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Avlerbetragtninger i
kølvandet på
elitefølauk tionen

Af Niels Holmgaard Christensen

En god handel er en, hvor begge parter 
er tilfredse. Der var dog ingen tvivl om, at 
prisniveauet på elitefølauktionen den 3. 
september på Vilhelmsborg gav anled-
ning til det bredeste smil hos køberne. 

- Ca. 17.000 kr. i gns., som man opnåe-
de ved Dansk Varmblods auktion, står slet 
ikke i forhold til opdrætnings-omkostnin-
gerne for et føl, siger stutteriejer Erik 
Mørk Hansen, Birkelund Hestecenter ved 
Vejle.

- Hvad koster det da at lave et føl? Det 
har Erik Mørk Hansen regnet lidt på, og 
han har overladt tallene til Ridehesten i 
Avl og Sport som dokumentation for 
udtalelsen om, at følpriserne er for lave.

7-9000 kr. til hingsten
- Jeg har i foråret haft to hopper til 
bedækning. Hoppe 1: Bedækning 6000 
kr., opstaldning og dyrlæge 3000 kr., ialt 
9000 kr. plus moms. Hoppe 2: Bedækning 
4000 kr., dyrlæge 3000 kr., ialt 7000 kr. 
plus moms.

10.800 kr. til hoppen
Med til opdræt hører også udgiften til 
hoppen i form af foder, dyrlæge, smed, 
ormemiddel, vaccination. Foderudgift til 
en drægtig hoppe er ikke under 700 kr. 
pr. måned. Udgifterne til smed ca. 75 kr. 
pr. måned, ormemiddel ca. 400 kr. om 
året, vaccination ca. 200 kr. om året. Disse 
beløb udgør i hoppens drægtighedstid - 
11 måneder - tilsammen 9200 kr., og her-

til kommer udgifterne til stald, fx. maling, 
lys og vand. Det er lavt sat 100 kr. pr. 
måned, altså 1100 kr. i drægtighedsperio-
den.

Hertil kommer transportudgifter, når 
hoppen er til hingst. De er afhængige af, 
om man selv har trailer. For mit vedkom-
mende er brændstofudgiften ca. 500 kr. 
pr. hoppe. Lægges ovennævnte udgifter 
for hoppen sammen, giver det for de 11 
måneder 10.800 kr.

Ialt 20-22.000 kr.
- Disse udgifter løber på, inden føllet er 
født, forsætter Erik Mørk Hansen. Føllet 
er ca. 5 måneder, når det fravænnes og er 
klar til salg. I den periode er der vaccina-
tion af føl, besøg af smed, fremstilling til 
følskue samt udgifter til hoppens fodring. 
Anmeldelse til følskue udgør 210 kr. incl. 
moms. Hertil kommer 250 kr. til opstald-
ning af hoppen, gældende for Vilhelms-
borg, plus transport ca. 500 kr. Udgifter 
til hoppens fodring i den periode, hun 
går med føl ved siden, andrager 1400 kr. 
Jeg regner med, at hoppen er på stald ca. 
halvanden måned og på græs de øvrige 
tre en halv måned. Udgifterne til følskuet 
er taget med, fordi det er en forudsæt-
ning for tilmelding til følauktion.

- Mine samlede opdrætnings-omkost-
ninger udgør efter ovenstående for den 
ene hoppes vedkommende 22.000 kr. og 
for den andens 20.000 kr. plus moms.

Der er overhovedet ikke medtaget 
arbejdsløn i forbindelse med hesteop-
drættet eller udgift til evt. professionel 
hjælp til fremstilling ved følskue. 

Disse eksempler vedrører to hopper, 
der kom i fol ved første bedækning. Så let 
går det langtfra altid, og der er som 
bekendt heller ikke tale om en følprocent 
på 100, men snarere 60-70.

Bedre markedsføring?
- Vedrørende årets følauktion kan jeg 
mere principielt sige, at det er udmærket 
at holde auktionen sammen med Elite-
hoppeskuet, så man på forhånd sikrer sig 
et stort publikum, fortsætter Erik Mørk 
Hansen.

- Jeg er ikke klar over, hvor meget der 
gøres ud af markedsføringen, men jeg 
mener det er vigtigt, at programmet sen-
des til alle i ind- og udland, der tidligere 
har købt på auktionen, samt til heste-
handlere. Jeg synes også, at alle præstati-
ons-oplysninger på både far- og morside 
skal være optrykt i programmet og skal 
nævnes af speakeren under præsentatio-
nen. Det skal simpelthen være obligato-
risk ved tilmelding af føl, at disse oplys-
ninger er til stede. Dermed bliver pro-
grammet et gavnligt værktøj for poten-
tielle købere, slutter han.

Det er alt for liDt
for så goDe føl

Produktionspris for føl, kr.
Bedækning 7000
Transport   500
Foder 11 mdr. 7700
Smed  900
Orm/vaccination  600
Stald 1100
Foder 5 mdr. 1400
Følskue 800
Ialt 20.000

Erik Mørk Hansen. (Foto: JBR).

- Man kan diskutere længe, hvor 
meget det koster at producere et føl 
eller en ridehest, fordi forudsætnin-
gerne kan være ret forskellige, siger 
varmblodsavler Sv. Ove Jensen, 
Grenå. Min tommelfingerregel er, at 
det koster 6000 kr. at fodre hoppen 
et år, og bedækningen udgør min. 
4000 kr., ialt min. 10.000. Og så siger 
jeg, at der i gennemsnit bliver et 
brugbart føl hvert andet år, og så 
koster føllet altså 20.000 i direkte 
produktionsomkostninger.

- Og 20.000 kr. var netop hvad jeg 
på årets følauktionen fik brutto for 
hoppeføllet Alaïa, der har fuld-
blodshingsten Cannon Row som far 
og vores guldmedalje-hoppe Alley-
Cat som mor. Det er et føl, som har 
afstamning til at blive avlshoppe, 
men jeg får kun lige den direkte pro-
duktionspris dækket. Ikke noget for 
det forudgående avlsarbejde. Der er 
altså mange omkostninger, som ikke 
bliver dækket ved den følpris.

- På auktionen købte jeg føllet 
Ajuki Elton, der var årets bedste hop-
peføl på Brahetrolleborgskuet, for 
24.000 kr. Faderen er Supermax 
Schwadroneur, mor DS-hoppen Alai-
da. Hun skal sælges som ridehest, når 
hun er kåret og har gået egnetheds-
test om ca. 4 år, og hun skal da koste 
125.000 kr. sadelvant. Det er sandsyn-
ligvis en bedre og en mindre risiko-
fyldt forretning end at producere føl, 
erkender Svend Ove Jensen.

Købte og solgte 
føl på auKtionen
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