
 

 

Når hesten spiser sand eller sandkolik 

Skrevet af dyrlæge Nanna Luthersson, Hestedoktoren 

De fleste heste har en udmærket evne til at sortere det de spiser, sådan at de ikke indtager noget som ikke 

er spiseligt. Det gælder også sand og jord. Med deres læber, tænder og tunge kan de sortere selv de 

mindste partikler fra. Men nogle gange har hestene ikke muligheden for at sortere. Det gælder primært 

heste, der går på nedgnavede folde eller jordfolde, hvor der ikke er adgang til stråfoder i løbet af dagen. 

Disse heste bliver meget sultne og begynder at gnave meget træt ved jorden og eventuelt grave efter 

rødder. Hvis dette står på igennem længere tid kan hesten ende med at indtage store mængder sand og 

jord, specielt hvis hesten går på arealer der er meget sandholdige. De sandpartikler hesten spiser, havner 

ofte i hestens blindtarm og kan ophobes der igennem længere tid. Sandet synker til bunds og har svært ved 

at komme ud igen. Sand kan ophobes i hestens tarm over længere tid uden at hesten har symptomer, men 

når hesten først bliver syg af sandet, kan problemerne være så fremskredne så behandlingen kommer for 

sent. 

Sand i hestens tarm kan forårsage alvorlige sygdomme. De mest almindelige symptomer er kronisk diarré 

eller kolik. Begge dele kan være svære at behandle med et positivt resultat og det skyldes primært de 

skader som sandet forvolder i hestens tarme. Tarmvæggen beskadiges af sandets ru overflade (det virker 

som sandpapir) og hvis hesten samtidig har store mængder sand ophobet i blindtarmen kan vægten af 

sandet give cirkulationsforstyrrelser i tarmen og i sidste ende forårsage koldbrand i tarmen. Ved alvorlige 

tilfælde kan en tarmoperation være den eneste måde at behandle hesten på og prognosen ved disse 

operationer er oftest dårligere end ved andre kolikoperationer. 

Den mest simple måde at konstatere om hesten har sand i tarmene, er at tage en gødningsprøve (2-3 

pærer) og putte i en plasticpose og hælde vand på. Pærerne masseres lidt gennem posen så de blandes 

med vandet og derefter skal posen hænge i nogle minutter. Hvis der er sand i afføringen vil det falde til 

bunds i posen forholdsvis hurtigt og man kan tydeligt mærke det sandede bundfald. Hvis der ikke er sand i 

afføringen er det ikke ensbetydende med at hesten ikke har sand i tarmene. Prøven skal gentages dagligt i 5 

dage med negativt resultat før man kan være sikker på at hesten ikke har ophobet sand. Grunden til det er 

sandets evne til at bundfælde i blindtarmen. Blindtarmen er som navnet siger – en blindtarm, og derfor er 

der ikke altid et regelmæssigt gennemløb igennem den. Hvis man konstaterer sand i afføringen (så meget 

sand i posen at man ikke er i tvivl om hvad det er), så bør hesten behandles for det samtidig med at man 

sætter ind med forebyggende foranstaltninger på foldene.  

Der findes ikke en egentlig behandling mod sand i tarmene, men loppefrøskaller (Husk®) har vist sig at 

kunne hjælpe til med at rense tarmene. Loppefrøskallerne danner en gelemasse når de kommer i kontakt 

med tarmindholdet og binder sandsynligvis sandpartiklerne til sig og fører dem ud. En forebyggende dosis 

af loppefrøskaller er 25-50 g/100 kg hest dagligt i 7-10 dage. Loppefrøskallerne blandes op i hestens foder.  

Hvis hesten er syg af sandkolik eller diarré som følge af sand, så sættes dosis helt op til 100 g/100 kg hest 

dagligt, men denne behandling foretages kun i samråd med dyrlægen.  



Sandkolik eller sanddiarré kan også diagnosticeres ved hjælp af ultralyd eller en røntgenundersøgelse, hvis 

”posetesten” ikke giver et tydeligt svar. Ved denne undersøgelse kan man få informationer om mængden af 

ophobet sand. 

Forebyggelse er altid bedre end helbredelse: Problemerne forebygges bedst ved at undgå at hesten går på 

jordfolde eller nedgnavede folde uden adgang til stråfoder i mange timer ad gangen. De kan få tilført hø 

eller wrap på foldene eller halm i begrænsede mængder. Desuden bør man undersøge afføringen et par 

gange hver vinter, hvis man har mistanke om at hestene har spist sand. 


