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DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer  
11. august 2016 

 
Vidensyntese om udegående heste 

Janne Winther Christensen og Jens Malmkvist, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 
 

Denne vidensyntese om udegående heste er udarbejdet på baggrund af en bestilling fra Fødevarestyrelsen. 
Nedenstående baggrund for projektet, formål samt perspektivering og relevans er således formuleret af 
Fødevarestyrelsen i en projektbeskrivelse, mens den efterfølgende besvarelse er udarbejdet af lektor Janne 
Winther Christensen og seniorforsker Jens Malmkvist, Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. 
 
Baggrund for projektet  
Lov om hold af heste trådte i kraft den 1. januar 2008. Ifølge loven skal den, der er ansvarlig for et 
hestehold sikre, at heste kun går ude i vinterperioden og perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 
timer i døgnet, hvis hesten har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til et 
læskur eller en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. I loven findes bemyndigelse 
til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at reglerne om udegående heste kan fraviges for heste 
af bestemte racer. Dette er sket ved bekendtgørelse om udegående heste, hvorefter islandsheste og 
shetlandsponyer kan gå ude mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning under særlige 
forudsætninger. Af bemærkningerne til lov om hold af heste fremgår, at loven er omfattet af 
lovovervågning der skal fokusere på, om reglerne har ført til den tilsigtede forbedring af de 
dyrevelfærdsmæssige forhold for hest, samt hvilken betydning reglerne i øvrigt har haft for hesteholdene. 
Redegørelse om lovovervågning af lov om hold af heste blev færdig i juni 2014 og kan findes via 
nedenstående link til Folketingets hjemmeside: 
http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/FLF/bilag/287/index.htm. 

I forbindelse med lovovervågningen blev foretaget en høring. Der peges i høringssvarene på, at der bør 
åbnes op for, at andre racer eller at alle racer kan gå ude året rundt uden læskur. Der peges på, at der ikke 
bør lægges vægt på hestens race, men først og fremmest på områdets beskaffenhed. Et enkelt høringssvar 
påpeger, at heller ikke islandske heste eller shetlandsponyer bør gå ude uden adgang til læskur i de omtalte 
perioder. På den baggrund finder Fødevarestyrelsen det på nuværende tidspunkt mest hensigtsmæssigt at 
bevare racebegrebet, men såfremt der er grundlag herfor at undtage heste af andre racer end islandske 
heste og shetlandsponyer fra hestelovens krav om læskur. 
 
Formål 
Det er vurderet, at islandske heste og shetlandsponyer er tilstrækkelig hårdføre til, at de på visse 
betingelser kan gå ude om vinteren uden læskur. Formålet med vidensyntesen er at få belyst, om der findes 
viden, der gør det muligt at vurdere, hvilke andre hesteracer der er så tilstrækkeligt hårdføre, at de egner 
sig til at være udegående om vinteren (i Danmark) uden adgang til læskur (fx exmoor- ponyen og 
konikhesten). På baggrund af den viden ønskes om muligt anbefalinger til, hvilke hesteracer der på særlige 
betingelser, jf. nedenfor kan gå ude i vinterperioden samt i perioder med vinterlignende vejr uden adgang 
til læskur. Om muligt bør det ligeledes vurderes, om krydsninger af disse racer er i besiddelse af samme 
hårdførhed som renracede dyr.  
 
Perspektiv og relevans 
Som reglerne er i dag er islandsheste og shetlandsponyer fritaget fra hestelovens krav om adgang til læskur 
eller bygning, når de går ude i vinterperioden og perioder med vinterlignende vejr, såfremt de holdes på 
meget store arealer: 

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/FLF/bilag/287/index.htm
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1) hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene en høj grad af 
både læ og beskyttelse mod nedbør, og 
2) hvor der findes et lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle 

Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld. Reglerne er i tråd 
med Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds fællesudtalelse af 14. december 2001 om udendørs 
hold af dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. Rådene har imidlertid lavet en ny 
fællesudtalelse af 8. november 2012, der erstatter udtalelsen fra 2001. I udtalelsen fra 2012 udtaler 
rådene, at en vurdering af om der kan afviges fra kravet om læskur for dyr, der er udegående hele døgnet i 
vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, efter rådenes opfattelse skal baseres på en konkret 
vurdering af de forhold, hvorunder dyret holdes, fremfor dyrets race. 
 

1. Dyrs termoregulering og kuldetilpasning 

Et dyrs nedre kritiske temperatur (Lower Critical Temperature: LCT) defineres som den lufttemperatur, 
hvorunder kroppens varmeproduktion og varmebevarelsesmekanismer aktiveres for at opretholde en 
normal kropstemperatur (Van Iaer et al., 2015). Kroppens varmeproduktion ved akut varmetab reguleres 
gennem f.eks. kulderystelser og ved længerevarende kuldeeksponering gennem en øgning af det basale 
stofskifte. De varmebevarende mekanismer ved akut kuldeeksponering består primært af 
adfærdsændringer, idet dyret søger læ og placerer sig i en position så kuldetabet minimeres. Samtidig 
aktiveres en pilomotor reaktion, hvor hårene rejses for at øge pelsens isoleringsevne, og en 
sammentrækning af de perifere blodkar forårsager, at det varme blod ledes bort fra den kolde overflade til 
dybereliggende dele (vasoconstriction). På længere sigt øges kroppens evne til varmebevarelse gennem 
f.eks. øget pelssætning (Cymbaluk, 1994).  

1.1. Termogenese (varmeproduktion) 

Det basale stofskifte defineres som stofskiftet hos et dyr i hvile under termoneutrale forhold, der 
producerer varme til opretholdelse af kroppens normale funktion. Når den omgivende temperatur falder til 
under den termoneutrale zone, aktiveres kroppens varmeproduktion. Akut varmetab kompenseres ved 
f.eks. kulderystelser, hvor kroppen producerer varme gennem nedbrydning af ATP i musklerne. De 
ufrivillige sammentrækninger i musklerne øger stofskiftet, hvorved der produceres varme. Endvidere kan 
forekomme ’non-shivering termogenese’, hvor fedt omsættes direkte til varme. Ved længerevarende 
kuldeeksponering kan dyret akklimatisere gennem øgning af det basale stofskifte, hvorved den 
termoneutrale zone forskydes til lavere temperaturer. Det er således gennem øget forbrænding, at 
pattedyr producerer den varme, der gør dem modstandsdygtige overfor kulde, hvorfor 
fødetilgængeligheden har stor betydning for dyrets evne til at modstå lave temperaturer (Langlois, 1994; 
Ekesbo, 2011).  

Dermed udsættes dyr, der lever under barske vinterforhold, for to udfordringer, i det energibehovet øges 
med lavere omgivende temperaturer samtidig med at fødetilgængeligheden ofte reduceres. Typiske 
mekanismer til at overleve under kolde vinterforhold er derfor f.eks. at øge kroppens isoleringsevne, 
reducere aktiviteten og tære på kropsreserver (Arnold et al., 2006). Nyere forskning tyder på, at nogle arter 
af hovdyr muligvis besidder endnu en energibesparende mekanisme (hypometabolisme), hvilket også er 
fundet hos Przewalski-heste, Shetlandsponyer og Welsh ponyer (Arnold et al., 2006; Davies Morel et al., 
2007; Brinkmann et al., 2012).  
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1.2. Termolyse (varmetab) 

Varmetabet til omgivelserne er – udover den omgivende temperatur – bl.a. også afhængig af 
vindhastigheden og nedbør. Når regn gør dyrets pels våd, mistes isoleringsevne og varmetabet ved 
fordampning øges væsentligt (Jiang et al., 2005). Særligt i kombination med konvektiv varmetab (wind 
chill), kan hudtemperaturen reduceres drastisk og forårsage ubehag, selv ved temperaturer der er højere 
end et dyrs estimerede LCT (Schutz et al., 2010). Dette afspejles i en undersøgelse med voksne kødkvæg, 
hvor LCT blev estimeret til - 13 °C uden vind, mens LCT var - 3°C ved en vindhastighed på blot 4,5 m/s 
(Ekesbo, 2011). 

Når dyr i længere perioder udsættes for termisk stress, reduceres deres velfærd, og de har kortere liggetid, 
øget niveau af stresshormoner og reduceret antal hvide blodlegemer (Webster et al. , 2008). Dårlig 
foderstand eller helbred øger individets følsomhed overfor kuldestress (Tucker et al., 2007). For eksempel 
forårsagede underernæring i kombination med ekstreme vintervejrforhold at en stor del af populationen af 
Heck kvæg og Konik-heste omkom i det hollandske reservat Oostvaardersplassen i vinteren 2004-2005, 
hvilket førte til en offentlig debat om velfærden hos de store græsædere i naturreservater (Lorimer & 
Driessen, 2013; Van Iaer at el., 2015).  
 
Varmeproduktionen er omtrent proportional med dyrets volumen og varmetabet er ca. proportionalt med 
dyrets overfladeareal, og dermed er store, kompakte dyr typisk mere kulderesistente end små dyr. 
Desuden har størrelsen af dyrets lemmer betydning for varmetabet (benlængde i forhold til kropsvolumen 
er højere hos unge dyr samt nogle racer; Langlois, 1994). Derfor er yngre individer også mere følsomme 
overfor kulde (Eksebo, 2011). Endvidere ses raceforskelle i bl.a. hud- og pelstykkelse samt i niveauet af 
behåring af lemmer og kompakt-index (Langlois, 1994; Ekesbo, 2011).  
 
2. Kulderesistens hos heste 

Den videnskabelige litteratur vedr. kulderesistens hos heste er sparsom. Hestens termoneutrale zone og 
LCT er bl.a. afhængig af alder, race, akklimatisering samt huld og fodertilgængelighed. Den termoneutrale 
zone hos voksne Quater heste (amerikansk race), der var akklimatiserede til vintertemperaturer under 
frysepunktet, er rapporteret til – 15 °C til 10 °C (McBride et al., 1985). LCT for varmblodsåringer, der var 
akklimatiseret til et koldt miljø, er angivet til - 11°C, hvis de var fodret ad libitum, mens LCT steg til 0°C hvis 
de var restriktivt fodret (Cymbaluk & Christison, 1989; Cymbaluk, 1994). Morgan et al. (1997) rapporterede 
en LCT på 5 °C for varmblodsheste, der var akklimatiseret til en indendørstemperatur på 15-20 °C, mens 
nyfødte ponyføl havde en LCT på ca. 20 °C med variation fra 13-26 °C (Ousey et al., 1992). Heste er generelt 
mest komfortable ved milde temperaturer (10-20 °C; Ekesbo, 2011). 
 
Et ældre review (Langlois, 1994) peger på, at hesteracer af koldblodstypen besidder de karakteristika, som 
antages at være nødvendige for vinterhårdførhed: højt kompakthedsindeks (brystmål i relation til 
stangmål), korte ekstremiteter (lemmer, ører), som er beskyttet af pels, manke og hovskæg/kodehår, 
generelt kraftigt pelslag, tyk hud, subkutane fedtdepoter og et generelt lavt energibehov. Hesteracer, der 
traditionelt betegnes som koldblodsracer, er bl.a. Shetlandsponyer og Islandske heste. Endvidere vurderes, 
at Exmoor-ponyer, Konik-heste og Przewalski-heste besidder de samme karakteristika. Idet vurderingen 
gælder de fysiske karakteristika, kan det antages, at krydsninger mellem heste af koldblodstyper besidder 
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samme hårdførhed som renracede dyr. Krydsninger mellem koldboldstyper og varmblodstyper kan antages 
at have reduceret hårdførhed.  

Vi gør dog opmærksom på, at der savnes konkret data vedr. raceforskelle på vinterhårdførhed, samt at 
racebegrebet ikke er statisk. Flere avlsorganisationer har således gennem en årrække avlet for lettere 
hestetyper, som muligvis kan antages at have reduceret vinterhårdførhed.  
 
En mindre undersøgelse har målt bryst- og stangmål hos 75 heste (Islandsk hest: n = 30, Shetlænder: n = 15, 
Dansk Varmblod: n = 15 og Sportspony: n = 15, Bilag 1). Undersøgelsen viser, at kompakthedsindekset (dvs. 
brystmål/stangmål) for Islandske heste ikke var signifikant forskelligt fra racer, der traditionelt betegnes 
som varmblodsheste (Dansk Varmblod og Sportspony). Kompakthedsindekset hos Shetlandsponyer var 
signifikant forskelligt (P<0.001) fra de andre racer (gns. ± se, Shetlandspony: 1,58 ± 0,02, Islandsk hest: 1,29 
± 0,01, Dansk Varmblod: 1,25 ± 0,01, Sportspony: 1,27 ± 0,02, se figur 1 i Bilag 1). Man bør være varsom 
med ikke-signifikante resultater, som kan skyldes et for lille antal heste i undersøgelsen, men resultatet 
indikerer, at kompakthedsindekset hos moderne Islandske heste muligvis ikke er forskelligt fra Dansk 
Varmblod og Sportsponyer, mens Shetlandsponyer er signifikant mere kompakte. Dog kan andre faktorer 
end kompakthedsindekset som nævnt have betydning for hestes kulderesistens, f.eks. pelstykkelse og 
energibehov, hvilket ikke indgik i undersøgelsen. 
 
Hos kvæg er det bl.a. racerne Galloway, Aberdeen-Angus and Skotsk Højland, der antages at være særligt 
hårdføre, pga. deres tykke pelslag og lave energibehov som gør dem i stand til let at akkumulere fedt 
(Wallis de Vries, 1994; Van Iaer et al., 2015). Selvom disse kvægracer anses som særligt vinterhårdføre, har 
individets sundhedstilstand og akklimatisering stor betydning for dyrets kuldefølsomhed (Mader et al., 
2010), ligesom kalve er særligt følsomme overfor kuldestress (Eksebo, 2011).  
 
3. Hestes brug af læskure 

Selvom heste af koldblodstypen ifølge Langlois (1994) antages at være mere vinterhårdføre end hesteracer 
af varmblodstypen, og selvom heste kan overleve meget kolde vintre under naturlige forhold (Arnold et al., 
2006), har flere undersøgelser vist, at også heste af koldblodstypen anvender læskure i vinterperioden. 
 
Vind og nedbør er som nævnt væsentlige faktorer, der har betydning for varmetabet. Selv hvis 
lufttemperaturen inde i et skur er næsten den sammen som udendørstemperaturen, beskytter skuret 
typisk mod nedkølingseffekten fra vind og nedbør og kan sikre dyrene et tørt leje (Mejdell & Bøe, 2005). 
MacCormack & Bruce (1991) udregnede via en mekanisk model, at varmebevarelsen øges med ca. 20 %, 
hvis heste har adgang til et skur. 
 
I en ny, kontrolleret undersøgelse er islandske hestes brug af læskure i vinterperioden i Danmark blevet 
registreret (Christensen & Thodberg, 2015). Otte grupper med hver 4 heste (3 2-års og en ældre hoppe pr. 
gruppe) indgik i undersøgelsen, som blev gennemført i et forholdsvis åbent miljø, hvor kun en enkelt række 
nøgne løvtræer udgjorde naturligt læ. Resultaterne viste, at der var stor individuel variation i brugen af 
læskurene, samt at adgangsforholdene til skurene (1 vs. 2 indgange) havde betydning for brugen, som var 
signifikant højere med to indgange. Endvidere var der en korrelation mellem hestenes brug af skurene og 
niveauet af stresshormoner i gødningen, idet heste som brugte skurene mest havde et lavere niveau af 
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stresshormoner. Det vil sige, at brug af læskur hos islandske heste er korreleret med mindre belastning. Det 
kan dog ikke ud fra denne undersøgelse entydigt konkluderes, hvorvidt stressede heste var mindre 
tilbøjelige til at gå ind i skurene eller om reduceret brug af læskure medførte øget belastning. 
Undersøgelsen viste desuden, at vejrforholdene havde betydning for hestenes brug af skurene, som var 
signifikant højere, når døgntemperaturen var under frysepunktet.   
 
Mejdell & Bøe (2005) registrerede brug af læskur i en enkelt gruppe med 40 islandske heste, og fandt, at 
hestene overvejende opholdt sig udendørs (70 % af registreringerne). Registreringerne blev foretaget 
manuelt mellem kl. 16-24, hvilket sandsynligvis har påvirket resultatet, idet heste primært anvender 
læskure/indendørsarealer om natten (Heleski & Murtazashvili, 2010; Christensen & Thodberg, 2015). 
Mejdell & Bøe (2005) fandt endvidere, at brugen af læskuret steg med faldende udendørstemperatur (ned 
til minus 31 °C), ligesom regn og vind øgede brugen af skuret. Forfatterne konkluderede, at temperaturer 
ned til - 31°C ikke udfordrede islandske hestes termoregulering, såfremt de er kulde-akklimatiserede og har 
fri adgang til foder og permanent adgang til et læskur. Autio & Heiskanen (2005) registrerede ligeledes en 
enkelt hestegruppes brug af et indendørsareal i vinterperioden i Finland, og fandt at hestene (n=10 
fravænningsføl) opholdt sig indendørs ca. 43 % af tiden.   
 
Heleski & Murtazashvili (2010) undersøgte brug af læskure hos 8 grupper af arabiske heste, og 
rapporterede, at hestenes brug af læskure var stærkt varierende (mindst en hest var inde i 10-62 % af 
observationerne per dag); særligt øgede nedbør og vind brugen af læskure. Forfatterne noterede desuden, 
at ikke alle heste i grupperne reelt havde adgang til skurene, muligvis pga. dominansforhold i flokken 
(Heleski & Murtazashvili, 2010). Resultatet stemmer overens med Christensen & Thodberg (2015), hvor 
brugen af læskure med kun en indgang var reduceret. Effekten kan skyldes, at adgangen for lavere 
rangerende heste nedsættes, fordi en højere rangerende hest monopoliserer indgangen.  
 
Der savnes stadig viden om, hvorvidt naturlige forhold kan yde samme beskyttelse og kan være tilsvarende 
tiltrækkende for udegående heste i vinterperioden. En ny undersøgelse af kvægs brug af læskure vs. 
naturligt læ i naturområder/ reservater, fandt, at kvæg fortrinsvis foretrækker naturligt læ og primært 
anvender læskure i områder, hvor der ikke er tilstrækkelige naturlige læforhold (Van Iaer et al., 2015).  
 
4. Konklusion 

Der findes begrænset viden om racemæssige forskelle på hestes vinterhårdførhed. Hestens termoneutrale 
zone og LCT er bl.a. afhængig af alder, race, akklimatisering samt huld og fodertilgængelighed. Et enkelt 
review peger på, at heste af koldblodstypen har de fysiske karakteristika, som antages at medføre øget 
vinterhårdførhed. Hesteracer, der traditionelt betegnes som koldblodsracer, er bl.a. Shetlandsponyer og 
Islandske heste. Endvidere vurderes, at Exmoor-ponyer, Konik-heste og Przewalski-heste besidder de 
samme karakteristika. Idet vurderingen gælder fysiske karakteristika, kan det antages, at krydsninger 
mellem heste af koldblodstyper besidder samme hårdførhed som renracede koldblodsdyr. Krydsninger 
mellem koldboldstyper og varmblodstyper kan antages at have reduceret hårdførhed. Vi gør dog 
opmærksom på, at der savnes konkret data vedr. eventuelle raceforskelle, samt at racebegrebet ikke er 
statisk. Der er endvidere dokumentation for, at hestens alder, sundhedsstatus, huld, hårlag og 
fodertilgængelighed er væsentlig for den enkelte hests hårdførhed. 
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Bilag 1 

Undersøgelse af bryst- og stangmål hos heste 

Udarbejdet af Jordbrugsteknologstuderende Frederikke Arp 

Tabel 1. Måledata 

Race  Køn  Alder Stangmål (cm) Brystmål (cm)  
 

Islænder Vallak  16 140   194   
 Hoppe 14 137   185   
 Hoppe 15 134   184   
 Hoppe 20 135   172   
 Vallak  13 133   195   
 Vallak  16 135   175   
 Hoppe 14 137   190   
 Hoppe 15 140   182   
 Vallak 21 137  170   
 Vallak 5 139 162 
 Hoppe 17 132 170 

 Vallak 29 134 173 
 Hoppe 8 133 169 

 Vallak 15 131 173 
 Hoppe 10 131 171 
 Vallak 13 140 189 
 Vallak 15 133 172 
 Vallak 6 138 175 
 Vallak 7 139 167 
 Vallak 6 136 162 
 Hoppe 6 141 169 
 Hoppe 21 129 172 
 Hoppe 20 136 180 
 Hoppe 15 132 177 
 Hoppe 11 137 171 
 Hoppe 10 137 176 
 Hoppe 5 128 160 
 Vallak 12 141 179 
 Vallak 10 136 169 
 Vallak 5 135 169 
     
Shetlænder Hoppe  10 98   150   
 Hoppe 6 99   160   
 Hoppe 8  99   155   
 Hoppe 19 94   156   
 Hoppe 6 98   152   
 Hoppe 5 99   154   
 Hingst  7 103   160   
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 Hoppe 13 99   156   
 Hoppe 12 96   166   
 Hoppe 14 92   154   
 Vallak  17  99   142   
 Vallak 8 93   140  
 Hoppe 9 93   145   
 Hoppe 10 92   152   
 Vallak 13 95   144   
     
Dansk 
Varmblod 

 
Hoppe 

 
9 

 
165   

 
220   

 Hoppe  7 165  220  
 Vallak 15 168   210   
 Vallak 17 176   216   
 Vallak 10 169   204   
 Hoppe 12 176   210   
 Vallak 7 163   214   
 Hoppe 15 168   211   
 Vallak 10 185   225   
 Hoppe 17 169  212  
 Vallak 16 170   218   
 Vallak 9 172   211   
 Hoppe 13 162   200   
 Hoppe 16 163 200 
 Hoppe 9 167 210 
     
Sportspony Vallak 22 135   176   
 Hoppe 8 133   174   
 Hoppe 15 135   180   
 Hoppe 10 149   184   
 Hoppe 12 142   187   
 Hoppe 11 145   172   
 Vallak 13 149   164   
 Vallak 7 121   150  
 Hoppe 8 142   190   
 Vallak 9 137   170   
 Vallak  10 145   192   
 Vallak 8 130   167   
 Hoppe 13 142   185   
 Hoppe 12 148  190  
 Vallak 9 129   155   
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Figur 1. Kompakthedsindeks (brystmål/stangmål) for fire hesteracer (DV=Dansk Varmblod). Søjler med 
forskellige bogstaver angiver signifikante forskelle (P<0.001). 
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