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Rideskoler i Danmark 

2012: 200.000 heste i DK (Fødevarestyrelsen) 

435 rideklubber registreret under Dansk Rideforbund 

71.200 medlemmer, heraf 21.070 personer mellem 0-12 år 

Ukendt hvor mange rideskoler der ikke er medlem af Dansk 
Rideforbund 

 

Ukendt hvor mange heste der arbejder som rideskoleheste 
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Sygefravær hos danske rideskoleheste 
- formål og baggrund 

Formål:  

Undersøge sundhedsstatus og sygefravær 

hos rideskoleheste i Danmark. 

Undersøge årsager til sygefravær, 

herunder hvilke faktorer, der har 

betydning for sygefravær. 
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Sygefravær hos danske rideskoleheste 
- metode 

Del I: 

Kliniske registreringer og dagbog (10 rideskoler): 

- Stamdata for rideskoleheste 

- Klinisk undersøgelse 

- Ortopædisk undersøgelse 

- Måling af hjertefrekvens under arbejde 

- Blodprøver 

- Daglige registreringer af arbejde, sygdom og 
årsager til fravær over 4 måneder 

 

Del II: 

Telefoninterview (100 rideskoler) og dagbog (17 
rideskoler): 

- Management og hestenes brug, sundhed og 
sygefravær 

- Daglige registreringer af arbejde, sygdom og 
årsager til fravær over 3 måneder 
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Status – tidsplan: 

STATUS: 

• Dataindsamling afsluttet. 

• Statiske analyser under færdiggørelse. 

• Projektrapport under udarbejdelse. 

 

Tidsplan: 

• Februar 2015: Statiske analyser færdiggøres 

• Projektet afsluttes d. 28. februar 2015 
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Resultater – Del I 

51 Store heste og 105 ponyer: 

• Gennemsnitsalder 13,4 år (4-30 år) 

• Generel god sundhedsstatus 

• Halthed er det største helbredsproblem 

• Lav arbejdsbelastning 
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Resultater – Del I 

• Upåfaldende - 1 hest med feber 

• Huldvurdering  

• 125 (80%) normale 

• 5 (3%) heste magre 

• 26 (17%) heste fede 

• Blodprøver upåfaldende 

ViD – projektdag 18. februar 2015 

Institut for Produktionsdyr og Heste 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Resultater - Del II 
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Årsag til fravær hos heste på 100 rideskoler (%) 

Halthed   Kolik    Sår    Andet   Adførd  Hoste   Ryg     Hud 

Årsager til udsættelse af heste på 100 rideskoler (%) 

Adførd  Ortopød   Alder      GI     Luftvej  Udgifter   Andet 

• Halthed hyppigste årsag til 
fravær 

• Adfærd var den hyppigst 
angivne årsag til udsættelse 
 

• Halthed udgjorde 54% af 
fravær ved registrering på 17 
rideskoler (227 heste) 
 

• Jo flere timer på fold jo mindre 
fravær 
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Ugentlig antal timer på fold 
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Diskussion/konklusion 

• Generel god sundhedsstatus 

• I både Del I og Del II viste halthed 
at være det største helbredsproblem 
og dermed årsag til en væsentlig del 
af fraværet. 

• Adfærd var den hyppigste årsag til at 
udsætte heste.   

• Generel megen opmærksomhed på 
hestenes sundhed og trivsel. 

 

• Bias? -  Frivilligt at deltage. 
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