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Øg kvaliteten af hestefoldene

Undersøg dine folde - hvad synes hestene?

• Græsmængde og kvalitet
• Andre planter – urter – træer

og buske
• Placering af hegn og led
• Legetøj og møbler på foldene

• Terrænforskelle?
• Sandområder?
• Mudderkritiske områder?
• Engarealer?
• Hedearealer?
• Naturligt vegetation?
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Altid hensyn til hestens behov!
Nøjsomme heste:
• grove, lavenergiholdige græsser

– Lidt rajgræs (for vækst)
– Store dele Strandsvingel, Timothe, 

Engsvingel og Engrapgræs for struktur 
og hårdførhed.

– Lidt rødsvingel og Hundegræs for
struktur

Græsmængde og kvalitet

Altid hensyn til hestens behov!
Sportshestetyper:
• Gode græsser med middel 

energiindhold 
– Meget Rajgræs (for vækst og 

energiindhold
– Noget Timothe og Engrapgræs for 

struktur og hårdførhed

Urter, buske og træer – nytte – bøvl - giftighed 

Nyttige:
Urter
• F.eks. Kommen, Sneglebælg, 

Kællingetand, Cikorie
Buske, vedplanter
• F.eks. Lyng, Hvidtjørn, 

Hunderose, bærbuske
Træer
• F.eks. Spidsløn, Ask, Birk, 

Elm, Vildæble

Så og plant i bede, hjørner, striber midt på folden og langs hegnet.

Bøvlede (ukrudt):
Urter
• F.eks. Lugtløs kamille, 

Skræpper, Kuglemuseurt
Buske, vedplanter
• F.eks. Hybenrose (invasiv), 

Bjergfyr
Træer
• F.eks. Pil, Poppel, Frugttræer 

(nedfaldsfrugt)

Giftige:
Urter
• F.eks. Engbrandbæger, 

Tiggeranunkel, 
Kærpadderok

Buske, vedplanter
• F.eks. Taks! Enebær, Thuja
• Træer
• F.eks. Ahorn, Eg
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Udnyt naturlige hegn
• Hegn f.eks. Egetræer fra – giver 

naturlige ”forhindringer”
• Lav flere mindre folde/vandrefolde
• Brug timerled
• Lad hestene skifte folde gennem

dagen.

Placering af hegn og led

Hav flere folde end nødvendigt
• Rotationsgræsning med hviletid (2-

4 uger)
• Frahegning af frugttræer/egetræer

i tid med nedfaldsfrugt
• Høje, tørre sandfolde til vinterfold
• Lavbund, fugtige folde i tørke –

hegnes fra om vinteren (mudder)

Legetøj og møbler på foldene – hvor passer det sig bedst?

• Høhække, foderkasser – nemt for 
dig, bøvlet for hestene – undgå 
kamp om pladserne.

• Høbolde, aktiveringslegetøj
• Fluefælder
• Mineralbaljer/saltsten

• Træstammer, grene
• Jordbunker (f.eks. gammel 

ridehusbund)
• Gamle betonspalter 

(muddersikring)
• Muslingeskaller, grus og sand

(dræn - muddersikring)


