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De gode egenskaber ved roefibre har vakt forskernes nysgerrighed. Hvad er det for mekanismer og egenskaber, 
som giver roefibrene dets unikke effekt? Flere undersøgelser i Danmark, Sverige og Norge har givet et tydeligere 
videnskabeligt billede, og forsøg har bl.a. vist, at roefibrene i Betfor® fordøjes over flere timer og giver hesten 
energi og udholdenhed så den kan arbejde i mange timer1. Andre studier har vist, at Betfor® tildelt i mindre mæng-
der virker stimulerende på tarmsystemet1. 

Videnskabelige undersøgelser bekræfter  
erfaringer igennem 50 år.



Hvordan omsættes Betfor® i hesten?
Hestens fordøjelsessystem består i princippet af to sektioner, se Figur 
2. Den første del af tarmsystemet består af mavesækken, hvor foderet 
blandes med fordøjelsessekreter og tyndtarmen, hvor stivelse, fedt og 
protein fordøjes og optages. Den bagerste del af tarmsystemet be-
står af blind- og tyktarmen, som er et stort forgæringskammer, hvor 
fiberholdige fodermidler som hø og halm nedbrydes og omsættes til 
energi ved hjælp af mikroorganismer. Betfor® er også et fiberprodukt 
som derfor nedbrydes i blind- og tyktarmen. En velbalanceret foder-
plan bestående af varieret grovfoder samt kraftfoder afstemt i forhold 
til hestens arbejdsniveau holder hele tarmsystemet i balance og giver 
den bedste udnyttelse af fodermidlerne. De visuelle tegn på et velfung-
erende tarmsystem er faste og runde hestepærer, godt huld uden at 
hesten bliver vommet og masser af energi til fysisk aktivitet og træning. 

Hvordan virker Betfor® i hesten?
Energifoder. Betfor® påvirker en række forskellige funktioner i hesten. 
Letfordøjelige fibre i Betfor® omdannes til kortkædede fedtsyrer i 
blind- og tyktarmen. De kortkædede fedtsyrer omdannes delvist til 
glukose i leveren som giver et stabilt blodsukker og forsyner hesten 
med energi til muskelarbejde3. Samtidig styrkes tarmfloraen, det vil sige, 
at der dannes flere mikroorganismer som medvirker til at nedbryde 
græs og hø. Dermed får hesten lettere ved at udnytte energien fra 
græs og hø, hvilket forbedrer det samlede energioptag fra hele foder-
rationen. Kombinationen af energiindholdet i Betfor® samt den positive 
indvirkning Betfor® har på den mikrobielle tarmflora gør, at Betfor® 
er et yderst velegnet energifoder til heste. Konkret betyder det, at de 
letfordøjelige roefibre som findes i Betfor®, har potentiale til at kunne 
erstatte andre energikilder, f.eks. kornstivelse3. Betfor® giver større 
mæthedsfornemmelse, hvilket har særlig betydning ved fodring af pony-
er og heste som står på jordfold eller fodres restriktivt pga. overvægt. 
Betfor® kvæller op, når det lægges i blød i vand og den direkte fysiske 
påvirkning af dette i hesten er, at foderet bevæger sig langsomt igennem 
mavetarmsystemet og giver mere fylde i tarmsystemet4. Samtidig giver 
den kontinuerlige og dermed stabiliserende effekt af blodsukkeret, som 
følge af fiberfordøjelsen, en længerevarende mæthed4.  

Figur 2. Nedbrydning af stivelse, fibre, fedt og mineralstoffer i mavesækken, tyndtarmen og tyktarmen2. Blindtarm ej afbilledet. 
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Væskebalance. I forbindelse med hårdt arbejde, men også stress som 
f.eks. ved transport, forbruger en hest betydeligt mere væske end nor-
malt. Det viser sig ved, at hesten ånder mere intensivt, sveder og får 
blødere afføring2. Det er vigtigt, at hesten kompenseres for væsketabet, 
og til det formål kan Betfor® også anvendes. Betfor® skal lægges i blød 
i vand inden udfodring og dermed opnår hesten en “væskereserve” 
som er særlig praktisk f.eks. i forbindelse med længere transporter eller 
ved konkurrencer, hvor det kan være vanskeligt at få hesten til at drikke 
tilstrækkeligt.
 
Påvirkning af tarmflora. Hvis tarmmiljøet påvirkes til at blive mere surt 
som følge af f.eks. overfodring med korn, kraftfoder eller forårsgræs, 
kan det udløse en række symptomer som dog er individuelle. Sympto-
merne er gødning som ligner kokasser eller almindelige hestepærer fulgt 
af et vandigt eftersprøjt, eller heste som har svært ved at holde huld. 
Alt sammen tegn på ubalance i tarmsystemet5 som skal genoprettes for 
at hesten trives og kan præstere optimalt igen. Betfor® har vist sig at 
virke stabiliserende på tarmfloraen ved bl.a. at regulere surhedsgraden 
i tarmsystemet1 samt at bidrage til opformering af den gode tarmflora5. 
Betfor® bidrager til den samlede foderration med letfordøjelige fibre, 
hvor hø, wraphø og græs bidrager med tungtfordøjelige fibre1. Ved at 
balancere foderrationen, så den består af flere forskellige råvarer og 
dermed forskellige fibertyper, opnås der en stabiliserende effekt på 
tarmsystemet som så bedre kan modstå chokpåvirkninger eksempel-
vis i form af et enkeltstående kornmåltid, forårsgræs eller foderskifte5. 
 
Hvornår kan man bruge Betfor®?
Heste er meget individuelle og skal fodres individuelt, men der er alli-
gevel faktorer, som skal være opfyldt for alle heste og det er f.eks. 
mængden af forskellige fibertyper i den samlede ration. Nedenfor er 
beskrevet flere fodringssituationer baseret på mange års praktiske er-
faringer, hvor Betfor® har været en del af den daglige fodring.

•  Betfor® kan bruges til alle heste hver dag som supplement til det  
 daglige grovfoder, så den samlede foderration kommer til at bestå  
 af mange forskellige fibertyper. 

•  Betfor® kan erstatte brugen af kornstivelse til heste i træning/ 
 konkurrence.

•  Letfordøjelige roefibre i Betfor® virker mættende på heste  
 som f.eks. lukkes på jordfold eller som virker meget sultne pga.  
 restriktivfodring. Betfor® kan bruges i overgangsperioden fra  
 staldfodring til sommergræs.

•  Letfordøjelige roefibre i Betfor® virker stabiliserende på  
 tarmsystemet ved f.eks. diarré, gødning som ligner kokasser,  
 ildelugtende gødning, flatulens eller almindelige hestepærer  
 efterfulgt af et vandigt eftersprøjt.

• Betfor® kan bruges som energifoder til drægtige hopper som  
 ikke bør få korn, og som ikke har plads til store mængder hø. 

• Betfor® kan bruges til at få tynde heste i bedre huld. 

• Læg en håndfuld Betfor® i vandspanden når du er til konkurrence,  
 så bliver det lettere at få hesten til at drikke, fordi lugten og  
 smagen er velkendt. 

De mange positive egenskaber gør, at Betfor® kan anvendes til alle 
heste, uanset om det drejer sig om heste på hobby- eller eliteniveau.
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Hvad er Betfor ®?

Betfor® er et roefiberprodukt, der sam-  
menlignet med andre gængse foder-
midler i særlig høj grad indeholder 
letfordøjelige fibre, som har vist sig 
at virke stimulerende på hestens for- 
døjelsessystem1. 

I figuren nedenfor er forskellige fiberrige fodermidler 
sammenlignet med hensyn til variationen i fiberind-
holdet. I Betfor® udgør letfordøjelige fibre næsten  
50 % af det samlede fiberindhold1. Indholdet af let-
fordøjelige fibre knytter sig til selve fodermidlet og 
kan derfor ikke i særlig grad påvirkes af dyrknings-
metoder eller høsttidspunkt.

Figur 1. Fibersammensætning i forskellige fodermidler1



Eksempler på foderplaner med Betfor®. 

Nordic Sugar A/S, Langebrogade 1, P.O.Box 2100, 1014 København K  Tel 3266 2500. www.nordicsugar.com

Bemærk: 1 del Betfor® skal blødes op i 3 dele vand og sættes  
i blød mindst 1 time inden udfodring.

Foderrationen skal altid balanceres med et tilskudsfoder, så behovet for vitaminer og mineraler bliver opfyldt. 
Grovfoderet bør altid som minimum analyseres for indholdet af energi og protein. Betfor

Ikke kun nyttigtVarmblodshest, 550 kg,  
middel aktivitetsniveau
 
 8 kg wraphø
 1 kg Betfor®

 0.5 kg tørret lucerne
 Mineral- og vitaminblanding

Nøjsomme hesteracer,  
f.eks. islandske heste, 
som bør veje 350 kg, 
men som skal slankes

 2 kg wraphø
 1 kg halm
 200 g Betfor® 

 Mineral- og vitaminblanding

Unghest på 2 år,  
varmblodshest

 7 kg wraphø
 500 g Betfor®

 1 kg havre 
 Mineral- og vitaminblanding

Betfor® indeholder:

Tørstof 91 % i TS
Råprotein 8,6 % i TS
Råfedt 1,4 % i TS
Totalsukker 10,5 % i TS
Calcium 0,8 % i TS
Fosfor 0,1 % i TS
Energi 11,2 MJ/kg 
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