
 

 

 

Til  

Politiet 

Lokalstationen Viborg 

Rødevej 1 

8800 Viborg 

 

 

 

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 
 

Hændelsesforløb 

Torsdag d. 1. oktober (2009) modtager foreningen en anonym henvendelse vedrørende to ponyer på adressen 
y, hvoraf den ene pony ifølge anmelderen (herefter kaldet x) har ligget ned, hver gang x har passeret 
ejendommen, og x har i øvrigt observeret, at ponyen har forsøgt at rejse sig med kraftige anstrengelser. 
Stående har ponyen ifølge x meget svært ved at gå, som følge af hvad der for x ligner alvorlige hovproblemer. 

 

Fredag d. 2. oktober besøger Anne Charlotte Abildgaard (undertegnede) ejendommen på vegne af 
dyrevelfærdsforeningen Hesteinternatet af 1999. Jeg banker på en åben stalddør og ser en mand i stalden, som 
tager imod mig. Han viser mig hen til de to ponyer, der går på en mindre fold. Han forklarer, at ponyerne 
tilhører hans kone, som ikke er hjemme på dette tidspunkt, og at hun har døjet med kræftsygdom i et års tid, 
hvorfor hun ikke har prioriteret ponyernes pasning. Vi aftaler, at han vil få hende til at ringe til mig. Manden 
oplyser, at ponyerne går ude hele døgnet. Jeg så ikke stalden til ponyerne. Manden fortæller desuden, at 
ponyerne har døjet noget med sygdommen forfangenhed. 
 

Jeg observerer, at den mindste pony har store vanskeligheder ved at gå, dvs. hver gang, den vil tage et 
skridt. Den arbejder sig med besvær hen imod os. Den har tydelige såkaldte snabelhove (se bilag A), 
hvilket er en yderst smertefuld lidelse for heste samt en hyppig årsag i vanrøgtsanmeldelser. Snabelhove 
er som regel forårsaget af kronisk forfangenhed (se bilag B), samt manglende pasning og beskæring af 
hovene. Desuden har ponyen to store buler i hovedet langs næseryggen, hvilket kan skyldes 
tandproblemer eller en anden ubehandlet lidelse (se bilag C). 

Den større pony har særdeles usoigneret og sammenfiltret pels over hele kroppen. Halen på ponyen er 
klistret sammen samt fast til ponyens baglår pga. afføring. Som den mindste pony, har denne også 
tilsvarende buler i hovedet, men knap så markante. Ponyen syner i generel dårlig stand og mangler 
huld. 

 

Søndag d. 4. oktober modtager jeg en sms fra ponyernes ejer, konen, om, at den mindste pony nu har fået 
ordnet hove og at ponyerne har det godt, ifølge hendes dyrlæge. Hun henviser til telefonnummer på z, som 
efter sigende skulle være dyrlæge, og som ligeledes er bosiddende på adressen y. ’Dyrlægen’ har ifølge lokale 
kilder tidligere haft en praksis på adressen y. Det er uvist for os i foreningen, hvorvidt han har et 
autorisationsnummer og dermed tilladelse til at praktisere som dyrlæge. Vi har ikke kunnet finde frem til disse 
oplysninger, trods søgning i lokalt netværk. 

 

Mandag d. 5. oktober ringer jeg til ’dyrlægen z’ mhp. at få hans vurdering af ponyerne. ’Dyrlægen’ reagerer 
meget aggressivt på min opringning. Han gentager mange gange, at ”ponyerne har det godt; de er sunde og 
raske”, og at ”sådan nogle som mig skal til at passe på, hvad vi gør”. ’Dyrlægen’ giver udtryk for, at han kender 
familien med de to ponyer privat. ’Dyrlægen’ afslutter samtalen ved at oplyse mig om, at han vil melde mig til 
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politiet for indtrængen i privatlivets fred, og smækker røret på. Alt i alt var ’dyrlægens’ tone meget ubehagelig 
og truende gennem hele ’samtalen’.  

 

Onsdag d. 7. oktober tager jeg billeder af ponyerne ud fra vejen, idet de går på en lille mark ud mod vejen. Jeg 
observerer, at den mindste pony har fået beskåret hove og nu bedre gående. Hovene er dog stadig lange og 
misformede. Herudover syner ponyerne stadig i den ovenfor beskrevne dårlige stand. 

 

Udover de to ponyer, findes en del kvæg på ejendommen, som umiddelbart syner sunde og velpassede. 
Desuden er der en stor, sort hund, som muligvis havde problemer med bagben/hofter. Denne så jeg ikke 
nærmere på. 

 

 

Lovgivning 

I Hesteinternatet af 1999 finder vi, at Dyreværnsloven samt Lov om hold af heste med tydelighed er overtrådt: 

Såvel Dyreværnsloven som Lov om hold af heste kan findes på foreningens hjemmeside 
www.hesteinternatet.dk under ’Love og bekendtgørelser’. 
 

Dyreværnsloven § 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt 
men og væsentlig ulempe.  
 

Dyreværnsloven § 2. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, 
fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov 
i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.  
 

Lov om hold af heste § 24. I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at 
hesten om fornødent isoleres og at pleje iværksættes. (…) 
 

Lov om hold af heste § 28. Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov. 

 

Desuden mener vi, at følgende paragraf kan være overskredet: 
 

Dyreværnsloven § 20. En dyrlæge, der er bekendt med, at et dyr behandles uforsvarligt, skal anmelde forholdet 
til politiet. (…) Stk. 2. En dyrlæge, der tilser et tilskadekommet eller sygt dyr, skal opfordre den ansvarlige til at 
lade dyret aflive, hvis det ikke kan helbredes og det vil medføre unødig lidelse at lade det leve. (…) 

 

 

Foreningens henstilling 

Hesteinternatet af 1999 henstiller til, at Politiet handler i henhold til Dyreværnslovens paragraffer 21-24 med 
særligt fokus på  

§ 21. (…)Er dyret sygt eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politimesteren (politidirektøren) meddele pålæg 
om aflivning af dyret, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade det leve, samt  

§ 22. Stk. 2. Politimesteren kan straks eller senere bestemme, at dyrene skal sælges eller aflives, hvis forholdene 
taler derfor, herunder dyrenes tilstand, udsigten til, at ejeren kan passe dyrene igen (…). 

 

Vi opfordrer kraftigt Politiet til at tage en hestesagkyndig dyrlæge med ved besigtigelse af stedet, jævnfør: 

Dyreværnsloven § 24. Politiet har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden 
retskendelse adgang til et dyrehold. Politiet kan om fornødent tage en sagkyndig med. 

 

For straf vil vi henvise til Dyreværnsloven § 28 samt til § 29 om, at Forbud mod at holde dyr ”kan begrænses til 
at angå bestemte arter af dyr”, således at ægteparret fortsat kan holde deres kvæg og evt. andre dyrearter.   

 

http://www.hesteinternatet.dk/


Vores væsentlige bekymring er, hvorvidt ejeren for fremtiden vil være i stand til at holde heste på forsvarlig og 
dermed lovlig vis. Tilfældet med de alvorlige snabelhove på den mindste pony blev først rettet op ved vores 
henvendelse. Dog har ben, sener og led formentlig taget betydelig varig skade.  

 

Jeg ønsker at blive underrettet om sagens videre forløb på x. 

 

Fotos af ponyerne er vedlagt samt tre bilag A (snabelhove), B (kronisk forfangenhed) og C (tandproblemer). 

 

Med venlig hilsen 

Anne Charlotte Abildgaard, 

på vegne af Hesteinternatet af 1999 

 

 

 



 

Bilag A: Lidelsen snabelhove 

 
Fra Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/DVS/Generelle_udtalelser/forvoksede_klove_eller_hove_hos_produktions
dyr.htm 

Det Veterinære Sundhedsråds udtalelse om forvoksede klove eller hove hos produktionsdyr: 

Vedrørende heste:  
Rådet møder i sit arbejde jævnligt dyreværnssager vedrørende heste, hvori indgår forvoksede hove som eneste 
eller som samvirkende årsag til anmeldelse. Det drejer sig oftest om heste, der hverken anvendes til ridning 
eller arbejde, men som udelukkende går på græs eller er i stalden. Sådanne heste kan være udsat for en 
minimal opmærksomhed hvad angår hovslid og hovpleje, hvilket nemt kan resultere i dyreværnsmæssigt 
betænkelige situationer på grund af forvoksede hove. Hvis vækst af hoven ikke er i balance med sliddet kan der 
ses vekslende grader af gangbesvær på grund af hovdeformiteter i form af snabelhove, stærkt skæve hove, 
m.v. Sådanne heste udsættes for en langvarig og betydelig grad af gangbesvær og er udsat for følgelidelser i 
form af senelidelser, betændelsestilstande m.v.  
Rådet finder, at heste, der under det daglige tilsyn findes begyndende gangbesværede på grund af forvoksede 
hove, på et tidligt tidspunkt skal hovbeskæres. 
 

 
 

 

 

 

 

Uddrag fra sag fra Hestens Værns hjemmeside http://www.hestens-vaern.dk/?pid=62&sub=36  
 

(…) 

Snabelhove  

Den ene pony var godt langtået; den anden havde ca. 20 cm lange såkaldte snabelhove på alle fire ben. Ponyerne 

kunne bevæge sig frit i boksene, rejse sig og lægge sig på den bløde madras. Men ponyen med de ekstremt lange 

snabelhove havde en stærkt besværet gang; den ’gik’ bag på ballerne: 

 

Kun om søndagen 

Ejeren fortalte, at hestene ikke havde adgang til fold, men blev luftet om søndagen, mens der blev muget ud i stalden. 

Han tilså og fodrede dyrene hver dag, morgen og aften. 

 

Beslagsmed nu 

En tilkaldt beslagsmed vurderede sammen med dyrlægerne at det ikke var muligt at genskabe normale hove. Det 

besluttes derfor at aflive begge ponyer. 

 

Politianmeldt 

Ejeren anmeldes til politiet for overtrædelse af såvel dyreværnslov som lov om hold af heste. Politiet ankommer til 

stedet, og ponyerne befries for deres lidelser. - Der venter et retsligt efterspil.   

http://www.foedevarestyrelsen.dk/DVS/Generelle_udtalelser/forvoksede_klove_eller_hove_hos_produktionsdyr.htm
http://www.foedevarestyrelsen.dk/DVS/Generelle_udtalelser/forvoksede_klove_eller_hove_hos_produktionsdyr.htm
http://www.hestens-vaern.dk/?pid=62&sub=36


 

Bilag B: Kronisk forfangenhed 
 
Fra Netdyredoktor.dk 
 
Af dyrlæge Henrik Sten Andersen 
 
Hvad er kronisk forfangenhed hos hest? 
Kronisk forfangenhed er det efterforløb, som kan opstå efter akut forfangenhed, hvor hovbenet med dets 
læderhud går løs fra hovkapslen. 

Hvad er symptomerne på kronisk forfangenhed? 
Symptomerne er som ved den akutte forfangenhed først og fremmest: Smerter i hovene, oftest forhovene. Der 
kan ses forstærket puls i forbenene, men det behøver ikke at være tilfældet. Hvis tilstanden har stået på længe, 
opstår forandringer i hovens udseende, når hovbenet er roteret. Forfladen af hoven bliver konkav (indadbuet ) i 
stedet for lige og kaldes for snabelhov, og vækstlinierne i dragtvæggen buer nedad i stedet for at være lige.  

Hvordan behandles kronisk forfangenhed? 
En hest med hovbenssænkning kan ikke hjælpes. Diagnosen kan stilles på et røntgenbillede, hvor man kan måle 
sænkningen direkte. Hesten har ofte voldsomme smerter, og så snart diagnosen er sikret, bør hesten 
aflives/slagtes hurtigst muligt. Ved lavgradig rotation, dvs. mindre end 5 grader kan nogle heste hjælpes med et 
specielt sygebeslag, (forfangenhedsbeslag) og smertestillende medicin. Dette kræver et tæt samarbejde 
mellem dyrlæge og en dygtig beslagsmed, da beslaget skal smedes i hånden. Disse heste kommer sjældent 
tilbage til fuldt arbejde, men kan muligvis rides på et lavere niveau. Ved rotation over 5 grader eller hvis 
forfangenhedsbeslaget ikke hjælper, bør hesten desværre også aflives, hvis den har kroniske smerter. 

Hvordan er fremtiden for en kronisk forfangen hest? 
Dette afhænger af skadens omfang i hoven. Er sænkningen eller drejningen af hovbenet for stor, kan hesten 
ikke reddes. Er rotationen under 5 grader, kan nogle heste hjælpes. Hvis man venter for længe med et roteret 
hovben, kan man risikere, at hovbensspidsen går igennem sålefladen på hoven. I et sådant tilfælde skal hesten 
straks aflives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.netdyredoktor.dk/sw3333.asp


 

Bilag C: Symptomer på tandlidelser  

 
Symptomer på tandlidelser viser sig bl.a. som hævelser langs med hestens næseryg. Praktiserende 
hestedyrlæger samt specialist i hestetandpleje Mai Nicolaisen vil kunne bekræfte dette. Se 
http://www.hestetandpleje.dk, hvor det bl.a. understreges, at særligt ved ældre heste er det af 
ekstrem høj vigtighed at tænderne tilses og evt. raspes hyppigt. Såkaldte tandkroge kan forårsage 
store smerter i hele hestens hoved. 

 

http://www.hestetandpleje.dk/


 

 
Foto af den største pony: usund og sammenfiltret pels samt hale klistret sammen af afføring 

 



 
Foto af den største pony: usund og sammenfiltret pels. Dårlig benstilling på bagben ses også her, samt 
manglende huld, der dog skjules af pelsen. 

 



 
Foto af den mindste pony: Snabelhovene er skåret af, men hove og hovled syner stadig deforme. Store buler i 
hovedet. 



 
Foto af den mindste pony: Hovene ses lidt bedre her; for lange og deforme. Den ene bule af de to i hovedet ses 
også. 


