
NENUC
By agronom Martha 

Voss

Spørgsmål du skal overveje og observationer, du skal notere 
dig, når du skal vurdere behovet…

Vurder din hests 
energibehov

Bliv din egen fodermester

BASIC

Print hæftet ud og skriv noter og svar på spørgsmålene

Hestens 
energibehov

Hestens Race/type 
(kropsbygning)

Hestens 
temperament og 
egen bevægelse

Hestens vægt i kg

Hestens 
huldkarakter

Hestens 
arbejdsbelastning



1. Beskriv 
hestens race, 

type og 
kropsbygning
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Hvilken race – særlige kendetegn ved netop denne race?

Type og kropsbygning – den spinkel, kompakt, langbenet –
osv.?



2. Hestens 
temperament 

og egen 
bevægelse
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Beskriv hestens temperament – er den hidsig, nervøs, 
koldblodig…?

Hvor meget og hvordan bevæger den sig – roligt, 
langsomt, hurtige bevægelser, arbejder hele kroppen, når 
den selv bevæger sig?



3. Hvad vejer 
hesten?
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Har du mulighed for at køre/ride til en brovægt du må 
låne til at veje med – hvad viser vægten?

Har du et vægtmålebånd (kan købes på foderstoffen) –
hvilket målebånd, og hvad ”vejer” hesten?

Alternativt kan du måle gjordmålet med en lang halmsnor 
og måle den med en tommestok. Sæt ind i formlen her:

Vægt i kg = (gjordmål i m)3 x 80 =



4. Hestens 
huld
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Hvilket huld vil du vurdere din hest til?
Skriv den ind i skemaet og begrund

1. HELT AFMAGRET 2. MEGET TYND 3. TYND

4. LIDT TYND 5. MODERAT 6. MODERAT FED

7. LIDT FED 8. MEGET FED 9. EKSTREMT FED

Se hjælp 
på næste 
side…



Henneke, DR; Potter, GD; Kreider, JL; Yeates, BF (October 1983). "Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in 
mares". Equine Veterinary Journal. 15 (4): 371–2. doi:10.1111/j.2042-3306.1983.tb01826.x. PMID 6641685.

• Her får du hjælp fra Don Henneke og hans kollegers huldvurderingssystem fra 
1983.

• Du kan finde forklaringerne på engelsk med billeder til på Wikipedia. 

• Klik på Wikipedia-billedet nedenfor og hop derover. 

4. Hestens 
huld
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Du skal bruge både øjne og 
hænder, når du skal vurdere 

hestens huld. 

Se på billedet til venstre, hvor du 
skal mærke efter:

B

D

A. Halsens overlinje
B. Skulder-manke
C. Bag skulderen
D. Ribbenene
E. Ryggens overlinje og hoftehjørner
F. Haleroden

https://en.wikipedia.org/wiki/Henneke_horse_body_condition_scoring_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1111%2Fj.2042-3306.1983.tb01826.x
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6641685


5. Hestens 
energibehov
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Koldblodshest: 
- 10%

Fuldblodshest: 
+ 10%

Huldkarakter <4: 
+ 10%?

Huldkarakter >6: 
- 10%?

Hvilket energibehov vil du vurdere din hest til 
– og hvorfor?

Hvor meget arbejder hesten?

Intensitet Tillæg til 
vedligehold

Let arbejde 25%

Moderat 50%

Hårdt 75%

Intensivt 100%


