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Heste 
 

Vinterfodring af heste 

 

 

Efteråret har været mildt, men snart kommer den første nat med frost (har vist været her, 
redaktionen). Det betyder, at græsset sikkert vil gå i stå, og hestene skal over på vinterfoder. 
Det græs, som de har haft mulighed for at æde, skal udskiftes med andet grovfoder. Det er 
vigtigt, at overgangen fra græs til konserveret foder sker langsomt og helst over 2–3 uger. 
Hvis overgangen sker for hurtigt, kan mikroorganismerne i hestens tyktarm og blindtarm 
ikke nå at omstille sig. Så er der risiko for, at hesten får kolik – eller andet bøvl med for-
døjelsen. 

Hesten vil helst æde hele dagen, hvis der er mulighed for det. Det skyldes ikke, at hesten er 
specielt forædt, men at den har en lille mavesæk og derfor ikke kan optage meget foder på 
én gang. Heste er specielt udviklet til at omsætte tungt fordøjelige fodermidler. Hvis hesten 
selv kunne vælge frit, ville den mest æde tørt og tungt fordøjeligt græs. Det valg har hesten 
ikke i stalden. Derfor er den afhængig af, at vi tildeler den meget tungt fordøjeligt foder, 
som den kan æde det meste af døgnet, og kun lidt let fordøjeligt foder som fx havre byg og 
majs. 
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 For at sikre at hesten ikke får for meget eller for lidt protein, bør du få udtaget en foder-
analyse af især grovfoderet. Når du er i gang, bør du også få udtaget en mineralanalyse, så 
du kan sikre, at også mineralsiden kan afbalanceres. En foderanalyse koster ca. 500 kr., og 
en mineralanalyse koster ca. det samme. Dit lokale kvægbrugskontor kan være behjælpelig 
med at få analysen udtaget og indsendt. 

Heste, køer og får Udegående dyr 

 Dyr, der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal 
som udgangspunkt være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at dyrene 
som udgangspunkt skal: 

• have et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt 

• være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes hele vinte-
ren 

• have adgang til frisk drikkevand 

• have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr 

• have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje  

• Skal være egnet til at gå ude. 

Muligheden for adgang til læskur eller bygning kan helt undtagelsesvis fraviges under visse 
naturforhold. 

Hvornår er det vinter? 

Ved vinterperioden menes månederne december, januar og februar. Der kan også være pe-
rioder med vinterlignende vejr tidligere på efteråret og i forårsmånederne. 

For heste, malkekvæg og afkom af malkekvæg gælder også nogle mere specifikke regler for 
dyr, der går ude hele døgnet. 

 Heste: 

Heste, der går ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden eller i perioder med vinter-
lignende vejr, skal, jf. Lov om hold af heste, have adgang til et læskur eller bygning, hvor alle 
heste samtidig kan hvile på et tørt strøet leje. 

Krav til læskur eller bygning til udegående heste:  

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulv-
arealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for gruppeopstaldning og skal 
være mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste. For hver yderligere hest skal 
der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2. 

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang 
til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges, jf. bekendtgørelsen om udegå-
ende heste. 

 Kvæg: 

Kvæg skal opfylde ovennævnte generelle krav. Vintervejr forekommer 
typisk i månederne december, januar og februar, men uanset kalende-
ren skal dyr beskyttes mod vind og vejr i overensstemmelse med deres 
behov.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiFuaDfyYTQAhXFdpoKHbfZB4wQjRwIBw&url=https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/dyrevelfaerd/sider/oekologisk_kvaeg_fokus_smaa_bedrifter.aspx&psig=AFQjCNHfHdDlL3O5uiEnTGA7U-QX4N_4qw&ust=1477987218589009
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 Under gunstige vejrforhold kan det accepteres, at dyrene opholder sig ude uden adgang til 
læskur eller bygning, eller særligt beskyttende naturlige forhold, forudsat at dyrene omgå-
ende flyttes, når vejret bliver dårligere (fx i perioder med regn og blæst). 

 Der skal være græsdækkede arealer, som ikke er trådt op. Der skal holdes passende tørt om-
kring foderpladser og drikkesteder. 

Alle dyr skal have mulighed for at æde uanset plads i rangorden. Det skal sikres, at alle dyr 
har tilstrækkelig mulighed for at dække deres behov for at drikke. Udegående kreaturer, 
hvis eneste mulighed for at få vand er at spise sne, er ikke behandlet forsvarligt i overens-
stemmelse med deres behov. 

Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal være tilvænnet til at gå ude, være rene, især på 
bug og lår, med godt hårlag uden bare pletter, i god sundhedstilstand og i passende huld – 
middel eller over middel. Alle dyr i flokken skal være i god stand og med naturlig kropshold-
ning. Dette gælder, uanset om dyrene har adgang til læskur eller ej. 

Læskur kan undværes, forudsat at der er tale om arealer med kuperet terræn og tæt bevoks-
ning samt jordbundsforhold, der giver dyrene mulighed for at hvile på et passende tørt leje. 
Forholdene skal yde en høj grad af beskyttelse mod vejr og vind. 

Se i øvrigt ”Vejledning og Velfærdskontrol i kvægbesætninger”: www.foedevarestyrelsen.dk 

(begynder side 18). 

 Får: 

Får skal – ifølge Dyreværnsloven – behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstem-
melse med deres behov.  

Kravet om sikring mod vejr og vind gennem adgang til læskur eller bygning gælder ikke for får, der 
efter Dyreværnsrådets og Det Veterinære Sundhedsråds opfattelser generelt anses for særligt hård-
føre, forudsat, at de tilses dagligt og er forberedt på at gå ude. Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at 
får skal have adgang til et tørt leje, hvor alle dyr kan hvile samtidig. 

Ovennævnte er kun reglerne i hovedtræk. Du kan læse mere på nedenstående link: 

www.foedevarestyrelsen.dk/Udegaaende-dyr. 

Kilde: Fødevarestyrelsen. 

Mark Økologisk arealtilskud og plejegræs: Landbrugsstyrelsen begynder at give 
nye tilsagn 

 Landbrugsstyrelsen begynder nu så småt at behandle ansøgninger om nyt tilsagn om hhv. 
økologisk arealtilskud og pleje af græs- og naturarealer. Det betyder, at ansøgere henover 
den kommende tid får besked, om de har fået tilsagn. 

Alle, der lever op til reglerne for tilsagn, vil få tilsagn. Landbrugsstyrelsen prioriterer altså 
ikke imellem de indkomne ansøgninger på hverken økologisk arealtilskud og pleje af græs- 
og naturarealer. I første omgang giver de tilsagn til sager, der kan behandles automatisk, 
men de har også sendt de første høringsbreve ud, hvor Landbrugsstyrelsen fx har brug for 
flere oplysninger fra ansøger. 

https://lbst.dk/oekologisk-arealtilskud. 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyrevelfaerd%20og%20veterinaermedicin/Vejledninger/Vejledning%20om%20velf%C3%A6rdskontrol%20i%20kv%C3%A6gbes%C3%A6tninger,%20september%202019.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/oekologisk-arealtilskud-og-plejegraes-vi-begynder-at-give-nye-tilsagn/?utm_campaign=kologisk-arealtilskud-og-plejegrs-vi-begynder-at-give-nye-tilsagn-&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
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Du kan nu indberette gødningsregnskab på landbrugsindberetning.dk 

 Det er nu tid til at indberette gødningsregnskabet for planperioden 2018/2019. Du får ikke 
et indkaldelsesbrev i år, med mindre du først lige er tilmeldt registret. Landbrugsstyrelsen 
sender kun breve med indkaldelser til deres brugere, som er tilmeldt Register for Gødnings-
regnskab fra plan periode 17/18 og frem. 

Læs mere her: https://lbst.dk/nyhedergoedningsregnskab. 

Info Se ændringerne i krydsoverensstemmelseskravene 

 
Landbrugsstyrelsen har foretaget en række ændringer i bekendtgørelsen for krydsoverens-
stemmelse. Blandt andet ændres krav i forbindelse med halekupering og husdyrgødning. De 
nye krav gælder fra 1. januar 2020.  
Den nye bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse er nu offentliggjort i Retsinformation, 
og træder i kraft 1. januar 2020. 
Du kan læse den nye bekendtgørelse her  
 
Læs hele meddelelsen fra landbrugsstyrelsen her: 

 https://lbst.dk/nyheder/aendringerne-i-krydsoverensstemmelseskravene. 

Økonomi Se om din grundbetaling er klar til udbetaling 

 Landbrugsstyrelsen begynder på udbetalingen af grundbetaling, grøn støtte, støtte til unge 
nyetablerede landbrugere og ø-støtte 3. december 2019.  

Du kan nu se, om din grundbetaling er klar til udbetaling i Tast selv-service.  

Læs her, hvordan du ser status på din udbetaling 

Landbrugsstyrelsen udbetaler fra 3. december 2019. Derefter udbetaler de løbende. Er 
ansøgningen blevet klar senere end 28. november, vil du normalt få din udbetaling efter ca. 
en uge. 

Hvis du under fanen Oversigter og breve, kan se, at ordningen Grundbetaling står klar til 
udbetaling, er Landbrugsstyrelsen færdig med at sagsbehandle din sag. 

Hvis du har gæld til det offentlige, skal du være opmærksom på, at Gældsstyrelsen kan 
modregne i din udbetaling. 

Læs hele nyheden her: https://lbst.dk/nyhedergrundbetaling. 

Får og geder Kåringer får og geder 2019 

 Eksteriørtal for får og geder bedømt i 2019 finder du her: www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-
geder. 

Info Forlængelse af fristen for udbringning af fast husdyrgødning og affald til 
den 30. november på lerjord 

 Med begrundelse i det våde efterår har Miljø- og Fødevareministeriet meddelt forlængelse 
af udbringningsfristen for fast husdyrgødning og affald til den 30. november (til og med 29. 
november) på lerjord.  

 

https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/du-kan-nu-indberette-goedningsregnskab-paa-landbrugsindberetningdk/?utm_campaign=du-kan-nu-indberette-gdningsregnskab-p-landbrugsindberetningdk&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=211007
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-aendringerne-i-krydsoverensstemmelseskravene/?utm_campaign=se-ndringerne-i-krydsoverensstemmelseskravene&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://help.lbst.dk/kom-godt-i-gang/#c12369
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/se-om-din-grundbetaling-er-klar-til-udbetaling/?utm_campaign=se-om-din-grundbetaling-er-klar-til-udbetaling&utm_medium=email&utm_source=naer_nyhedsmail
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringer2019-faar-geder.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/Faar-og-geder/Avl-og-registrering/Sider/Kaaringer2019-faar-geder.pdf
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 Normalt må der ikke udbringes fast husdyrgødning og affald i perioden 15. november til 1. 
februar. På grund af det ekstremt våde efterår har mange ikke kunnet færdes i marken, og 
derfor har udbringning været umuliggjort. Den 12. november søgte Landbrug & Fødevarer 
derfor om en generel dispensation fra reglerne, så fristen blev forlænget. 

Svaret er nu kommet og kan læses under nyheder på ministeriets hjemmeside. Ifølge svaret 
er forlængelsen kun givet på lerjord (JB 5-11), idet der skrives, at: "På sandjord vurderes det 
mest hensigtsmæssigt, at udbringning af fast husdyrgødning og fast affald udsættes til efter 
den 1. februar. Derfor er der ikke meddelt dispensation for sandjord". 

Arrangementer Temadag om dyrkning af raps og korn 3. december 2019 

 Få den nyeste viden og hør erfaringer fra udlandet. Gå ikke glip af årets temadag og din 
chance for at få den nyeste viden om, hvordan du skal dyrke bl.a. vårbyg og vinterraps. 
Tilmeld dig NU og vær sikker på en plads. Se mere her: hwww.tilmeld.dk/temadagkornraps. 

 Kurser i bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise 2020 

 Aarhus Universitet udbyder igen i februar-marts 2020 kurser i bekæmpelse af muldvarpe og 
mosegrise. Kursus er obligatorisk, hvis fosforbrinte skal anvendes til bekæmpelse.  

Institut for Agroøkologi afholder i februar og marts måned 2020 det obligatoriske kursus for 
personer, der skal erhverve og anvende midler i fareklasse ”meget giftig” til bekæmpelse af 
muldvarpe og mosegrise, hvilket vil sige fosforbrinteudviklende pellets, der nedlægges i 
dyrenes gangsystemer. Kurset er udelukkende for personer og deres eventuelle ansatte, der 
erhvervsmæssigt udfører bekæmpelse på egen bedrift eller erhvervsmæssigt udfører 
bekæmpelse for andre, foruden ansatte hos forhandlere. 

Se mere om program og tidspunkter her:  www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Skadedyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO – partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landbofor-
ening, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Østdansk Landboforening, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, VKST, Lemvigegnens 
Landboforening, LandboSyd, Agri Nord og LMO.  Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at 
kontakte din rådgiver eller Dorte Marcussen, SEGES, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf. 8740 5596

 

https://www.tilmeld.dk/temadagkornraps031219/tilmelding.html?utm_source=SEGES+Nyhedsbreve&utm_campaign=593077953c-Temadag_dyrkning_korn_raps_mail_3__2019_11_18&utm_medium=email&utm_term=0_8be669a01c-593077953c-164893853
https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plantevaern/Skadedyr/Kemisk-bekaempelse/Sider/pl_19_Kurser_bekaempelse_muldvarpe_mosegrise.aspx

