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Hästar i nöd
– ny dokumentär om hur hästar vanvårdas i Sverige idag
Vanvårdade och plågade hästar – uttorkade och avmagrade – skadade och svårt sjuka djur,
som i många fall måste avlivas. Så ser den okända verkligheten ut för alltför många hästar
i Sverige. Även om de allra flesta av landets 370 000 hästar lever bra liv tillsammans med
sina hängivna och engagerade ägare, är livet en ren plåga för många andra hästar i vårt
land. Vanvården och misshandeln av djuren ökar dessutom, enligt de ansvariga
myndigheterna.
För att uppmärksamma de hästar som idag vanvårdas eller missköts i Sverige, presenterar
Horse1, i ett unikt samarbete med föreningen Svenska Hästars Värn, programmet ”Hästar i
nöd”. I den nygjorda dokumentären, producerad av den prisbelönta journalisten Karin
Swärd, får vi en inblick i en annars okänd värld. Skakande bilder och berättelser om hästar
som står i meterhöga gödselbäddar, i så trånga boxar att de inte ens kan stå rakt upp.
Hästar med halvmeterlånga hovar, ingrodda i smuts och ohyra, utan mat och tjänligt vatten
och utan att någon reagerar. Exemplen är många, och länsstyrelsernas
djurskyddsinspektörer och veterinärer vittnar om en i det närmaste obegriplig misär. I
samarbetet mellan den ideella organisationen Svenska Hästars Värn och Horse1
uppmärksammas nu detta okända och allvarliga problem.
Tack vare Svenska Hästars Värn, som just har firat 20-års-jubileum, räddas varje år många
hästar till ett nytt liv, och ett nytt hem, hos verkliga hästälskare. I filmen får vi bl. a. träffa
Svarten och Grynet som, trots att de var nära att avlivas efter vanvård och misshandel hos
tidigare ägare, nu lever bra liv hos nya familjer. Även om många av de vanvårdade hästarna
måste avlivas, finns det alltså trots allt hopp för andra.
– Behovet var större än jag någonsin kunnat tänka mig innan jag kom i kontakt med
föreningen. Dessutom ökar antalet förfrågningar om vi kan ta emot fler hästar för varje år, i
takt med en ökad import och försämrad ekonomi för den enskilde. En sak är klar – utan
Svenska Hästars Värn skulle många hästar ha fått avlivats utan att få en andra chans, säger
Carina Nordell, ordförande i Svenska Hästars Värn.
– För Horse1 är det en självklarhet att stödja Svenska Hästars Värn på det sätt vi gör det allra
bäst, nämligen genom att producera och sända ett viktigt och gripande program om den
viktiga räddningsverksamheten och dessutom ge en bild av hur det faktiskt ser ut i Sverige
idag. Många tror att sådana här saker inte inträffar i vårt land och det är därför viktigt att
lyfta fram det, säger Timothy Smart, grundare och VD på Horse1.
Programmet sänds på Horse1 onsdagen den 26 februari kl. 20.45. Programmet visas
kostnadsfritt på horse1.se.
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