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Eva Lind Gleerup, cand. Agro, Lek-
tor på Erhvervsakademi Aarhus:

Vi diskuterer altid hvem der er 
bedst til at spille fodbold - sven-
skerne 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 
virkelige 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 en 
spørgeskemaundersøgelse, der er 
blevet gennemført, først i Sverige, 
England, Tyskland og USA og 
dernæst i Danmark. 

Hesteejerne blev bedt om at svare 
på 12 vidensspørgsmål. Her viste 
det sig, at det var de svenske hes-
teejere, der scorede højest, med 
flest korrekte svar.
Men min vurdering er, at det ikke 
bare er fordi, de svenske hesteejere 
simpelthen er klogere end hestee-
jere 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 hes-
teejer spørger ind til foder hos sin 
foderleverandør.

Skal vi gøre det lettere at være hes-
teejer 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.

Derfor er det smart med 
Grovfoder Analyser

Op imod en fjerdedel af de danske 
heste dør af fodringsbetingede 
lidelser som kolik, tarmslyng, for-
fangenhed og sygdomme relateret 
til langvarig overvægt. 

Ligeledes er overvægt et stigende 
problem. Derfor er det relevant at 
se på, om vi kan ændre fodringen, 
så risikoen for fodringsbetingede 
lidelser og fedme falder.

Det bedste sted at starte, hvis vi vil 
ændre på de negative tendenser, 
er at se på næringsstofindholdet i 
grovfoderet, da grovfoderet udgør 
70-100 procent af hestes foder.

Af Eva Lind Gleerup

Foto: Sydney Angove

SVENSKERNE 
SLÅR OS 
PÅ VIDEN OM 
FODER

 
LÆS HVORFOR SVENSKERE VED MERE END 
DANSKERE OM HESTEFODER

Op imod en fjerdedel af 
de danske heste dør af 

fodringsbetingede lidelser 
som kolik, tarmslyng, 

forfangenhed og sygdomme 
relateret til langvarig 

overvægt. 
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Side 31. Side 30. 
Den gode nyhed er, at modsat 
kreaturer, hvor landmanden næsten 
altid ønsker sig ”meget af alt”, altså 
et højt energiindhold og et højt 
proteinindhold, så er hesteejernes 
ønsker til deres grovfoder meget 
mere forskelligartet. 

Hvis grovfoderet er i en ordentlig 
hygiejnisk kvalitet - altså uden gif-
tige planter, døde dyr, jord, mug og 
svampe - så er alt grovfoder godt 
grovfoder. Til den rette hest. 

Heste, der skal vokse, eller præs-
tere, har ligesom køerne behov for 
et grovfoder med et højt energi- 
og proteinniveau. 

Hyggeheste, ponyer og andre 
nøjsomme individer har derimod 
behov for et grovfoder med et lavt 
energiindhold, og et relativt lavt 
proteinindhold. Endeligt er der 
heste, hvor det er nødvendigt med 
et særligt fokus på sukkerindholdet 
i grovfoderet. Det er heste, der er i 
risiko for at blive forfangne eller har 
stofskiftelidelser.

Den eneste sikre metode, til 
at få kendskab til grovfoderets 
næringsstof indhold, er ved at 
lave en grovfoderanalyse. For at 
analysen skal være retvisende, så er 
det grovfoderproducenterne, der 
skal lave den. 

Det er også mest økonomisk at 
lave en analyse for hvert parti 
fremfor af enkelte baller, som 
hesteejerne køber. For et par år 
siden lavede SEGES og Eurofins 
et samarbejde om at få lavet gode 
analyser til hestefolket. De har lavet 
en vejledning til procedure for 
korrekt indsamling af grovfoder til 
analyse. Det kan du læse mere om i 
faktaboksen.

Når grovfoderproducenten har 
analyse på sit grovfoder, kan 
markedsføringen målrettes til de 
hesteejere, der efterspørger netop 
den kvalitet.

Hvis grovfoderet laves i flere 
kvaliteter, kan producenten vej-
lede hesteejeren omkring hvilket 
grovfoder, der skal indkøbes. 

Ved at indkøbe grovfoder med ana-
lyse kan hesteejerne tage højde for 
grovfoderets næringsstofindhold og 
tilrettelægge fodringen ud fra det. 

Det vil ofte give en pæn besparelse 
på foderbudgettet, og samtidig er 
det sikret, at hesten er dækket ind 
med næringsstoffer.

Så en grovfoderanalyse er en fordel 
både for grovfoderproducenten, 
hesteejeren og ikke mindst for 
hesten.

Fakta:

Udtagning til grovfoderanalyse:
Uddrag fra ”Udtagning af grov-
foderanalyser 2016” Af Lands-
konsulent for heste Eric Clausen, 
SEGES.

Når der er tale om hø eller wrap 
er den mest enkle metode, at man 
udtager prøven umiddelbart inden 
presningen af høet eller wrappen. 

Så kender man også næringsvær-
dien, inden man starter med ud-
fordring af ballerne. Hvis man går 
en tur diagonalt over marken, tager 
man nogle prøver af skåret tilfæl-
dige steder sådan, at prøven bliver 
repræsentativ fra hele marken. 

Hvis græsset ligger i strenge er det 
vigtigt, at man får taget materielle 
fra hele skårdybden og ikke bare 
toppen af skåret, hvor græsmas-
sen typisk er mere tør, men også 
fra midten af skåret og fra bunden, 
hvor der ofte er flere bladdele. 

Udtager man kun prøven fra top-
pen af skåret hvor tørstofindholdet 
normalt er højest, får man en for-
kert værdi for partiet som helhed.

Læs mere her: 

Hvis grovfoderet er i en 
ordentlig hygiejnisk 
kvalitet - altså uden 

giftige planter, døde dyr, 
jord, mug og svampe - 

så er alt grovfoder 
godt grovfoder. 

Til den rette hest. 

LÆS HER

       GOLD 3  
Spændende nyhed i lækkert 
design med stort sadelrum 

Den sidste nye model i GOLD- 
serien med stort sadelrum,  
parallelogram vinduer, side  
og frontvindue, låsbar håndtag 
og nye store hjul 185/65R14”.

Totalvægt 2000/2600 kg.  
Egenvægt 825 kg.

MUSTANG ELITE 
Eksklusiv trailer med ekstra 
plads til heste og sadelskab

Det dobbelte bundbeslag  
gør det endvidere muligt at 
forskyde skillevæggen, så  
en pladskrævende hest også  
vil befinde sig vel i traileren. 
 
Totalvægt 2000/2400 kg.  
Egenvægt 950 kg.

NYHED

LUKSUS

EGET  
VÆRKSTED   

Alt i service, reparationer,  
forsikringssager og  

reservedele.

Østergaard TrailerCenter ApS, Østre Vindingevej 170, 4000 Roskilde
Tlf. +45 2331 8384  •  mail@oetc.dk  •  www.oetc.dk
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Over 4000 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 og er et af elementerne 
i et projekt, hvor det er blevet undersøgt, hvordan heste-
ejere i Danmark fodrer deres heste, og hvad hesteejerne 
ved om fodring. 

Undersøgelsen afslører, at der er forskel på, hvordan hes-
teejerne planlægger deres fodring, afhængigt af om de har 
en hestefaglig uddannelse eller ej. 

De hesteejere, der har en uddannelse vil i højere grad plan-
lægge deres fodring ved hjælp af faglitteratur og foderop-
timeringsværktøjer end hesteejere uden uddannelse, der i 
hørere 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 ud-
dannelse 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, da hoved-
parten af de danske hesteejere ikke kender næringsind-
holdet på deres grovfoder, og derved kommer til at fodre 
lidt i blinde. 

For at demonstrere dette havde Eva Gleerup, som har 
været projektleder for projektet og fremlagde projektets 
resultater på kongressen, medbragt grovfoderprøver.

Her viste analyseresultaterne, 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 3 gange så højt som i den anden. 

Ud fra analyseresultaterne blev det også klart, at både en-
ergi og proteinniveauet var højere i andet slet end i første 
slet, i dette års høst. Stik imod hvad mange hesteejere 
forventer.

Ved at indkøbe grovfoder med analyse kan hesteejerne i 
langt højere grad tage højde for grovfoderets næringsst-
ofindhold, og tilrettelægge deres fodring ud fra det. Det 
kan måske ovenikøbet give en besparelse på foderbudget-
tet.

Spørgeskemaundersøgelsen afdækker også danske hestee-
jeres vidensniveau i forhold til de svenske, tyske, engelske 
og amerikanske hesteejere. Her viser undersøgelsen at 
vidensniveauet hos hesteejerne i Danmark ligger over vid-
ensniveauet hos de amerikanske hesteejere, på niveau med 
de tyske hesteejere og lidt under de engelske hesteejere. 
Svenske hesteejere har et højere vidensniveau end hestee-
jere 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.

Behov for mere viden

Baggrunden for et øget fokus på 
grovfoder til heste er, at Erhvervs-
akademi Aarhus i 2019 gennemførte 
en spørgeskemaundersøgelse, hvor 
danske hesteejeres fodringspraksis og 
viden om fodring blev afdækket. 

Spørgeskemaet blev besvaret af 
over 4000 personer, og vidner om at 
fodring er et område, der interesserer 
mange hesteejere. 

Undersøgelsen afslører, at cirka 
halvdelen af hesteejerne ikke har en 
hestefaglig uddannelse, og at under 
en fjerdedel kender næringsstofind-
holdet i deres grovfoder og dermed 
fodrer lidt i blinde. 

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 noget 
under vidensniveauet hos de engelske 
og svenske hesteejere, på niveau med 
de tyske hesteejere, og over viden-
sniveauet hos de amerikanske hestee-
jere.  Der er altså plads til forbedring 
af vidensniveauet.

Forskningsprojektet peger derfor 
på, at der er behov for at ændre 
fodringspraksis samt øge de Danske 
hesteejeres vidensniveau om fodring, 
idet fejlfodring potentielt går ud over 
hestenes velfærd.

Projektet ”Er havre Davre - En afdæk-
ning af danske hesteejeres viden om 
fodring af heste” er et forskningspro-
jekt, som blev gennemført i Erhvervs-
akademi Aarhus Forsknings og innova-
tionsafdeling i 2019.

Læs om projektets resultater her: 
HER
LÆS

UNDGÅ AT 
FODRE I BLINDE

HOVEDPARTEN AF DANSKE HESTEEJERE 
KENDER IKKE NÆRINGSINDHOLDET I DERES 

GROVFODER

Af Eva Gleerup 

Procent respondenter som har et meget godt (11 ud af 12 korrekte svar), 
godt (9 ud af 12 korrekte svar), dårligt (5 ud af 12 korrekte svar) 

eller meget dårligt (0-4 ud af 12 korrekte svar) videns niveau. Opdelst efter land
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