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Ønsker du hjælp til foderjunglen og 
leder du efter et dansk produceret 
foder hvor, der er taget udgang-
spunkt i lokale råvarer, organiske 
mineraler, lavt indhold af sukker og 
stivelse, et velfungerende tarmmiljø og 
selvfølgelig tilpasset til dansk grov-
foder – og hvor der samtidig er tænkt 
på miljøet? Så læs med her….

Den islandske hest – en nøjsom race?

Mange har sikkert hørt ordet ”nøjsom” 
i forbindelse med den islandske hest. 
Men hvad er nøjsom egentlig og er 
islænderen det?

Hvis du har to heste, der vejer det 
samme (450 kg) – en toptunet fuld-
blodshest og en fjordhest. Vil de have 
samme behov for energi? Nej…. For 
fjordhesten er typisk en nøjsom race 
– hvilket vil sige, at deres energibehov 
er lavere end fuldblodshestens. Hvis 
det var et menneske – ville fjordhesten 
være af den type, der bare ved at gå 
forbi bageren tager 5 kg på – hvori-
mod fuldblodshesten kan tåle at spise 
”det hele” – uden at det sætter sig på 
sidebenene.

Den nøjsomme hest er udviklet 
gennem tusinder af år til at overleve i 
et barsk klima – som typisk er nærings-
fattigt. De er derfor udviklet til at 

udnytte foderet ekstremt godt, og har 
et lavt energibehov pr. kg kropsvægt. 
Men nøjsom betyder ikke, at de 
kan undvære protein, vitaminer og 
mineraler. De har det samme behov 
for proteiner (essentielle aminosyrer), 
vitaminer og mineraler pr. kg hest, 
som andre heste har. Men hvordan 
er denne nøjsomhed opstået? I barsk 
klima handler det om overlevelse….

”Den islandske hest er god til at 
fordøje sit foder og ”spare” på 
energien”

l  Øget tyggefunktion: Den island-
ske hest spiste oprindeligt nærings-
fattige planter, som var de eneste 
tilgængelige i dens miljø, og der skulle 
derfor tygges mere på plantedelene 
for at få så meget næring ud som 
muligt 

l  Effektiv fordøjelse: 
Fordøjelsessystemet vejer 5-7 % 
mere af den nøjsomme hest/pony’s 
kropsvægt ift. ”almindelige heste”. 
Derudover har nøjsomme racer typisk 
også en mindre muskelmasse end 
andre heste

l  Andet stofskiftemønster & 
isoleringsevne: En del af den oprin-
delige overlevelse var at æde sig 
en pukkel til i løbet af sommeren, 
så der var noget at tære af i løbet 
af vinteren – en energireserve. De 
nøjsomme racer er typisk også bedre 
til at omdanne overskudskalorier til 
fedtdepoter end alm. heste, da dette 
var en nødvendighed for at have en 

så stor energireserve som muligt. Dvs. 
et tykt fedtlag og en god tyk pels var 
oprindelig nødvendigt for at overleve 
vinteren. 
De heste der overlevede, var dem 
med godt fedtlag og tykkest/bedst 
pels. Den gode isolering betyder også, 
at de ikke bruger lige så meget energi 
på at holde varmen om vinteren i 
forhold andre heste

Men når vi holder vores heste under 
kontrollerede forhold, bliver de jo 
(heldigvis) ikke sultet over vinteren og 
tærer derfor ikke på deres fedtdepoter 
på samme måde. Men det ligger sta-
dig i deres genetik, anatomi og natur 
– så det er vores opgave at fodre dem, 
så de trives i det miljø, vi holder dem i.

OGSÅ TIL 
DEN ISLANDSKE HEST

DANSK PRODUCERET KVALITETSFODER  

Faktaboks

HorsePro er kendetegnet ved:

l  Dansk produceret   
l  Tilsat organiske mineraler – herunder 
     selengæren Alkosel®
l  Tilsat naturligt E-vitamin
l  Pre- og probiotikum – herunder Agrimos®
l  Tilsat urteblanding
l  Lavt indhold af sukker og stivelse
l  Miljørigtig emballage
l  Fokus på en sund hest
l  GMO-frit

HorsePro Elite fungerer rigtig godt til både avlshopper, -hingste, føl, plage og faktisk 
også udvoksede heste – også dem i arbejde – det hele afhænger af doseringen.

Af Line Tranberg Schmidt, Agronom

Foto: Shutterstock, Kim Dang Trong
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Hvad skal vi have fokus på?

l  Velegnet grovfoder
      Køb helst grovfoder (hø/wrap) med   
      analyse, så du ved eller kan få   
      hjælp til at vurdere om det er 
      velegnet til netop din hest – HUSK 
      – grovfoderet udgør jo langt 
      størstedelen af din hests daglige 
      foder!

l  Tilpasset kraft-/krybbefoder
      Husk at fodre efter passende 
      arbejdsniveau/livsstadie og ikke  
      mindst foderstand

l  Tilpas foderstand
       Vi skal arbejde på at holde dem 
      i passende foderstand HELE året 
      og HELE livet igennem

l  Motion er vigtigt!
      Muskler forbrænder mere energi  
      end fedt. Undgå overvægt og 
      hvad der følger af udfordringer 
      med ”livstilssygdomme”, skader 
      og unødigt slid – forårsaget af 
      overvægt

Det skal også nævnes, at oftest er den 
islandske hest nøjsom – men ingen 
regler uden undtagelser…. Derfor 
findes der selvfølgelig også islandske 
heste, der er svære at fodre på – de 
har et højere energibehov end den 
typiske islandske hest.

NAG – HorsePro – hvem er vi?

NAG står for Nordsjællands Andels 
Grovvareforening og HorsePro er 
navnet på vores dansk producerede 
hestefoder. NAG HorsePro produceres 
på vores fabrik i Helsinge i Nordsjæl-
land. Fabrikken er en koldpres fabrik 
– hvilket vil sige, at alle næringsstof-
fer bevares. Vi har mere end 50 års 
erfaring med foderproduktion, og vi har 
igennem tiden optimeret vores foder, så 
det i dag er af særlig høj kvalitet. Vores 
foderproduktion bygger på princip-
per om høje ambitioner og faglighed, 
som driver os til kontinuerligt at højne 
kvaliteten i vores produktion såvel som 
vores endelige foderprodukt.

Vi tager altid udgangspunkt i den 
nyeste viden på området, når vi skal 
sammensætte råvarer i vores foder-
blandinger.  Størstedelen af råvarerne 
er dyrket og høstet i Danmark – og 
allerhelst så lokalt som muligt.  Hvis vi 
ikke kan skaffe tilstrækkelig mængde 
af en dansk råvare, finder vi den med 
europæisk oprindelse også so-
japrodukterne. Derudover sikrer vi, at 
alt foderet er GMO-frit. 

Vi anvender miljøvenlige papirsække 
til vores foderblandinger. De er uden 
indvendig coatning og med vand-
baseret farve, for at passe bedst 
muligt på miljøet og vores hø-poser er 
lavet af genanvendeligt plast.

Derudover er vi medlem af DAKOFO - 
Forum for Hestefoder med kerneværdi-
er som: Troværdighed, Synlighed og 
Bæredygtighed. 

”Disse kerneværdier er alle lige vigtige 
for forummet. Troværdighed bygger 
på evidensbaserede samtaler og ar-
gumentation. Synlighed både overfor 
kunder og i samarbejdet med myn-
digheder. Bæredygtighed for at skabe 
rammer, der tillader sikring af resurser 
til fremtidige generationer.”

Valg af den rette foderblanding

Hvordan vælger jeg det rette foder til 
min hest?

Det er forskelligt hvad der er vigtigt 
for hesteejere, der er mange hold-
ninger og meninger – jo flere du 
spørger jo flere svar, får du. Hos NAG 
– HorsePro er vores viden forankret i 
videnskaben og kan derfor dokumen-
teres.

Vi har mange forskellige foderblan-
dinger, der kan bruges til den island-
ske hest. Herunder nævnes dem vi 
oftest anvender:

l  HorsePro Elite 
  Højt koncentreret pillefoder UDEN  

      korn – KUN 1,9% stivelse
  Kvalitetsprotein
  Lav daglig dosering
  Prebiotika – Agrimos®
  Tilsat urter
  Meget alsidig blanding: Avlshop

      per, -hingste, føl/plage, udvoksede 
      heste fra vedligehold til arbejde på 
      højt niveau 

  Læs mere her: 

l  HorsePro Easy Nature
  Lækker kaloriefattig müsli –  

       UDEN korn (4,9% stivelse)
  Lav daglig dosering
  God tyggetid
  Prebiotika – Agrimos®
  Tilsat:

       Ølgær
       Hørfrø
      Gulerodsflager

  Anvendes til islændere og andre 
       nøjsomme racer

  Læs mere her: 

l  HorsePro IceGold: 
  Lækker müsliblanding til den 

      islandske hest der trænes meget 
      og/eller har brug for mere energi

  Havrefri
  Kombination af langsom og hurtig 

       energi
  Tilsat specifikke urter – for optimal 

       støtte af den islandske hest:
       Kamilleblomster 
       Pebermynte 
       Islandsk tang 
       Islandsk mos 
       Brændenælde 
       Bukkehorn  

  Tilsat:
       Hybenskaller
       Ølgær
       Hørfrø
       Biotin

  Læs mere her: 

Vi har valgt at lave en lille afprøvning af 
et af vores nyeste produkter HorsePro 
IceGold. De første tilbagemeldinger er 
kommet (efter 1. måneds afprøvning) 
– og generelt er de rigtige positive.

Hvis du har behov for at supplere 
den daglige fodring, har vi flere 
forskellige velegnede produkter:

l  HorsePro Fiber: Den originale 
      fiberpille – koncentrerede kalorier  
      fra fordøjelige fibre
      Læs mere her:

l  HorsePro Fiber Plus: Et kalorie
      boost fra fordøjelige fibre og højt  
      fedtindhold samt 
      ekstra E-vitamin
      Læs mere her: 

l  HorsePro Alfalfa Oil: Lucerne tilsat 
      4% rapsolie
      Læs mere her:

l  HorsePro Fiber Mash: En super
      lækker kornfri mash med KUN  
      0,5% stivelse 
      Læs mere her:

l  HorsePro Deluxe Mash: Ekstra læk-
      ker mash med hybenskaller, 
      gulerods-, majs- og ærteflager

      Læs mere her:

l  HorsePro Rice Up: Risklid tilsat det 
      unikke Cabanin CSD® (antioxi-
      danter) – fantastisk til muskelop-
      bygning
      Læs mere her:

”Protein er mere end bare byg-
gesten til muskler – hud, hår/pels, 
hove, vækst, hormoner, enzymer 
er nogle blandt mange ting der er 
afhængige af en god kvalitet af 
protein og nok af det.”

Af velegnede HorsePro tilskud kan 
nævnes: Psyllium Pellets (Loppe-
frøskalpiller), Hybenskaller og Hyben 
pellets. 
Læs mere her:

Vi har et utroligt godt samarbejde 
med Anne Sofie Nielsen, der har 
konkurreret på international niveau 
siden 1991 og har været danmarks-
mester i forskellige discipliner et utal af 
gange. Derudover har hun flere top10 
placeringer fra div. NM og VM. Anne 
Sofie og hendes datter Petrine fodrer 
dagligt deres islandske heste med 
foder fra NAG – HorsePro.
 
Hvis du ønsker hjælp til fodring af din 
hest, en foderplan eller bare har nogle 
spørgsmål, er du naturligvis mere end 
velkommen til at kontakte os.

Der er desuden også mulighed for 
foredrag og/eller staldbesøg (vi 
følger selvfølgelig retningslinjerne for 
COVID-19) i din lokale klub eller stald 
– kontakt os for en uforpligtende snak.

HorsePro@nag.dk
+45 4872 7208

Faktaboks

l  Organisk form for selen
l  Meget biotilgængelig – let optagelig
l  Antioxidant
l  Selen arbejder i synergi med E-vitamin og 
     beskytter muskelceller og understøtter 
     immunforsvar
l  Er tilsat alle HorsePro foderblandinger

Optagelse af selen 
gennem tarmvæggen 
– SeMet og SeCys (er 
selen koblet til amino-
syrer – aminosyrer dan-
ner proteiner) optages 
meget lettere end den 
uorganiske form 

(Se figur modificeret 
fra Lallemand Animal 
Nutrition)

Indersiden af tarmen. Figur modificeret efter: 
Lallemand Animal Nutrition

Faktaboks

Agrimos® hvad er det og hvordan virker det?
l  MOS (Manno Oligosakkarid)
l  Prebiotika
l  Minder om tarmoverfladens receptorer –  
     kan koble sig på uønskede bakterier (f.eks.  
     E. Coli og Salmonella) og derved føre dem  
     med afføringen ud, så de ikke sætter sig i 
     tarmslimhinden og laver ”ravage”
l  Indeholder Beta-glukaner – understøtter  
     hestens uspecifikke immunforsvar (f.eks. 
     hud, slimhinder mv.)
l  Hesten dækkes ind med Agrimos® via  
     foderet hvis vejledende dosering af foderet  
     overholdes 
l  Øger mængden af antistoffer i hoppens 
     råmælk

EASY NATURE

ELITE

MASH-DELUXE

RICE-UP

TILSKUD

ICEGOLD

FIBER

ALFALFA-OIL

FIBER-MASH

FIBER-PLUS 
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