
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 23, 2023

Tekst om faste og vandfaste på Fødevarestyrelsens site www.altomkost.dk

Biltoft-Jensen, Anja Pia; Mejborn, Heddie

Publication date:
2018

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Biltoft-Jensen, A. P., & Mejborn, H., (2018). Tekst om faste og vandfaste på Fødevarestyrelsens site
www.altomkost.dk, No. 18/15628, 3 p., Dec 10, 2018.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/316b976d-547a-4305-862f-a832c5725ba2


Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • 2600 Glostrup  
Tlf. 72 27 69 00 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk  

Sund mad og Kommunikation 

J.nr. 2018-92-29-03787

Ref. TAOLA

Den 05. december 2018

Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Tlf. 7227 6900    

Tekst om faste og vandfaste på Fødevarestyrelsens site 

www.altomkost.dk 

Faste 

Hvad er faste?  

Man taler om faste, når man helt eller delvist afstår fra at indtage føde, så 

energiindtaget bliver mindre end ca. 1,6 MJ (380 kcal) per døgn. Der findes mange 

forskellige former for faste, og der kan være flere grunde til at faste af forskellige 

årsager. Nogle bruger faste som en del af en slankekur, fx 5:2 kure eller, andre 

fastekure eller i anden forbindelse med at gå ned i vægt. Andre vil periodevis faste 

af religiøse årsager eller i kortere tid fx i forbindelse med en operation. Derudover 

kan der forekomme faste eller sult ved mangel på mad.  

Hvad sker der med kroppen, når man faster? 

Hvad der sker med kroppen under faste, afhænger af, hvilken form for faste man 

vælger, og hvor længe man faster. Det har også betydning, om man er normal- 

eller overvægtig, og om man er sund og rask. 

Tarmene tømmes efterhånden som næringsstofferne fra det seneste måltid bliver 

optaget, og de ufordøjelige dele af maden passerer igennem. DesudenOverordnet 

set, så vil kroppens energidepoter løbende blive tømt, i takt med at kroppen 

tilføres mindre energi og færre næringsstoffer, end den har brug formindre eller 

ingen næringsstoffer tilføres kroppen. Tarmene tømmes efterhånden som 

næringsstoffer fra det sidste måltid bliver optaget. For at skaffe sig energi vil 

kroppen først bruge sit kulhydratdepot, der findes som glykogen i muskler og 

lever. Efter 1-2 dage når der ikke længere er kulhydrat tilbage i depoterne, vil 

kroppen begynde at nedbryde fedt for at skaffe energi. Der vil også ske en 

nedbrydning af protein fra muskler og indre organer, som dels bliver til energi og 

dels omdannes til sukker for at opretholde et normalt blodsukker og sikre tilførsel 

af energi til hjernen. 

Kroppen vil begynde at forbrænde de depoter den har at tage af. I første omgang er 

det de mest tilgængelige depoter, som sukkerstoffer (kulhydrater), kroppen vil 

tære af. Når kroppen kommer i kalorieunderskud under faste, begynder den også 

at tære af fedtdepoterne, som vil være den primære energikilde rundt omkring i 

kroppen. Under faste, kan kroppen også begynde at tære af muskelmassen, for at 
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vedlige holde blodsukkerniveauet stabilt. Blodsukkeret under faste kan være en 

anelse lavere i forhold til faste henover natten. Blodsukkeret holdes nogenlunde 

konstant, da hjernen har et særligt behov for sukker som energikilde. I hvor høj en 

grad denne tæring af sukker, fedt og muskler forekommer, afhænger af en række 

faktorer såsom type af faste, tidsrum for faste m.m.  

I takt med at kroppens glykogendepoter tømmes, kan du opleve at dit energiniveau 

vil falde og du føler dig mere udmattet. Under faste vil nogle opleve en følelse af at 

være ”høj” og fuld af energi. Det skyldes, at når kroppen løber tør for frie 

sukkerstoffer at forbrænde, begynder den at tære af fedtdepoterne. For at kunne 

indgå i den proces har kroppen bl.a. brug for at producere hormonet adrenalin, og 

det er under denne proces at fasten kan opleves som en slags ”rus”. vil leveren 

danne ny glukose fra aminosyrer. Efter 1-2 dages faste begynder nedbrydningen af 

fedt til energi. Ved længerevarende faste kan det opleves, at kroppen begynder at 

lugte anderledes, og man får dårlig åndelugt fra munden. Dette skyldes, at når 

kroppen skal skaffe størsteparten af sin energi fra fedtnedbrydning og sikre energi 

til hjernen, så dannes der såkaldte en opbygning af ketonstoffer, som harhvilket 

kan afgive en acetone-lignende lugt. fra krop og mund. 

Specifikt om vandfaste kur, eller water fasting 

Vandfaste eller ”water fasting” er en type af faste, hvor man ikke indtager nogenle 

former for kalorier men derimod kun indtager vand og eventuelt andre ikke-

kalorieholdige drikke som fx kaffe, (urte)te eller drikke med sødestoffer. Ved nogle 

typer af vandfaste eller water fasting suppleres der med indtages der heller eller 

nogle former for næringsstoffer, vitaminer ogeller mineraler, det vil sige der kun 

indtages vand. 

Hvis man ellers er sund og rask, er det ikke nødvendigvis farligt at hverken at faste 

eller at vandfaste, hvis man gør det i en kortere periode. Ved vandfaste vil kroppen 

reagere som ved al anden faste. De fleste raske voksne personer ville godt kunne 

overleve i en perioderum tid, hvor de kun drikker vand. Hvor længe man kan leve 

uden at indtage energi vil bl.a. afhænge af ens kropsvægt og sundhedstilstand og 

af, hvor dehydreret man er. Vær opmærksom på, atDog kan det kan være farligt at 

indtage store mængder af vand på kort tid, da det kan påvirke kroppens normale 

salt- og elektrolytbalance, som er nødvendig for hjernens funktion. Tilstanden kan 

risikeres at kroppens salte vaskes ud af blodet, hvilket i værste fald kan føre til 

døden. 

Hvorfor faste? 

Hvis du faster kan du opleve et vægttab. Dette er til dels fordi tarmene tømmes, og 

dels fordimen også af den årsag, at du spiser færre kalorier, end du forbrænder, så 

du begynder at bruge af kroppens energidepoter. Desuden mister kroppen væske, 

når glykogendepoterne i musklerne, som binder vand, tømmesog derved kommer i 

kalorieunderskud. Når din krop i kalorieunderskud vil den begynde at forbrænde 

af de depoter der er tilgængelige, først de frie sukkerstoffer, kulhydrater og senere 

fedt- og eventuel muskelmasse. De fleste personer, der taber sig i forbindelse med 

faster og har et vægttab deraf, vil derfordog opleve at tage vægten på igen, når 

fasten slutter. ManDet kan endda opleves at tage mere på i vægt efter en fastekur, 

end det vægttab der er opnået som følge af en fastekurn. Dette skyldes, at kroppen 

tilpasser sig det lave energiindtag og øger udnyttelsen af næringsstofferne under 
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fasten, så når der igen er tilstrækkeligt med næringsstoffer, vil kroppen nemt 

komme i energioverskud og lagre den ekstra energi som fedter af samme årsager 

som hvis man går på en kur med det formål at slanke sig, og derefter ikke ændrer 

de vaner der har været årsag til overvægt. 

Et andet populært argument for at faste, er udsigten til at kunne ”udrense” 

kroppen for såkaldte affaldsstoffer. Der findes dog intet evidensbaseret belæg for 

at faste skulle være udrensende. Hos normalt fungerende personer vil lever og 

nyrer sørge for, at affaldsstoffer udskilles fra kroppen eller kunne vaske 

affaldsstoffer ud af kroppen. 

Hos Fødevarestyrelsen tages der ikke stilling til, om hvorvidt du skal begynde at 

faste eller ej. Fra et sundhedsmæssigt perspektiv anbefales det at følge De officielle 

Kostråd. Børn og voksne har brug for ca. 1 ½ liter væske i døgnet. Hvis man sveder 

meget eller er fysisk aktiv, har man dog brug for mere væske end normalt. 

Ekstremt store mængder vand kan være skadeligt, så selvom vand er godt, er der 

ingen grund til at tvangsdrikke flere liter dagligt. Du kan finde flere tips til at få 

tilpas at drikke her:  

(https://altomkost.dk/deofficielleanbefalingertilensundlivsstil/de-officielle-

kostraad/drik-vand/tips-til-at-drikke-vand/). 

Alle former for faste bør ikke udføres afHverken børn og unge i voksealderen, 

gravide, diabetikere og syge, personer med spiseforstyrrelser, svage, ældre eller 

personer hvis sundhedsens tilstand generelt er forringet bør faste
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