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Lisas
løsningsforslag:
Løsdriftskur, træer
på folden, naturligt
læhegn



Træskur: Mål 4 x 6,5 m.



Læhegn og opstammede træer



Heste: 3 haflingere samt 1
shetlænder (tidligere en DV)

WIRELESS HEADSETS

Lisa fortæller:

Om hestenes skur:
Hjemmebygget træskur med 3 indgange, bygget af 2 stk. (brugte) carporte
og ekstra forskalling fra Jem & Fix. Pris: Ca. 5000kr.

"Hestene er glade for deres læmuligheder, og er faktisk altid tørre i regnvejr. Den aller største gevinst er, at de ikke er plaget af insekter i sommerhalvåret, og de sidste par somre, har deres insektdækner ikke været nødvendige. ´
De kan rulle sig i sandkassen, blunde i skyggen, spise under træerne og
bare nyde et stressfrit hesteliv. Det føles rigtig dejligt.
De bedste hilsner Lisa."

Annelis
løsningsforslag:
Træskur, plantet træ
og naturligt læhegn



Træskur: 15m2



Læhegn og plantet træ



Heste: Dansk Varmblod og
2’er pony.

"Mine heste er rigtig glade for skuret på varme sommerdage,
både at komme i skygge og for at få fri for insekter og

“Vi plantede en poppel mellem foldene til at
give skygge og læ, da poppel vokser hurtigt”

"Hvis vi skulle lave noget om, ville det være
indgangen, at den skulle være lidt større,
min pony kan godt føle sig lidt klemt, når
den store står i åbningen."

Anneli fortæller:
"Hestene bruger skuret meget forskelligt. Om foråret når de skal vænnes til
græsset, går de mest på løbefolden, og får hø i skuret. Om sommeren går de
på døgn fold og især ponyen er glad for skuret når det er varmt, Alicat (DV)
kan bedre lide træet vi har plantet midt i mellem foldene.
Når det regner og blæser står de mest ude, men når det fryser stiller de sig
gerne der ind. De er ude ca 3 - 4 timer hver dag i alt slags vejr om vinteren."

“Skuret er bygget af min mand og sønner. Det er bygget af noget
“genbrugstræ” som nogle maskiner blev leveret på.
Stolperne er støbt fast, og der er lavet ekstra kryds af træ for stabilitet. Tagpladerne og siderne er af blik.”

Leifs
løsningsforslag:



Overdækket mål:
10m. I diameter

Overdækket høhæk,
træer (og løsdrift).



Heste: 3 plage og 3 hopper,
hvoraf 2 er drægtige.
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Leif fortæller:
Vi startede med at støbe en plads på 10 m. I diameter med en høhæk i midten. Men da vi havde en sommer for nogle år tilbage m ed megen regn, havde vi et føl som fik regneksem, selvom de havde mulighed for at gå i læ for regnen i løsdrift. De bruger umiddel bart kun løsdriften når der er insekter.

...”Derfor lavede vi denne overdækning”:
Det er 4 lygtepæle der er gravet ca. 130cm. i jorden, og som støtter op imod betonen.
Vi fik en sejlmager til at lave sejlet af det samme materiale som overdækning på gylletanke er lavet af.
Overdækningen er 2,5m. I højden i siderne og ca. 4m. i midten, hvor vi har lavet en søjle der står oven på høhækken, som kan skrues op og
dermed stramme sejlet.”

Helles
løsningsforslag:
To skure, læbælte,
lille klynge med træer og
lille skovom råde
(Fortsættes de næste sider)



9 heste og ponyer.



Løsdriftsskur: 36m 2



Åbent skur: 30m 2

Helle fortæller:
"De har adgang til det hele, hele året rundt. I solskinsvejr bruger
de mest skoven og skuret med lameller. I regn, blæst og frost,
bruger de det åbne skur. Om natten står de meget under den
lille bevoksning (der er læ for vinden)."

Helles
løsdriftsskur:

 Træskur på 36m

2

Helle fortæller:
“Hjemmebygget skur på 3,6 x 10 m., med 2 indgange med
lameller. Det er opbygget i træ med tag af termoplader
fra udestuer.“

Det gode råd:
“Termopladerne skal man lige overveje. Der bliver meget
varmt om sommeren. Men hestene elsker dette skur om
sommeren.
Lige nu er nogle af lamellerne taget af, fordi en af hestene
ikke bryder sig om at gå igennem."

Helles
skur på folden:

 “Kalveskur” på 30m

2

Helle fortæller:
“Vores skur nr. 2 er et kalveskur der var blæst rundt hos den
landmand vi køber halm af. Det måler 5x6m.
Vi har rettet de stolper der var bøjet, og sat nyt tag på og brædder
på siderne. Hestene bruger det meget når det regner.“

Helles
naturlige læ og ly:



Læbælte



Skovområde



Klynge med træer

Stald Inger-Marienlund
i Brande:
Løsdrift & skure, træer på
folden, naturligt læhegn.
(Fortsættes de næste sider)



Frieserstutteri



Skure: “Bålhytte”, aflangt
læskur & løsdriftsskur



Læhegn, træer og buske
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Om stald Inger-Marienlund:
Stald Inger-Marienlund er et frieserstutteri ved Brande ejet af Axel Månsson.
Stedet har 4 folde hvor 3 af dem har
naturligt læhegn, små træer og buske
samt skure I forskellige størrelser.
Fordi det er et drevet stutteri, er
besætningen lidt svingende.
Flokkene skifter lidt imellem de 4 folde alt efter hvor der er mest græs
tilgængeligt, for at give græsset ro på
skift.

Fortsættes

Stald Inger-Marienlund:


Hopper, føl & plage

“Bålhytte”

Træer & buske.

WIRELESS HEADSETS

Stald Inger-Marienlund fortæller :
"På en sommerdag, er det hyppigt at komme derud, og så holder HELE
hoppe-flokken siesta inde i skuret sammen. Så bryder de senere op og går
ud og græsser i perioder, oftest samlet. Det er også tydeligt at når der er
mange insekter, er der nogle af dem som er mere irriteret end andre. Så
kan man se dem stå og græsse, og pludselig sætte i løb ned i skuret. De ved
udmærket godt hvor der er fred for insekterne. Ligeledes kan føl/ungheste
ofte tage en lur dernede, mens de voksne græsser videre.”

Om hestenes 10-kantede skur:
“Det 10-kantede skur er en bålhytte af lærketræ købt af firma og opsat af vores
lokale tømrer Thomas. Den måler ca. 10m. I diameter.
Vi har opsat en 2,5m. Lang “skillevæg” I midten , for at give hestene en fornemmelse af opdeling, og så de har lidt beskyttelse, hvis én af hestene er efter nogle af
de andre. Grundlæggende er de dog rimeligt gode til at lade alle få plads.
Udover skuret, har folden områder med træer og buske”

Stald Inger-Marienlund:


“Der er altid strøet op med halm i vores skure, også i løsdriften. De

har selvfølgelig altid adgang til vand og i perioder også hø. ”

Fold med adgang til løsdriftsskur

Stald Inger-Marienlund fortæller :
"På folden er der adgang til en bygning,
hvor der i den ene side er en løsdriftafdeling (ca. 10*8m.) og derudover opbevaring af trailer samt opmagasinering
af halm (se skitse).
Det lader til at alle heste gladelig går ind
og bruger løsdriften, unge som gamle.
Der er opsat en træbjælke til afgrænsning op imod trailerområdet, hvor vi har
monteret fodertrug.
Der er solceller på taget af bygningen og
vi har selv tegnet målene og fået det
lavet så det matcher den oprindelige
stald, igen med hjælp fra den lokale
tømrer.”

Om løsdriftsskuret:

Stald Inger-Marienlund:


Naturligt læhegn

Kuperet terræn med træer

Skur

Om løsdriftsskuret:
Aflangt læskur ca. 5m bred og 20m lang, som jeg desværre ikke har for mange gode billeder af. Strøet med halm og en åbning i begge ender, så der er en
flugtvej, hvis de skulle jage hinanden.
Udefra ser det ikke ud af noget særligt skur, men de bruger det faktisk meget,
især til at få fred fra insekter.
Ofte kan man komme ud midt på dagen og ikke kan få øje på hestene nogen
steder, og så ligger de og tager middagslur inde i halmen i skuret.”

Stald Inger-Marienlund fortæller om folden:
"Meget kuperet og spændende fold med mange store træer som
skygger ind over områder, et læbælte, og et vandløb et sted omme
bagved.
Midterdelen er en gammel mergelgrav, som hestene naturligt nok
ikke har adgang til, men de kan løbe hele vejen rundt om, og med
træer hele veje rundt, er der god læ.”

Annas
løsningsforslag:
Løsdriftsskur og naturligt læhegn



Løsdriftsskur: 27m 2



Naturligt læhegn langs folden



Heste: 5 islandske heste

”Alle hestene bruger løsdriftsskuret, og
de virker rigtig glade for det.
Der er to indgange hvilket fungerer
godt, og giver hestene mulighed for altid
at kunne gå ind og ud.
De eneste knap så gode ting ved løsningen er, at foderbordet er for lavt (derfor
bruger vi det ikke) og så bliver der relativt varmt derinde om sommeren, nok
fordi der er ståltag.”

Anna fortæller:
"Løsdriften måler 9x3m. og er en gammel lade med tre bokse, som vi slog sammen og lavede adgang til udefra. Resten af
laden bruges til bokse og opbevaring af hø. Det er primært bygget af genbrugsmaterialer.”

Anne Mettes
løsningsforslag:
Skur, træer &
læhegn



Træskur: 20m2



Læhegn, træer & bakke



Heste: 4 islænderheste

“De har træer på folden og læhegn langs noget af folden. De har også en lille bakke
de kan gå op på. Jeg observerede her i sommers, at de søgte ind i skuret på de dage,
hvor sol og mængden af insekter var værst.”

Anne Mette fortæller:
"Der går 4 islænder og de har skur på ca. 20m2 til rådighed. Jeg har ikke
selv bygget skuret, dog har jeg lavet lidt ændringer ved det. Blandt andet
er det blevet beklædning med træ på siderne indvendigt, der ellers er
opbygget i blikplader. Det er planen der skal flere skure op på grunden.”

Helles løsningsforslag: Løsdrift med stort halvtag foran
 Heste: 2 islænderheste, 1 welsh/araberblanding og 1 varmblodshest (pinto)

72m 2 overdækket areal

Om løsdriften med halvtag:
”Løsdriften er samlet set ca. 72m 2. Men som billederne viser delt op i nogle små “rum”.
Det inderste rum er 23m 2. Den store firkant under halvtaget (foto nederst til højre) er 32m 2
og det lange ikke så dybe halvtag (foto nederst til venstre), er 17m 2”

Helle fortæller:
“Der går 4 heste i løsdriften året rundt, 24 timer i døgnet. Vi har
selv bygget halvtaget, men den inderste del er en del af udhuset.
Det er bygget af træ, reglar, stolper, OSB plader, stålplader yderst
og eternittag (i nogen grad genbrug).”

Der skal lyde en stor tak til alle der har bidraget med fotos og
beskrivelser af deres læ og ly muligheder til heste på sommerfold.

