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Nye tider for grovfoderanalyser til heste  

Eurofins Agro Testing i Danmark leverer analyser specielt til heste. Analysecertifikatet du modtager indeholder 
analyserede- og beregnede værdier på foderet – nedenfor finder du en guide til hvordan resultaterne læses og 
analyserne tolkes.  

Grovfoderanalysen fra Eurofins indholder følgende parametre:  

 Analyseret: Tørstof, aske, råprotein, træstof, sukker, IVOS, NDF og chlorid 
 Beregnet: FK Organisk stof, FEhest, kg TS pr FEhest, kg foder pr pr FEhest, g fordøjeligt råprotein pr. pr 

FEhest 

Når foderet skal vurderes fokuseres der primært på foderets energiindhold og mængden af fordøjeligt råprotein, der 
begge er beregnede værdier, på baggrund af de analyserede værdier. For at kunne få det optimale ud af 
foderanalysen er det vigtigt at vide hvad din hests behov er. Din hests behov er defineret af hvilken type hest der er 
tale om og hvordan den anvendes – hvis du er I tvivl om hvilken type hest og aktivitetsniveau, er det en god idé tage 
kontakt til din konsulent. 

I tabellen til venstre inddeles grovfoder i forskellige energiniveauer som skitseret nedenfor. Inddelingen skal ikke 
forstås sådan at der er noget foder der bedre end andet, men som en retningslinje for hvilket type foder man med 
fordel kan vælge til en given hest.  
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Tabellen nedenfor viser den gennemsnitlige sammensætning af analyserede og beregnede foderværdier for de 

forskellige foderenerginiveauer for 2015 
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For at vise forskellen på de forskellige niveauer er der nedenfor vist beregningerne for en standardhest på 500kg 
gennemsnitsfoderet med de tre energiniveauer. 
 
Tabellen med proteinbalancen viser hvor meget protein der bliver tildelt ved den givne mængde foder (g protein i 
ration). PB Vedligehold/Let-, moderat-, hårdt- og intensivt arbejde viser om hesten er i protein overskud med den 
givne fodermængde (positive tal) eller i protein underskud (negative tal) 
 
Foder med lavt energiindhold: 
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Foder med middel energiindhold: 
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Foder med højt energiindhold: 

 
 
 
Som det skal ses af ovenstående har sammensætningen af grovfoderet stor indflydelse på den mængde foder der skal 
udfodres og om hesten er velforsynet med protein. Det skal understreges at der er stor forskel på grovfoder – det 
lavest observerede niveau af foderenheder i 2015 var 0,39 FEhest/kg TS og det højeste 0,73 FEhest/kg TS og det 
laveste og højeste indhold af fordøjeligt protein var hhv. 1,5g/kg TS og 133,3g/kg TS. 
 
For at få et overblik over de forskellige parametre der indvirker på den enkelte hests foderbehov henvises til PC Horse´ 
hjemmeside (www.pc-horse.com). 
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Landsgennemsnit og minimum og maksimum værdier 
I tabellen nedenfor præsenteres gennemsnitsværdierne for de analyserede prøver i 2015 – generelt kan det siges at 
der er meget store forskelle i det analyserede grovfoder. Det kan anbefales at man får analyseret sit grovfoder for at 
være sikker på det grovfoder man har købt eller selv produceret lever op til det man har lavet foderplanen ud fra. 
 

 
 

Kommentarer til de forskellige analyserede 
parametre 

Tørstofindholdet  

TS (DM- Dry Matter) i dit grovfoder beskriver hvor 
fugtigt/tørt dit grovfoder er  

En lav tørstofprocent betyder 

- vådere grovfoder  
- større mængde foder skal udfodres for at give 

hesten den samme mængde næring 
- lavere holdbarhed  

 

 

Sukker  

Er et mål for hvor mange letomsættelige kulhydrater 
der findes i foderet og er en vigtigt parameter hvis 
man har en hest der har tendens til forfangenhed. 
Tidligere mente man at der var en klar sammenhæng 
mellem sukker og protein indholdet i foderet (lav 
sukker = høj protein og omvendt), det er dog ikke 
noget der kan bekræftes af vores foreliggende 
analysedata. Hvis du har problemer med fede eller 
forfangne heste bør du tage kontakt til din rådgiver. 

NDF 

Neutralt Detergent Fibers er et mål for hvad indholdet 
er af langsomt omsættelige kulhydrater i grovfoderet. 
Et højt indhold af NDF giver foderet en længere 
opholdstid i hesten og har en positiv effekt på hestens 
adfærd.  

Træstof 

Er mængden af ufordøjelige fibre i prøven der i lighed 
med NDF har en positiv effekt på hestens fordøjelse. 

Aske 

Er indholdet af uorganiske bestanddele i foderet, 
herunder mineraler. Observeres et højt indhold af 
aske i grovfoderprøven, kan det være en indikation på 
at der er jord i grovfoderet. 

Ca/P  

Forholdet mellem calcium (Ca) og fosfor (P) anbefales 
at være i forholdet 1,2-1,8 

Mikrobiologiske analyser 

Tolkning af mikrobiologiske analyser af grovfoder kan 
være en udfordring, da man altid vil finde en eller 
anden koncentration af mikrobiologisk aktivitet. 
Generelt kan det siges at jo vådere et produkt er og jo 
varmere det opbevares, jo større er risikoen for 
mikrobiologisk vækst. Mikrobiologiske resultater 
angives normalt i cfu (colony forming units) eller MPN 
(most probable number). 
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