
ESBJERG: Det kan være let at
lade sig friste af en sød lille
hundehvalp med store øjne,
når man står i høj solskin på
Korskro Hestemarked. 

Men hundeadfærdsspeci-
alist Dorthe Odefey råder
folk til at købe sin hund et
andet sted. Hun mener nem-
lig, forholdene er så ringe på
markeder, at hundene ofte
har taget mental skade; lige-
som købere ikke ved, hvor
hunden stammer fra. 

En dyr fornøjelse
– Man får formentlig en
hund, der er angst, underle-
gen og bange for lyde of be-
vægelser. Bare det at hunde-
ne skal ligge i bure i bagende
sol med konstante indtryk
er nok til, at de kan få varige
traumer, siger Dorthe Ode-
fey, der påpeger, at en hund
til 500 kroner hurtigt kan
blive en dyr fornøjelse.

– Folk går gennem et hel-
vede med betalinger til dyr-
læge og adfærdsspecialister
som mig. Derfor er det etisk
uforsvarligt at sælge og kø-
be de hunde, siger Dorthe
Odefey. 

Den opfordring mener ar-

rangør af Korskro Heste-
marked, Jens Møller, dog er
helt hen i vejret. Han har

købt sin egen hund på mar-
kedet, og den fejler, ifølge
ham selv, intet. Derudover

tjekker han selv forholdene
for både hunde, heste og an-
dre dyr fredag og lørdag,

mens en dyrlæge går en run-
de søndag. På turen tjekker
de blandt andet, om dyrene

har foder, vand og er beskyt-
tet for solen. Er noget galt,
bliver det bragt i orden. 

– Jeg er selv vokset op i
landbruget, så dyrene skal
have det godt. Jeg tror den
her kritik kommer som et
resultat af, at nogen menne-
sker behandler deres dyr
som børn – og så får man let
nogle kvababbelser over in-
genting, siger Jens Møller,
der dog medgiver, at han ik-
ke kender til hundenes op-
vækst eller oprindelse.

Dyreforhold møder kritik
KRÆMMERMARKED: Hundeadfærdsspecialist Dorthe Odefey kritiserer dyreforholdene på Korskro Hestemarked. Hun
fraråder folk at købe en billig hund med hjem, fordi kan blive dyr på sigt. Markedsarrangør Jens Møller afviser kritikken.

Af Trine Møller Pedersen
Tlf. 7912 4638, tmp@jv.dk

Hundeadfærdsspecialist Dorthe Odefey mener hunde fra markeder ofte bliver angste, underlegne og bange for lyde og
bevægelser. Hun fraråder derfor folk at lade sig friste at de søde hvalpe. Foto: Annett Bruhn
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HESTEMARKED
■ Korskro Hestemarked er
en årligt tilbagevendende
begivenhed i Ribe. Her er
handel med blandt andet
antikviteter, værktøj, tøj,
gamle sager, biler, mad – i
alt er der godt 300 kræm-
merboder, 30 smådyrs-
handlere og 100-200 he-
ste om søndagen og
40.000-50.000 besøgen-
de i løbet af åbningsperio-
den fra fredag til søndag.


