
 
FORSKELLIGE 

FOLDSYSTEMER 
 

Hestefolde er oftest cirka firkantede stykker af forskellig størrelse og med et vandkar, 

typisk ved leddet. Det er praktisk at hegne og nemt at passe. Men er det også bedst for 

hestene? Her har du lidt fakta om forskellige foldsystemer og deres fordele og ulemper. 

 

Foldstrategi Billedskitse Fordele Ulemper 

Reguleret 

storfold 

  

Hvis terrænforskelle og 

varieret bevoksning er det 

perfekt hestelandskab. 

Stor græsmængde i juni-juli 

– perfekt til avlshopper 

med føl.  

Stort areal med mulighed 

for rig naturlig adfærd. 
 

Regulere græsvækst ved 

antal dyr på arealet – kan 

besværliggøre pasningen. 

Til nøjsomme heste kræver 

beplantning med lav værdi 

(naturpleje). 

Skiftefolde 

  

Rotation af heste mellem 

folde, så græsset kan hvile 

og vokse igen. 

Mest effektiv udnyttelse af 

græs ved gødskning og god 

pasning. 

Afpudsning og evt. 

fjernelse af hestepærer + 

efter hvert flyt. 

Styring af afgræsning for 

almindelige heste. 

Mulighed for skiftevis 

afgræsning med kvæg/får. 

Udfordring for nøjsomme 

heste, hvis god 

græsmængde. 



Foldstrategi Billedskitse Fordele Ulemper 

Stribegræsning 

  

Hegn flyttes nogle få meter 

hver dag, afhængigt af 

antal heste og 

foldstørrelse. 

Kan kombineres i både 

skiftefolde og vandrefolde. 

Regulere græsmængde til 

nøjsomme heste. God i 

kombination med 

vandrefold. 

Risiko for opmudring og 

nedtrampning af græsset. 

Uden vandrefold kan 

sultne heste foræde sig ved 

flytning og mangler 

derefter foder. Kræver 

jordfold med halmhæk ol. 

Bøvlet at flytte hegn og 

pæle hver dag. 

Vandrefold 

  

Omkring folden og/eller 

tværs gennem folden 

lægges et spor – giver 

motion og naturlig adfærd 

(vandring). 

Mulighed for at udnytte 

terræn og skæve hjørner til 

spor, hvile arealer ol. 

Evt. i kombination med 

græsfolde og timer-led til 

variation af græstyper over 

dagen. 

Dyrt i hegn. 

Kræver god logistikplan for 

udbringning af foder til 

foderstationer ol. 

Ved forfangne heste skal 

vandresporet fræses og 

holdes fri for græs, så 

fodertildeling kan styres. 

Aktivstald 

 

Fodertildeling styres af 

computersystem med 

transpondersender i 

hestens halsrem/grime. 

Kan styres ret præcist i 

fodertider og -mængder. 

Nøjsomme heste kan gå i 

samme flok som andre 

heste. 

Adgang til fold kan 

reguleres individuelt. 

Dyrt i etablering.  

Logistik for pasning skal 

tænkes godt igennem. 

Jordbund ved automaterne 

skal muddersikres. 

Kræver computerkendskab 

og teknisk snilde. 

Risiko for stress i 

foderautomater. 

 

 


