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Er stivelse til 
heste no go? 
Af Martha Herold Voss, MSC. Agri. Hesteagronom 

Review – status på stivelse til heste. 

 

Hestens vigtigste energikilde er kulhydraterne, og 

hos nogle heste har stivelse gennem tiden udgjort 

en stor andel. Problemer med mavesår, overvægt og 

forfangenhedsproblemer har imidlertid vendt det 

kritiske øje mod stivelsen. Det har gjort, at mange 

foderblandinger brander sig på ”havrefrit” ”lav på 

stivelse”, og hestefolk er delt i to retninger: dem, 

som mener, hesten skal have korn/stivelse for at 

kunne præstere, og dem som prøver at fodre helt 

uden stivelse (af onde tunger kaldet 

stivelsesforskrækkede).  

Men kan hesten præstere uden stivelse, og hvad er 

der nu galt – eller ikke galt med stivelse til heste? 

Og har du grund til at være stivelsesforskrækket? 

Denne artikel giver dig indsigt i fordele og ulemper 

ved stivelse i hestens foder og de muligheder og 

begrænsninger du skal forholde dig til, hvad enten 

du vælger at fodre med eller uden stivelse.  

Stivelse er foderplanternes 
næringsdepot 

Foderplanterne danner glukose i bladenes 

grønkorn, og glukosen bruges dels som energi til 

plantens livsprocesser, dels som byggesten i 

plantens vækst. Glukosemolekylerne bygges 

sammen til længere kæder af kulhydrater: 

 Stivelse og sukker, som er hydrolyserbare, dvs. 

de kan nedbrydes af fordøjelseskanalens egne 

enzymer (figur 2). 

 Fibre, som ikke kan fordøjes af hestens egne 

enzymer, men skal forgæres af 

tarmmikroberne i blind- og tyktarm (figur 3). 

  

Figur 1. Skitse af foderanalysen 

 

Figur 2. Kemisk opbygning af de hydrolyserbare kulhydrater 

 

Figur 3. Kemisk opbygning af nogle fibre 
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Overskud af stivelse giver 
fordøjelsesproblemer 

Stivelsen er gennem tiderne hyppigt anvendt som 

energikilde i kraftfoderblandinger til heste. Det er 

ikke helt uproblematisk, ofte er for store 

kornmængder involverede i stofskifteproblemer, 

kolik og forfangenhed. Problemet her opstår, når 

der kommer for store mængder overskudsstivelse 

ned i blindtarmen. Her forgæres stivelsen af 

blindtarmens mikroorganismer først til mælkesyre, 

og dernæst til propionsyre, en flygtig fedtsyre, som 

optages til blodet og indgår i hestens 

energiforbrænding. Den mikrobielle forgæring vil på 

grund af mælkesyren skabe et for surt miljø i 

blindtarmen og dermed ødelægge miljøet der, en 

såkaldt acidose.  

I mavesækken kan de store mængder stivelse være 

med til at forsure miljøet i de forkerte områder og 

dermed medvirke til dannelse af mavesår. Heste, 

der balancerer på randen af en kolik eller går rundt 

med mavesår har nedsat velfærd. Problemet er ikke 

bare dansk, der arbejdes flere steder i Europa på at 

lave foder, der kan forebygge disse problemer. 

For det første arbejder man med at behandle det 

korn, der kommes i foderblandingerne, så det 

fordøjes i den første del af tyndtarmen.  

For det andet arbejder man med at udvikle 

kraftfoder, der er rigt på fibre, samtidigt med at det 

imødekommer præstationshestens energibehov. 

På Norges Landbrugsuniversitet har man en gruppe 

koldblodstravere, som indgår i foderforsøg. Disse er 

forsynet med en såkaldt fistel, en gummikanal med 

prop, som sidder der, hvor tyndtarmen munder ud i 

blindtarmen. Via denne kanal kan man tappe 

portioner af blindtarmens indhold og undersøge 

dets indhold af f.eks. mikroorganismer og flygtige 

fedtsyrer. 

I forsøget undersøgte man, hvordan foderets 

indhold af stivelse og fibre påvirker blindtarmens 

syreproduktion og hestens blodværdier på glukose 

og insulin. Hestene blev under forsøget trænet i 

moderat arbejde på løbebånd og i skridtmaskine. 

Forsøget anbefaler, at man erstatter stivelsen helt 

eller delvist af fordøjelige fibre fra f.eks. roesnitter, 

æblekvas m.v. 

 

Figur 4. hestens fordøjelse. Tegning Martha Voss. 

Stivelse fordøjes i løbet af hele fordøjelseskanalen 

med næsten 100 %.  

I den forreste ende af fordøjelseskanalen 

(tyndtarmen), hvor man gerne vil have det meste af 

stivelsen fordøjet, afhænger fordøjeligheden af 

forskellige faktorer: 

 Hvor længe stivelsen befinder sig i maven og i 

tyndtarmen  

 Hvor aktive fordøjelsesenzymerne er 

Enzymer – værktøjet til 
fordøjelsen 

Passagetiden fra hesten indtager sit foder, og til det 

når frem til blindtarmen, varierer, men kan godt 

ligge omkring 8-9 timer. Jo længere tid stivelsen 

ligger her, jo bedre chancer for at det hele fordøjes 

inden det når blindtarmen. Hesten danner nemlig 

ikke så store mængder stivelsesspaltende enzymer 

(amylase), som andre pattedyr. Enzymer er en slags 

biokemisk værktøj, der spalter stivelsesmolekylerne 

i mindre dele til glukose, der er den mindste enhed. 

Når der ikke er så store mængder enzymer, skal 

enzymerne have længere tid til at nå igennem al 

stivelsen.  

Enzymerne nedbryder stivelsen til glukose, som 

optages gennem tyndtarmens væg til blodet, og 
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med blodbanerne ud til kroppens celler. Den 

stivelse, som ikke når at blive nedbrudt af 

enzymerne, fortsætter til blindtarmen. Det kaldes 

by-pass stivelse. 

 

Figur 5 Maximumsgrænser for stivelse og kraftfoder til heste 

Forøget blodsukker og 
insulindysfunktion 

Når glukosen kommer ud til kroppens celler, suger 

cellerne glukosen ind gennem specielle porte til 

cellens mitokondrier, hvor glukosen forbrændes til 

energimolekylet ATP. ATP kan så overføre energi til 

cellens øvrige kemiske processer. Er der overskud af 

glukose i blodet, skal det lægges på lager i 

muskelcellerne som glykogen eller i fedtcellerne 

som fedt. Denne proces kræver hjælp fra hormonet 

insulin, som åbner glukoseportene og stimulerer 

omdannelsen fra glukose til fedt eller glykogen. 

Hvis hestens glukosekoncentration i blodet 

gentagne gange ligger på for højt niveau, belastes 

systemet, og cellernes receptorer reagerer 

langsommere eller slet ikke på insulinet. Hesten har 

udviklet insulinresistens, eller insulindysfunktion, 

som er et mere generelt udtryk for, at balancen 

mellem glukose, insulin og kroppens celler er brudt. 

Forhøjede insulinkoncentrationer i blodet kan 

medføre forfangenhed og andre hormonelle 

syndromer. Insulinkoncentrationer, som kommer af 

forhøjede blodskukkerkoncentrationer på grund af 

for højt indhold af stivelse – og sukker – i foderet. 

Sukkeret er også en del af historien, men den tager 

vi op i en anden artikel. 

 

Figur 6. Serum (blod) koncentrationer af henhv. glukose og insulin 
på to behandlinger: 0,3 g henhv. 2,0 g stivelse/kg hest. Kilde: ref. i 
Geor et al., s 43. 

Der forskes i disse år en del i problemerne omkring 

insulindysfunktion, men meget ser stadig usikkert.  

Havrestivelse er lettest fordøjelig 

Fordøjelsen afhænger også af behandlingen af 

kornet og af stivelsens botaniske karakter (dvs. 

hvilken type korn). Stivelse fra havre er 

letfordøjelig, og havre bedømmes til at være et godt 

foder til heste på grund af den gode smag, højt 

indhold af fibre og fedt, samt bedre proteinkvalitet 

(lysin indhold) i forhold til andre korntyper. 

Energiindholdet i havre er imidlertid lavt på grund 

af det høje fiberindhold. Havreskaller indeholder 

næsten udelukkende fibre (84%) og skaldelen i 

havre er forholdsvist høj. Havrens skal er imidlertid 

ikke specielt hård, og derfor kan heste med sunde 

tænder sagtens findele havren tilstrækkeligt, så den 

fordøjes bedst muligt. Havrestivelsens 

tyndtarmsfordøjelighed er omkring 99%. 

De forsøg der har været med behandling af havre 

tyder på, at fysisk behandling af havren ikke øger 

fordøjeligheden nævneværdigt i forhold til prisen 

for behandlingen og fordelen ved at tygge foderet. 
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Byg og majs bør behandles 

Derimod skal både byg og majs behandles for at 

stivelsen kan fordøjes optimalt. Begge har hårde 

kerner, der er svære at tygge godt nok. Stivelsen i 

de to korntyper er endvidere meget hård, så 

tyndtarmens enzymer har svært ved at trænge 

igennem. Tyndtarmsfordøjelighed af byg og majs 

ligger på omkring 71-79%. Det betyder, at en 

fjerdedel af stivelsen fortsætter som by-pass 

stivelse til blindtarmen med den nævnte 

syredannelse og pH-fald. 

Fysisk behandling giver adgang til 
stivelsen i kernen 

Forsøg har vist, at fysisk behandling, f.eks. valsning 

af majs og byg øger stivelsesfordøjeligheden i den 

forreste del af fordøjelseskanalen. Ved den fysiske 

behandling brydes kornets skal og blotlægger 

herved kernen, hvor stivelsen ligger. Det letter 

adgangen for mikroorganismer og enzymer (figur 7). 

 

 

Figur 7. Forskellige måder at behandle korn på i foderindustrien. 

Varmebehandling ændrer 
stivelsens struktur 

Alle korntypernes stivelse bliver lettere fordøjelig, 

når kornet varmebehandles, fordi behandlingen 

ændrer stivelsens kemiske opbygning og det gør 

den lettere tilgængelig for enzymerne. Flere 

kraftfodermidler i hestefoderbranchen indeholder 

forskellige typer varmebehandlet korn. 

Giv flere, små måltider og struktur 
til at tygge i 

Hestens mave er lille, og er ikke beregnet til at være 

helt fyldt op. Derfor vil maven tømme noget af sit 

indhold ud i tyndtarmen, hver gang der kommer 

noget ned gennem spiserøret. Denne mekanisme er 

central i regulering af passagehastigheden. Hesten 

optager hurtigere kraftfoderet, og hvis 

kraftfodermængderne i hvert måltid bliver for store, 

vil maven så lukke ufordøjet indhold ud i 

tyndtarmen. Det giver dårlig foderudnyttelse, men 

også risiko for fejlgæring på grund af by-pass 

stivelse i blindtarmen. Derfor er der en grænse for, 

hvor meget kraftfoder du må give hesten i et enkelt 

måltid (4 g/kg hest, se figur 5) 

Hvis hestens foder er findelt for meget, f.eks. 

formalet korn, tygger den ikke længe nok på sit 

foder. Herved kan den hurtigere optage store 

mængder, men det blandes ikke tilstrækkeligt med 

spyt, og de store mængder vil igen lukke ufordøjet 

foder ud i tyndtarmen. Desuden vil der i mavens 

blindsæk (lige ved spiserørets udmunding i maven), 

ske en mindre mikrobiel forgæring af stivelsen til 

mælkesyre, hvilket øger risikoen for mavesår i den 

forreste del af maven. 

Ved at give hesten fiberrigt foder ved siden af – og 

gerne sammen med kraftfoderet, tvinges hesten til 

at tygge foderet grundigt. Det tager tid, og dermed 

komme foderet ned til maven i små portioner, godt 

opblandede med spyt. Så ikke nok med at det 

forbedrer stivelsesfordøjeligheden og beskytter 

mod mavesår; det hjælper hesten med at dække sit 

adfærdsmæssige behov for kontinuerlig 

foderoptagelse med de positive virkninger det giver 

for hestens velfærd. 
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En anden gevinst ved at give grovfoder sammen 

med kraftfoderet er, at de grove fibre i tyndtarmen 

stimulerer tarmens bevægelser, og dermed fordeles 

glukosen ned gennem tarmen, før den optages. Det 

giver en lidt mere stabil blodsukkerkurve og mindre 

behov for insulin (figur 6). 

 

Figur 8. Tyggetid på udvalgte fodermidler. Kilde: Brøkner et al. 
2008. 

 

Figur 9. Spytproduktion på udvalgte fodermidler. Kilde. Meyer et al 
1986. 

Heste kan godt arbejde på fiberrig 
kost 

Det andet område man arbejder på, er at erstatte 

noget at den store kornmængde med fiberholdige 

fodermidler. Det er en myte, at præstationsheste 

ikke kan arbejde på grovfoder. Faktisk har man i 

Holland (Ellis et al 2003) lavet et forsøg, hvor heste 

fordeltes i to grupper:  

1. en gruppe, der fik store mængder grovfoder og 

lidt kraftfoder, og  

2. en der fik store mængder kraftfoder og lidt 

grovfoder 

Alle hestene gennemgik et træningsprogram, der 

svarer til spring- og dressurtræning på højere 

niveau (distrikts- og landsplan), blot foregik det 

under kontrollerede forhold i skridtmaskine og på 

løbebånd. Hestene på den store grovfoderration 

klarede sig lige så godt som hestene på stor 

kraftfoderration. De blev ikke hurtigere trætte, og 

det er ellers en af begrundelserne for at give 

præstationsheste meget korn. Til gengæld havde 

hestene på stor kraftfoderration problemer med 

ophidselse og var sværere at håndtere, når de skulle 

arbejde. De var mere anspændte i kroppen og 

nåede hurtigere maksimum puls i de krævende 

faser. En af udfordringerne med at præstere kun på 

grovfoderet er, at når musklernes glykogenlagre 

tømmes under arbejdet, tager det lang tid at fylde 

dem op igen. Svenske forsøg har vist, at fodring 

med roefibre (roepiller/-snitter) kan medvirke til at 

fylde glykogenlagrene op igen, ligesom det norske 

forsøg (Brøkner et al. 2016), jeg refererede 

tidligere, viser en gavnlig effekt af at erstatte 

stivelsen med fordøjelige fibre fra f.eks. roefibre. 

Godt grovfoder med letfordøjelige 
fibre 

Resultaterne afhænger af grovfodertypen, dvs. den 

type fibre, der er hovedindholdet i grovfoderet. I 

andre forsøg med hø, havde resultaterne været lidt 

anderledes, fordi ensilage har et højere 

væskeindhold i end hø, og der er forskelle i fibrenes 

struktur på grund af ensileringsprocessen. 

Der findes flere grovfodermidler med letfordøjelige 

fibre, der giver hesten samme gevinst som i 

ovennævnte forsøg. Det er f.eks. rodfrugter, 

gulerødder og roer, sidstnævnte er blevet populær 

hos flere konkurrenceryttere i form af tørrede 

roesnitter. Roepiller er en variant heraf, blot presset 

i piller. Når roepiller er korrekt opløste inden brug, 

tilfører de hesten rigelige mængder væske, og 

fibrene fordøjes som de skal i blindtarmen. 

Energiindholdet i tørre roesnitter er lige så højt som 

i havre. 
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I nogle italienske forsøg bruger man endvidere 

citruspulp, dvs. skaller og cellevægge fra 

citrusfrugter (ved bl.a. juicefremstilling).  

Skal du helt forsage stivelse i 
hestens foder? 

Nej, men du skal begrænse mængderne af stivelse 

på hvert måltid og ikke mere end 2 g stivelse/kg 

hest om dagen. Og så skal du sørge for, at et måltid 

med stivelsesrigt kraftfoder følges med fiberrige 

fodermidler som f.eks. hø, wrap, roesnitter, æbler, 

rodfrugter osv., som tvinger hesten til at tygge sit 

foder grundigt, nedsætter ædehastigheden og 

stimulerer spytdannelsen.  

Penge til foder eller dyrlægen? 

Desværre er det sådan, at grovfoderet og 

fiberblandingerne er dyre, og korn er billigt. Et 

dilemma, som man også arbejder med i fodring af 

kvæg og svin. Derfor vil den billigste fodring oftest 

være halm som underlag og til at æde af, og enten 

en foderblanding der helt dækker næringsbehovet 

ud over halm, eller korn og et tilskudsfoder, der er 

tilpasset kornet.  

Hvis vi derimod accepterer en lidt dyrere fodring 

med godt grovfoder og fiberrige kraftfodermidler, 

øger vi hestens velfærd, og dermed kan vi også 

spare en del på dyrlægeregninger, nedsat 

holdbarhed og skader på rytteren, fordi hestens 

fordøjelse fungerer optimalt, den er mindre stresset 

og nemmere at håndtere. Foderøkonomi er ikke 

kun et spørgsmål om priser på foder.  

Det handler om den værdi (eller mangel på samme) 

som foderet tilfører hesten. 

På samme måde som du kan vælge, om du på 

forhånd vil investere i viden og rådgivning om dit 

valg af foder, eller du vil betale dyrlægen for at 

lappe på eventuelle fejlfodringer. 
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