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DET VED VI
OM FODRING
Over 4.000 besvarelser på et spørgeskema
om fodring af heste i Danmark vidner om, at fodring er
et område, der interesserer mange hesteejere. Svarene
blev fremlagt på Hestekongressen den 25. januar
TEKST: EVA GLEERUP, LEKTOR VED ERHVERVSAKADEMI AARHUS

Hvordan fodrer hesteejere i Danmark deres heste, og hvad ved hesteejerne
egentlig om fodring? Det er blevet belyst i spørgeskemaundersøgelsen
”Er havre davre”, der blev iværksat i marts sidste år. Eva Gleerup, som har
været projektleder for projektet og fremlagde projektets resultater på Hestekongressen den 25. januar, forklarer her, hvad undersøgelsen har vist.

Fokus på grovfoder eller?
Undersøgelsen afslører, at der er forskel på, hvordan hesteejerne planlægger deres fodring, afhængigt af om de har en hestefaglig uddannelse
eller ej. De hesteejere, der har en uddannelse, vil i højere grad planlægge
deres fodring ved hjælp af faglitteratur og foderoptimeringsværktøjer
end hesteejere uden uddannelse, der i højere grad baserer deres fodring
på egen erfaring og det, der står på fodersækken.
Tilsvarende viser undersøgelsen, at konkurrenceryttere, der konkurrerer på eliteniveau, og hesteejere med en faglig uddannelse i højere grad
end andre indkøber grovfoder med analyser og tilrettelægger fodringen
ud fra det. Der er dog fortsat plads til forbedring på netop det område,
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HVORDAN FODRES
DANSKE HESTE?
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I et håb om at kortlægge hesteejernes
viden omkring fodring af heste oprettede
Eva Gleerup, lektor ved Erhvervsakademi
Aarhus, en spørgeskemaundersøgelse til at
bidrage med materiale til forskningsprojektet ”Er havre davre?” Vi hjalp med at sætte
fokus på undersøgelsen via Ridehestens
hjemmeside.
I projektet ”Er havre davre” undersøger Eva
Gleerup danske hesteejeres viden om fodring af heste. Forskning viser, at manglende
viden om foder kan føre til utilsigtet forkert
fodring og dermed nedsat hestevelfærd.
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da hovedparten af de danske hesteejere ikke kender næringsindholdet på deres grovfoder og derved kommer til
at fodre lidt i blinde.
For at demonstrere dette havde Eva Gleerup medbragt
grovfoderprøver, hvor analyseresultaterne viste, at der var
store forskelle på næringsstofindholdet i grovfoderet. For
eksempel var der to foderprøver fra marker, der var udsået
med den samme græsblanding til nøjsomme heste, og som
begge var høstet i andet slet. Her viste analyserne, at sukkerindholdet i den ene foderprøve var næsten tre gange så
højt som i den anden. Ud fra analyseresultaterne blev det
også klart, at både energi- og proteinniveauet var højere i
andet slet end i første slet i sidste års høst. Stik imod, hvad
mange hesteejere forventer.
Ved at indkøbe grovfoder med analyse kan hesteejerne i
langt højere grad tage højde for grovfoderets næringsstofindhold og tilrettelægge deres fodring ud fra det. Det kan
måske ovenikøbet give en besparelse på foderbudgettet.

HVAD HAR BOLDSPIL MED
FODRING AF HESTE AT
GØRE?
Vi diskuterer altid, hvem der er bedst til at spille fodbold – svenskerne eller danskerne. I det hele taget
kan vi godt lide at konkurrere mod vores nærmeste
naboer. Derfor bliver jeg nok heller ikke populær, når
jeg spørger: ”Kan det virkelig passe, at svenskere ved
mere om at fodre heste, end vi gør her i Danmark”?
Det ser nemlig sådan ud, når jeg ser på resultaterne
fra spørgeskemaundersøgelsen, der er blevet gennemført, først i Sverige, England, Tyskland og USA
og dernæst i Danmark. Hesteejerne blev bedt om at
svare på 12 vidensspørgsmål, og her viste det sig, at
det var de svenske hesteejere, der scorede højest
med flest korrekte svar.

Svenskerne ved mest om fodring

Men min vurdering er, at det ikke bare er, fordi de
svenske hesteejere simpelthen er klogere end hesteejere i andre lande. Pointen er, at det simpelthen
er lettere at være hesteejer i Sverige. Det er det,
fordi hele branchen er gået sammen om at drive et
site, hvor hesteejere kan tilgå faglig viden om heste.
Det betyder, at det er let for de svenske hesteejere
at finde den nyeste viden om fodring af heste. Det
betyder også, at aktører i branchen er enige om, hvad
de svarer, for eksempel hvis en hesteejer spørger ind
til foder hos sin foderleverandør.

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker også danske hesteejeres vidensniveau i forhold til de svenske, tyske, engelske og amerikanske hesteejere. Her viser undersøgelsen,
at vidensniveauet hos hesteejerne i Danmark ligger over
vidensniveauet hos de amerikanske hesteejere, på niveau
med de tyske hesteejere og lidt under de engelske hesteejere. Svenske hesteejere har et højere vidensniveau end
hesteejere i de andre undersøgte lande.
Eva Gleerup vil derfor gerne undersøge, hvad denne forskel skyldes, og hvad der kan gøres for at øge vidensniveauet hos de danske hesteejere. Dernæst håber hun, at
hestebranchen kan samarbejde om at iværksætte tiltag,
der gør det enkelt for hesteejerne at finde faglig viden om
fodring og sammensætte gode foderplaner.

Skal vi gøre det lettere at være hesteejer i Danmark,
kan det være, vi skal arbejde henimod et tilsvarende
system – eller gøre noget andet, der kan øge de
danske hesteejeres adgang til faglig viden om fodring af heste.
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Procent respondenter som har et meget godt (11-12 ud af 12 korrekte svar) eller godt (9-10 ud af 12 korrekte svar)
vidensniveau, i forhold til dårligt (5-8 ud af 12 korrekte svar) eller meget dårligt (0-4 ud af 12 korrekte svar) videnssnveau.
Opdelt efter land.
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Figur 1: Viser
resultaterne af
spørgeskemaundersøgelsens 12
vidensspørgsmål.

