 3.6 millioner forsøg med positive 
resultater med telepati og intuition, der viste 
statistisk betydning. Det vil sige, der er 95% 
sikkerhed for at de positive resultater ikke er 
tilfældige. Det er samme måde, man bedøm-
mer om en ny medicin virker, og derfor er det 
en meget troværdig måde at bedømme resul-
taterne på.

Hjernen og hjertet kan forudse ukendte 
events
Der er eksempelvis fundet beviser på, at både 
hjernen og hjertet (som har sit eget nervesy-
stem, og et elektromagnetisk felt 60x stærkere 
end hjernens), kan forudsige og reagere på 
ukendte events i fremtiden. Dette blev testet 
ved at vise voldsomme billeder og afslappen-
de billeder for testpersoner, som ikke vidste, 

hvad eksperimentet gik ud på. Det var fysi-
ologisk muligt at måle, at hjertet reagerede 
flere sekunder før de voldsomme billeder, blev 
vist, trods de blev vist i tilfældig rækkefølge på 
tilfældige tidspunkter. Dette indikerer, at hjertet 
og hjernen er med til at modtage og afkode 
intuitive beskeder hele tiden.

Der er også fundet beviser på at alt informati-
on, intuitiv eller opnået igennem sanser, gen-
nemgår samme proces og analyse i hjernen 
efterfølgende. Dette kan forklare, hvorfor det 
kan være svært at adskille en intuitiv besked fra 
en almindelig tanke, eller noget vi eksempelvis 
husker.

Intuition er relativt anerkendt i dag, og der er 
endda fundet forklaringer på, hvordan intuiti-
onen fungerer i hjernen – hvilke centre, hjer-
nehalvdele med videre, der bruges. Beviserne 
lige nu peger på, at vores krop har adgang til et 
energifelt af information, som ikke er begræn-
set af tid og sted. Dette er baseret på eksperi-
menter i kvantefysikken. Vi vender altså tilbage 
til der, hvor vi startede, nemlig at vi kan aflæse 
energi.

Hvad så med telepati?
Lad os starte med at kigge på nogle af de eks-
perimenter, der er lavet på telepati. Ét ekspe-
riment gik ud på at to mennesker, der havde 
mediteret sammen, blev separeret i to forskel-
lige rum, og som begge fik EEG-målere på ho-
vedet (som måler hjernens elektriske aktivitet).

Da én af personerne blev præsenteret for en 
stimulus (et lysglimt), som resulterede i en spe-
cifik aktivitet i hjernen, kunne samme aktivitet 
måles i hjernen på den person, som ikke hav-
de set stimuli. Der blev modtaget en ubevidst 
besked herom, fordi de to personer var mentalt 
forbundne. Et fysiologisk tegn på at hvad der 
foregår i én person, kan blive transmitteret til 
en anden person.

Ved du hvem der ringer?
Den simpleste måde at teste dette på er klassi-
keren: Ved du hvem der ringer, inden du kig-
ger på telefonen? De fleste har haft en sådan 
fornemmelse før, men det er nu testet viden-
skabeligt. Med mennesker, der var fremmede 
for hinanden, og som ingen træning havde 
fået. Resultaterne var statistisk troværdige, og 

dermed konkluderede man, at deltagerne var i 
stand til at forudsige, hvem der ringede.

Det er gentaget via mail og SMS’er med lignen-
de resultater. Det blev konkluderet, at havde 
man en følelsesmæssig kontakt til den der 
ringede, blev det lettere at fornemme dem. Det 
giver en forklaring på, hvorfor mange allerede 
modtager telepatiske beskeder fra dyrene i de-
res liv – ofte uden at være klar over det. – faktisk 
svarede 80% at de adspurgte, at de har prøvet 
at blive ringet op af én de netop tænkte på (8).

Kan dit dyr fornemme når du er på vej?
Mange dyreejere oplever, og tror på, at deres 
dyr er intuitive. Et eksempel på dette er hunde, 
der kan reagere på, hvornår deres ejere kom-
mer hjem. Flere eksperimenter har testet dette, 
og fundet frem til, at hunde forudsiger og 
reagerer på, at deres ejere er på vej hjem. Selv 
hvis det sker på uventede tidspunkter, eller hvis 
ejerne kommer i andre køretøjer end de plejer.

Det samme gælder hundem der ved, når deres 
ejer tænker på at fodre dem eller tage dem 
på gåture. Et eksperiment havde placeret en 
flok hunde isoleret fra deres ejer i et separat 
hus. Ejeren blev bedt om at have intentionen 
om at tage hundene på en gåtur på uventede 
tidspunkter, og vente 5 minutter fra hun havde 
tanken til hun hentede dem. I de 5 minutter 
stillede hundene sig klar ved døren, selvom eje-
ren stadig befandt sig på en helt anden loka-
tion. Begge eksperimenter tyder på at dyrene 
telepatisk kan samle op på ejerens intentioner.

For disse eksperimenter blev der fundet po-
sitive resultater på at telepati mellem dyr og 
mennesker findes, og resultaterne havde stati-

stisk betydning (resultaterne opstod med 95% 
sikkerhed ikke igennem chance).
I disse eksperimenter har man fjernet alt der 
hedder kropssprog, sanseindtryk, rytmer og 
rutiner eller andet der kan påvirke dyrene til 
at være i stand til at aflæse deres ejer. Der er 
ingen andre foreslåede forklaringer i disse 
eksperimenter, end at det må være telepati, og 
dyrenes evne til at aflæse vores intentioner.

Foto: Mathilde Denning

Rent evolutionært anskuer man det at være 
telepatisk som en fordel, der derfor kunne blive 
videreført fra generation til generation, da det 
vil give individet med telepatiske evner en for-
del. Eksempelvis med dyr der jæger i flok, og 
som skal koordinere over større distance end 
sanserne tillader.
I flere af artiklerne er det endda foreslået, at det 
i fremtiden bliver helt almindeligt anerkendt, 
at telepati findes, og at vi kan kommunikere 
på denne måde med dyrene. Hvis vi kigger 
på videnskaben, så er der beviser for det, som 
mange dyreejere faktisk mærker og allerede 
tror på.
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Vi har altid brug for hjælpende hænder til 
mange forskelligartede opgaver. 

Særligt mangler vi personer og hjælp til:

1. at strigle de mange heste, ponyer og æsler
2. at deltage i indlukning og aftenfodring 

nogle af ugens dage
3. at stå for vores arrangementer og events, 

så er du nyuddannet eventkoordinator, er 

der her masser af muligheder for praktik
4. at hjælpe til med at gå guidede ture og 

formidle hesteviden til de besøgende
5. vedligeholdelse og småreparationer på 

udearealer m.m.

Har du mod på det, og kan du afse 2-4 timer 
om ugen, så vil vi gerne høre fra dig. Kontakt 
vores formand Janne Junker på:
info@nyt-hesteliv.dk.

Bliv frivillig

Hvis du dør før din hest
Hvad nu hvis du dør før din hest? 
Der kan være mange bekymringer og 
skrækscenarier, hvis du ikke har nogle på-
rørende, som du mener vil tage vare på din 
hest, hvis uheldet skulle være ude. 
Vi har derfor udarbejdet forskellige ordnin-
ger, hvor vi i tilfælde af din død vil afhente 
din hest fra opstaldningsstedet. 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 bro-
chure på “Hvis du dør før din hest”. 

Arv til Foreningen Nyt Hesteliv 
Når du betænker Foreningen Nyt Hesteliv, 
kan ældre, nødstedte eller syge heste få et 
hjem eller et otium. Det, du efterlader, kan 
blive starten på et nyt og bedre liv for en 
hest. 

Ved at oprette testamente gør du det lettere 
for dine pårørende. De er således ikke i tvivl 

om, hvad du ønsker, at dine penge skal bru-
ges til.  
Uden testamente bliver arven fordelt efter  
arvelovens regler. 

Godkendt af SKAT efter §8A
Nyt Hesteliv er godkendt af SKAT som velgø-
rende forening efter §8A og dermed fritaget 
for at betale boafgift til staten.

Arv og testamente

Hvis du dør før din hest…

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 HestelivSpedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst
Telefon +45 26355865info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto:1551 4530130878MobilePay: 55424CVR nr.: 30343344

Tryghed og sikkerhed for din hest

Arv og testamente til Foreningen Nyt Hesteliv
Du kan testamentere et beløb til Foreningen 
Nyt Hesteliv, som vil gå til at hjælpe nødstedte 
heste. Når du betænker Foreningen, kan ældre, 
nødstedte eller syge heste få et hjem eller et 
otium. Det, du efterlader, kan blive starten på et 
nyt og bedre liv for en hest.

Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær or-
ganisation og godkendt af SKAT efter § 8a og er 
derfor fritaget for at betale boafgift til staten. 
Det betyder, at det beløb, der testamenteres til 
Foreningen Nyt Hesteliv, går ubeskåret til vores 
arbejde for hestene.
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Vi har i maj og juni måned afholdt agility 
kurser, hvor man kunne låne en af internatets 
heste eller ponyer. Man kunne også deltage 
med sin egen hest.
Mange af hestene har virkelig overrasket 
os. F.eks. Måne, som er en stor DV, som har 
været så cool. Hun klarer bare alle opgaver. 
Så er du interesseret i en skøn DV’er til agility, 

så kunne du måske være den heldige. Måne 
skilles ikke fra OX araberen Monique, så hun 
vil komme med. De er begge 2 de dejligste 
og skønne hopper.

Vi holder ferie i juli måned, men starter op 
igen til august-oktober 2022. Det er hver ons-
dag kl. 17.00. 

Agility

Johanne og Måne - super cool

Måne og Annette tænker lidt over 
næste øvelse

Er det Jeanette, der træner Kick Lee eller er 
det omvendt?
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Vi bliver meget ofte kontaktet, fordi en sælger 
har lavet en kontrakt på, at den hest, de har 
solgt ikke må videresælges til andre, eller de 
skal have forkøbsret til at kunne tilbagekøbe 
den etc. Alle disse gode intentioner ved heste-
handel dur bare ikke i praksis.

”Der gives håndslag på en hestehandel”
Poul Steffensen

Derfor har vi stillet cand.jur. Stine Helles, som 
har haft mange hestesager i retten, følgende 
udsagn:

Udsagn 1:
Hesten skal kun bruges som selskabshest, og 
der vil blive lavet kontrakt på dette.

Svar: Udgangspunktet er, at ejendomsret-
ten overgår til køber på leveringstidspunktet. 
Uagtet at hesten er en levende salgsgenstand, 
vil en hest i juridisk henseende være at betrag-
te som et løsøre, og Købeloven finder derfor 
anvendelse. Det er desværre en udbredt vild-
farelse, at nogle hestefolk har opfattelsen af 
at kunne disponere over hesten efter at have 
solgt den. 

Indledningsvis vil jeg fremhæve, at en anden 
udbredt vildfarelse er, at tilbageholde hestens 
ejercertifikat efter et salg. Dette er i strid EU 
Forordning 2015/262 artikel 27, som tilpligter, at 
ejerskiftet skal ske senest 30 dage efter hand-
lens indgåelse. 

Købelovens § 28 stk. 2 bestemmer, at når først 
salgsgenstanden er overgivet, så kan sælger 
ikke hæve købet medmindre, at han har taget 
forbehold. Jeg finder det tvivlsomt, at mange 
dommere vil træffe afgørelse om, at køber skal 
tilpligtes at udlevere hesten til sælger ved mis-

ligholdelse af ovenstående bestemmelse. Et 
salg er per definition en opgivelse af ejendoms-
retten og hermed også disponeringsretten. 
Kunne man forestille, at samme betingelser 
vedtages og effektivt ville kunne håndhæves 
ved salg af en bil? Næppe. Såfremt sælger 
alligevel vil gå i Retten, er det næste problem, 
at sælger skal bevise, at køber har misligholdt 
bestemmelsen. 

Hvad er definitionen af selskabshest? Præci-
sion er perfektion. Definitionen selskabshest 
indeholder jo intet objektivt kriterie om, at he-
sten aldrig må rides. Såfremt det er, hvad sæl-
ger forstår/mener ved definitionen selskabs-
hest, så vil køber (sandsynligvis) påberåbe sig, 
at det sundhedsbillede, som har ligget til grund 
for denne begrænsning, har ændret sig. Det er 
sælger, som har bevisbyrden for det modsatte. 
Jeg finder det meget lidt sandsynligt, at sælger 
kan lykkes med at få retshjælp til en sådan sag, 
og en syn og skønsforretning koster gennem-
snitligt mellem 30-40.000 kr., som skal betales 
af sælger. 

Vurderes sundhedsbilledet som ændret, er min 
forventning, at dommeren i så fald vil afgøre 
sagen ud fra princippet om bristede forudsæt-
ninger – de forhold som initialt lå til grund for 
kontrakts indholdet er ikke længere tilstede, 
hvorfor køber ikke længere er forpligtet til at 
overholde samme. Køber kan også forsøge at 
påberåbe sig Aftalelovens § 36, hvor en aftale 
kan ændres eller tilsidesættes helt, hvis den 
findes urimelig.

Dette kan køber muligvis også få medhold i, 
henset til at de fleste dommere efter min vur-
dering vil vurdere, at sælger har opgivet ejen-
domsretten over hesten. 

Foto: Shutterstock

Handel med heste
Udsagn 2:
Der vil blive lavet kontrakt på, at hesten skal 
sælges tilbage til tidligere ejer, hvis ny ejer ikke 
ønsker at beholde den.

Svar: I praksis tilsiger Købelovens § 28 stk. 2, at 
når først salgsgenstanden er overgivet, så kan 
sælger ikke hæve købet med mindre, at han 
har taget forbehold. Ovenstående passus vil 
efter min vurdering sandsynligvis ikke i fuldt 
omfang give sælger den retsstilling, som øn-
skes. Jeg forudsætter, at der med ovenstående 
bestemmelse ønskes en tilbagekøbsret. Der 
bør også aftales en pris – modsætningsvis kan 
det vurderes, at køber har overholdt bestem-
melsen ved at tilbyde sælger at købe hesten 
tilbage, men til en pris som sælger ikke kan/vil 
opfylde. Erfaringsmæssigt har jeg ofte set det 
scenario, at køber videresælger hesten til en 
godtroende køber – 3. mand, hvorfor domme-
ren traf afgørelse om, at sælger ikke længere 
kunne få hesten udleveret.

En tilbagekøbsrets bestemmelse bør derfor 
suppleres med en anden form for sikringsakt, 
f.eks. tinglysning af kontrakten, således at en 
3. part kan få kendskab til købers begrænsede 
rådighed. Men også i det tilfælde kan det ikke 
udelukkes med sikkerhed, at en dommer ikke 

vil give køber medhold i Aftalelovens § 36 jf. 
svar på udsagn 1 – henset til, at der er tale om 
et levende dyr. En eventuel retssag kan tage 
flere år – særligt hvis sagen ankes, således at en 
eventuel håndhævelse af bestemmelsen kan 
have et langt tidsperspektiv. 

Udsagn 3:
Hesten må ikke videresælges, og dette vil også 
stå i kontrakten.

Svar: Denne bestemmelse kan ikke effektu-
eres i praksis. Dette medfører jo principielt, at 
sælger ønsker at tvinge køber til at beholde 
hesten og hermed afholde udgifterne hertil, i 
stedet bør der vedtages en tilbagekøbsret, jeg 
henviser i øvrigt til svar 1 og 2.  
I praksis har jeg set, at køber har bortgivet 
hesten, og dette er jo ikke en misligholdelse af 
ovenstående.

Den perfekte hestehandel
Der tilbydes 5 min. gratis vejledning. Læs mere 
på www.e-jura.dk. Her kan du også læse ”Ofte 
stillede spørgsmål” og få yderligere hjælp ved 
konkrete sager.  Juristhuset, Gersonsvej 25, 
2900 Hellerup, sh@juristhuset.dk, kan også 
hjælpe med mange andre juridiske problem-
stillinger.

Puljer og fonde
Vi har for halvåret 2022 modtaget støtte fra 
følgende fonde og puljer: 
• Chicos Fond
• Svalens Fond
• Værn for Værgeløse dyr
• Jytte og Knud Vagn Thoustrup Nielsens Fond
Mange tak for støtten!!!

Bidragsydere
En stor tak skal også lyde til alle de som har 
bidraget løbende fra medlemmer, sponsorer 
og andre. Vi er dybt taknemmelige for hver 
en krone vi modtager til internatet. TAK! 
 
Nye vinduer i stalden
Vi har fra Skibsreder Per Henriksen, R. og 
hustrus Fond fået tildelt penge til at få la-
vet vinduer i vores gamle mørke stald i alt 8 
vinduer, så der kommer et vindue i hver boks. 

Det bliver fantastisk for hestene i den stald, 
som primært er beregnet til ankomst for 
nye heste. De har måske stået indespærret 
i mørke og ikke har set hverken dagens lys 
eller indsnuset den friske luft. Det er blevet så 
godt! TAK til Skibsreder Per Henriksen, R. og 
hustrus Fond for denne donation!

Fonde, puljer og bidragsydere 1. halvår 2022 

Stalden før Stalden efter med 
vinduer
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6. juli 2022 13.00-14:30
Bravehearts Verden. SMIL Horsemanship i børnehøjde 
med Camilla Jacobs, HorseMama

Kom til sjov og lærerig workshop, hvor børn får en fanta-
stisk mulighed for at lære om både horsemanship og om 
dyrenes sprog og signaler. Børnene får mulighed for at 
møde nogle af Nyt Hestelivs heste, ponyer og æsler og 
lære om, hvad de ’siger’.

Det er ikke et must, at barnet går til ridning – alle børn, som 
synes heste/ponyer/æsler er spændende, er velkomne.
 

Det koster 200 kr. pr. barn inkl. mor og/eller far og 50% går til Nyt Hesteliv. (Børn under 8 år 
bedes have en voksen med).

Tilmelding: info@nyt-hesteliv.
Betaling: Mobilepay 55424 eller konto 9370 2480087529 skriv venligst ”SMIL 6.7” på indbeta-
lingen.

Der vil være mulighed for at købe og få signeret Camillas bøger om SMIL på dagen. Overskud 
går til Nyt Hesteliv. 

Arrangementer – sæt kryds i kalenderen

2. oktober 2022 13.00-14:30
Kom og mød Claus Toftgaard

Har du lyst til at få ideer og inspiration til din ridning og 
træning? Er du nysgerrig på hvad en rytteranalyse og 
bevægeanalyse af en hest er? Så er denne workshop lige 
noget for dig. 

Claus Toftgaard kommer blandt andet ind på, hvad der 
skal til, for at din krop og hestens krop kan fungere sam-
men, og hvorfor det kan være en udfordring af og til.
Har du selv nogle konkrete tekniske udfordringer, når du 
sidder på din hest, kan du får Claus’ hjælp. 

Claus Toftgaard er uddannet exam. træner, akupunktør og human-og fysioterapeut for heste. 
Han startede sin hestekarriere på berideruddannelsen. Han blev eksamineret træner, men så 
fik han selv en alvorlig skade, der fik ham til at interesse sig for, hvordan fokus på både hestens 
og rytterens fysik giver mere tilpasse heste og i sidste ende bedre resultater i ridningen. Et 
vigtigt mål med dressurtræningen er at få hesten til at strække sig. Hestens ryg skal blive lang, 
for kun en lang ryg er en fri ryg, og det får man, i følge Claus Toftgaard, ikke ved at manipulere 
hestens hoved ned. Man må tage udgangspunkt der, hvor hesten selv placerer sit hoved til at 
starte med og så mobilisere ryggen op derfra. 
Læs meget mere om Claus på claustoftgaard.dk

Pris: kr. 300 (hvoraf 2/3 doneres til Nyt Hesteliv)
Tilmelding: info@nyt-hesteliv.
Betaling: Mobilepay 55424 eller konto 9370 2480087529 skriv venligst ”CT 2.10” på indbetalingen. Se flere arrangementer på vores Facebook side og på hjemmesiden.

Kom og få en oplevelsesrig dag og hør mere om 
Nyt Hesteliv og besøg alle vores 100 heste, ponyer og æsler.

Guidet tur / Rundvisning
Nyd vores 20 Ha store naturareal, der er indhegnet til 
vandrefolde/-stier, som de mange heste og ponyer kan 
bevæge sig rundt i. Vi tilbyder en guidet tur rundt, hvor vi 
fortæller om Nyt Hesteliv og hestenes historier. Du får en 
masse viden om hestene på ruten.

Aktiviteter for børnene
Børnene har mulighed for at strigle en pony eller måske 
et æsel og lære noget om dyrene gennem en opgave, 
som de kan løse på turen rundt med en guide. 

   Børnene kan også opleve Camilla Jacobs fortælle om 
SMIL Horsemanship og om hestes, ponyers og æslers 
sprog og signaler. Camilla får hjælp til forklaringerne af 
nogle af Nyt Hestelivs søde ponyer.

Brugt rideudstyr
Vi holder også denne dag kæmpe udsalg i vores butik 
med masser af gode tilbud på i forvejen billige varer. Der 
er alt til både hesten og rytteren.

Gro med din hest! 
Lyt med når traumeterapeut Marianne Florman og tele-
patør Mathilde Denning holder demo under overskriften: 
gro med din hest! 
Alle heste har noget de kan lære os ud fra deres person-  

   lighed, historie og måder at være i verden på - selvom  
   hestene på NH måske har oplevet mere end de fleste, vil 

de kunne reflektere os mennesker – hvis de får lov - og 
det er blandt andet det, Mathilde og Marianne vil give dig 
input til. Vi vil i denne demo aflive nogle myter og opfor-
dre til nye måder at være i verden på med din hest - hvor 
du kan lære mere om dig selv, den du er, og hvordan du 
bliver en endnu bedre version af dig selv, ved at lære fra 
hestene i dit liv.

Der er ingen tilmelding, og entré er gratis, så tag familie, 
venner og naboerne med til en hyggelig dag Ud over en 
guidet tur, vil der være små boder med bl.a. lotteri, hvor 
man kan vinde fine sponserede præmier. Der er mulig-
hed for, at både børn og voksne kan blive sponsor for en 
hest, pony eller æsel.

Program
Kom og oplev en masse spændende indslag.
10.30 – 11.00 Velkommen
11.00 – 11.30 SMIL v/Camilla Jacobs, lær om hestesignaler m.m. for børn og unge
12.00 – 13.00 ”Gro med din hest” med Marianne Flormann og Mathilde Denning
13.30 – 15.00 Guidede ture/rundvisninger blandt heste, ponyer og æsler

Kom til åbent hus hos Nyt Hesteliv 28. august 2022 10:30 - 15:00
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Vi har fået lavet nogle flotte T-shirt i farverne 
sort, hvid og pink, illustreret af Mette Winther 
Sørensen.
De kommer i størrelsen S-XXXL samt i bør-
nestørrelserne 4-6 år, 8-10 år og 12-14 år. Den 
pink T-shirt fås kun i børnestørrelse.

Du finder dem på: 
www.nh-brugtrideudstyr.dk
under Nyt Hestelivs egne produk-
ter.

Her kan du også finde mange andre af 
vores produkter, såsom krus, nøglerin-
ge, musemåtter, Hestens Bog, postkort 

og meget mere. Ved køb af produkterne er 
du med til at støtte Nyt Hesteliv og hestene.

Vi får rigtig mange lækre ting ind på internatet, 
så der er hele tiden nye spændende ting, du 
kan finde på vores webshop 

www.nh-brugtrideudstyr.dk

Det er ren win win at købe dit rideudstyr hos os:

1. Pengene går til hestene på internatet, så 
du støtter dem, når du køber udstyr. 

2. Det er sund fornuft for miljøet at købe 
genbrug.

3. Du sparer mange penge ved at købe 
genbrug.

Har du udstyr du gerne vil af med, kan du 
donere det til os. På den måde får vi butikken 
til at løbe rundt, og dine ting ender hos en 
køber.

Vi har opsamlingssteder rundt om i landet. 
Se mere om dette på vores webshop.

Brugt rideudstyr

På facebook kan man på siden Run and Help 
Loppetorvet sælge og købe ting, hvor penge-
ne går til 3 udvalgte dyreværnsforeninger. En 
af dem er Nyt Hesteliv, og vi kan kun opfordre 
alle til at gå ind og støtte det gode forslag.

Støt med Run and Help Loppetorvet

Nyt Hestelivs T-shirt

Først og fremmest vil vi gerne sige tusind tak 
for den ekstraordinære indsats, som I gør i 
dit lokalområde. Det er ildsjæle som Jer, der 
gør, at vi har en masse levende og hjertevarme 
lokalsamfund og foreninger rundt omkring 
på Fyn. 

Vi lagde et opslag ud på Facebook, om at 
man på Fyn i lokalområdet kunne stemme 
på en forening, som fortjente at få kr. 10.000. 
Af en eller anden grund, blev vi lagt under 
Middelfart kommune, men I fandt frem til 
os alligevel, så jeg vil sige jer Stor Tak, fordi I 
stemte på os. 

Den 13. juni 2022 var der en prisceremoni, 
hvor vi fik overrakt prisen.  

Ildsjælepris

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så 
du kan støtte Foreningen Nyt Hesteliv, hver 
gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster 
dig ikke ekstra at støtte vores forening – OK 
betaler hele beløbet.

Du støtter vores forening med 5 øre/liter – 
uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler 
med OK-appen. Når nye kunder har tanket 
500 liter indenfor et år, får vores forening en 
ekstra bonus på 200 kr.  

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. 
Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så 
finder du den i App Store eller Google Play.

Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 
70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil 
støtte Foreningen Nyt Hesteliv nu, så sørger 
de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El
Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til 
vores forening. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, 
så støtter du vores forening med ekstra 5 øre 
pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobil-
pakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger 
at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra 
pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og 
hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 
70 10 20 33, så sørger de for det hele.

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte Janne Junker på 
48795865 eller info@nyt-hesteliv.dk. 

Støt Foreningen hver gang du tanker

Jeg støtter

Jeg støtter
Jeg støtter

Jeg støtter
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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
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