
Sygefravær hos danske rideskoleheste 

Baggrund 
Der findes i dag 464 registrerede rideklubber 

i Danmark. Mange af disse driver også 

rideskole, hvor rideskoleheste stilles til 

rådighed for ryttere, som deltager i 

rideundervisning på rideskolen mod betaling. 

Disse rideskoleheste tjener det formål, at 

børn og voksne kan lære at ride og omgås 

heste uden nødvendigvis selv at eje en hest. 

En rideskolehest kan derfor benyttes af flere 

mennesker i løbet af en dag, hvor den typer 

går ½-1 time med hver rytter. For den enkelte 

hest kan det daglige arbejde varierer fra få til 

flere timer. 

Rideskolernes drift er således afhængig af 

sunde velfungerende heste, hvor højt 

sygefravær hos hestene kan have alvorlige 

økonomiske konsekvenser.  

Da der ikke er lovpligtigt dyrlægetilsyn til 

denne dyregruppe, er sundhedsstatus 

ukendt. Ligeledes vides det ikke, hvor ofte 

rideskoleheste ikke kan anvendes til formålet 

pga. sygdom. 

Internationalt findes kun meget få studier om 

sygefravær hos rideskoleheste. I Sverige er 

der foretaget undersøgelser baseret på 

forsikringsdata, som viser at den hyppigste 

årsag til sygefravær er halthed/lidelser i 

lemmerne. 

  

Formål 
Formålet med projektet er at kortlægge 

sundhedsstatus og sygefravær hos 

rideskoleheste samt årsager til sygefravær. 

Et sådant kendskab er nødvendigt for at 

kunne forebygge sygedage og dermed 

forbedre rideskolehestenes velfærd til gavn 

for både ejere og ryttere på rideskolerne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Bevægelsesmåling med accelerometer i sadellejet. 
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Telefoninterview af rideskoler registreret i DRF og tilmeldt projektet via spørgeskema udsendt 

af DRF. Telefoninterview vil omhandle rideskolernes faciliteter, daglige drift og rutiner samt 

eventuelle sundhedsproblemer hos rideskolehestene. 

På ti rideskoler foretages til yderligere undersøgelse som omfatter stamdata på hestene, 

klinisk og ortopædisk undersøgelse inkl. blodprøver, pulsregistrering under arbejde og 

registrering af sygefravær i dagbøger 

Klinisk undersøgelse: 

• Almenbefindende og huldvurdering 

• Temperatur, puls- og respirationsfrekvens 

• Forandringer i hud og lymfeknuder 

• Auskultation af hjerte, lunger og abdomen 

• Vurdering af fæces 

Ortopædisk undersøgelse: 

• Beslag 

• Vurdering af benstilling 

• Bevægelighed og ømhed i hals og ryg 

• Hævelse og ømhed omkring led og sener 

Bevægelsesundersøgelse: 

• Inspektion af bevægelsen ved mønstring 

og longering samt efter bøjeprøver. 

• Beregning af symmetri i bevægelsen ud fra 

kroppens accelerationer under mønstring 

og longering. 

Pulsregistrering: 

• Måling af pulsfrekvensen under ridetimer. 

Dagbøger: 

Rideskolens 

personaler 

registrerer dagligt for 

hver hest: 

• Antal arbejdstimer 

• Hvis ej i arbejde: 

fri eller syg 

• Hvis syg – årsag 

• Antal timer på fold 

 

Dagbogsregistrering

er indsamles for 2 

vintermåneder (Jan.- 

feb.) 

og 2 forårsmåneder 

(Apr.-maj). 

i 2014. 

Der er indgået samarbejde med Dansk Rideforbund (DRF) med henblik på at få kontakt til alle 

registrerede rideklubber. Via DRF er der udsendt introduktion til projektet og et spørgeskema 

om den enkelte rideklub driver rideskole og i så fald hvor mange rideskoleheste de har. I 

forbindelse med spørgeskemaet kan rideklubberne tilkendegive om de ønsker at deltage i 

projektet. Status pr. 11. november 2013: 119 uf af 464 rideklubber ønskede ikke at besvare 

DRF’s spørgeskema. 87 rideklubber har gennemført spørgeskemaet, og heraf driver 73 

rideskole. 62 af disse ønsker at deltage i projektet, 11 ønsker ikke at deltage. 

Design 

Pilotprojekt på 3 rideskoler med interview, dataindsamling og dagbøger i en kortere periode med 

henblik på indøvning af undersøgelsesrutiner og undersøgelse af brugervenlighed i dagbøger. 

Nedenstående diagram viser design for projektet. 

Dataanalyse: 

Beskrivende og statistiske analyser bl.a. regressionsanalyser for sammenhænge  mellem 

sygedage og forklarende faktorer som hestens race, alder, antal år brugt som rideskolehest og 

ridetimer/uge og mellem  højt sygefravær og parametre fra de klinisk og ortopædiske 

undersøgeler på hestene. 

Stamdata: 

• Alder 

• Køn 

• Højde 

• Vægt 

• Alder v. start i 

rideskole 

• Niveau i 

ridetimer 

• Tidligere 

sygdom 

• Antal 

arbejdstimer pr. 

uge 

Foreløbige resultater fra pilotprojekt 
Ved interview gav alle rideskoler udtryk for en  stor opmærksomhed på hestenes trivsel som rideskolehest.. De  oplyste at  skader i lemmerne var den hyppigste årsag 

til sygefravær.  I pilotprojektet indgik i alt 41 heste som blev sundhedsundersøgt. Det var hovedsageligt i den ortopædiske del af undersøgelsen ,at der fandtes 

afvigelser fra det normale. Fem heste (12%) fandtes halte ved mønstring., hvilket stemte godt overens med rideskolernes egen oplevelser af at halthed var den 

hyppigste årsag til fravær. Rideskolerne fandt dagbøgerne brugervenlige og nemme at føre. På nær få dage er de blevet udfyldt for en periode på ca. 6 uger. 
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