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Jag möter nästan dagligen hundägare som kommer till oss på Djurfavori-
ten, för att få svar och hjälp med problem relaterade till hundars föda och 
utfodring av densamma. Allt ifrån att hunden inte vill äta till att man inte 
får bukt med den krånglande magen, hundar som behöver gå ner i vikt, 
hundar med klåda som kanske behöver byta foder, hundar som enligt 
veterinären inte tål protein, stämmer verkligen det?

För att lättare förstå det här med 
hundar och deras kost, måste vi känna 
dess ursprung och vi måste veta vad 
det faktiskt är vi har i kopplet. 

När man hundfolk emellan, talar 
om hundar så tänker vi kanske på den 
enorma mångfald av olika raser vi 
omger oss med. 

Allt ifrån rena sällskapshundar och 
specialiserade jakthundar till bruksraser 
eller vallhundar men vi tänker kanske 
inte alltid på att till släktet hunddjur, 
canidae dit våra tamdjur räknas, hör 
också de vilda djuren som har samma 
typ av tanduppsättning som våra kära 
vänner, det vill säga: Vargen, räven, 
schakalen och prärievargen

Vargen anses vara den art som står 
våra tamhundar allra närmast. Båda har 
ett högt utvecklat socialt beteende. De 
har samma dräktighetstid och de har 
båda samma antal kromosomer, vilket 
innebär att de kan para sig med varandra 
och få fortplantningsdugliga avkommor. 

Tusentals år av målinriktat avelsar-
bete, har gett oss en rasvariation utan 
motstycke men detta till trots, har våra 
hundar fortfarande kvar sitt enkla mat-
smältningssystem med en kort tarmka-
nal anpassad för animalisk föda, precis 
som hos sin stamfader vargen. 

Så likheten finns där, även om 
vi hundägare ibland har svårt att se 
sambandet mellan den där lilla hund-
valpen i vårt knä och den stora stygga 
vargen i skogen.

Att effektivast utfodra hund innebär 
att man ger optimala nivåer av energi 
och övriga näringsämnen till individen 
under alla stadier i dess liv. 

Från fosterstadiet, dvs innan föd-
seln, under den viktiga tillväxten som 
valp och unghund, i vuxenlivets alla 
faser och genom åldrandet. 

För att tillgodose allt detta så krävs 
det ett väl sammansatt och genom-
tänkt foder, anpassat utifrån de nä-
ringsfysiologiska krav som våra hundar 
har, oavsett ras och de facto att de är 
hundar och inte växtätare! 

Jag vill faktiskt gå så långt och 
påstå att hundar, när det kommer till 
näringsintaget är köttätare och inte all-
ätare som det ofta sägs! Det är ju klart 
att hundar kan överleva på en hel del 
vegetabilier om de är rätt processade 
men är det egentligen så våra hundar 
är konstruerade och man kan ju fråga 
sig varför de har den käken och de 
tänderna de har? 

Först när vi inser detta har vi ett bra 
utgångsläge för att utfodra våra hundar 
naturligt och i balans. 

Det är viktigt att förstå att det är en 
väsentlig skillnad på vad hundar vill 
äta och vad de bör äta!

Ingen vettig människa skulle väl 
drömma om att mata sina barn enbart 
med pannkakor och annan snabbmat 
bara för att det vad barnen vill ha, men 
varför gör vi då det med våra hundar?

Väldigt förenklat kan man säga att 
hunden behöver ett dagligt intag av 
protein, fett, vitamin, mineral, spåräm-
nen och givetvis vatten för att kunna 
bygga nytt och underhålla de funktio-
ner som ständigt pågår i kroppen. 

I foderdjungeln så finns det väldigt 
många varumärken, den ena bättre än 
den andra, i alla fall om man frågar 
tillverkaren som gärna framhäver det 
egna märkets suveränitet och man har 
vanligtvis ett helt batteri med argu-
ment varför man anser det.

Det förekommer dessutom många 
olika knep som producenterna tar till 
för att deras foder ska framstå som lite 
bättre i jämförelse andra på markna-
den förekommande märken. Tyvärr 
har inte alla tillverkare alltid riktigt 
”rent mjöl i påsen” men är man som 
hundägare intresserad så går det ofta 
att genomskåda åtminstone en del av 
dessa knep genom att kritiskt granska 
och ifrågasätta vad som faktisk står på 
påsen.

När man läser innehållsdeklaratio-
nen på påsen måste man komma ihåg 
att kvalitet ALLTID är viktigare än 
kvantitet! 

Ett foder med hög andel protein i 
% kan vara riktigt dåligt om en stor 
del av proteinet kommer från gluten 
och sämre biprodukter och det är bra 
att känna till att det är en väldigt stor 
skillnad på till exempel kycklingkött-
mjöl och kycklingmjöl även om det 
vid första anblicken nästan låter som 
att det skulle kunna vara samma sak. 

Det går mode i hundfoder och har 
så alltid gjort och nu ska alla foder 
helst vara spannmålsfria och är de 
bara det så är allt bra – men stämmer 
verkligen det?

Om spannmålet i ett foder byts ut 
mot någon annan kolhydratkälla som 
hunden inte har någon nytta av så vad 
har vi då vunnit, kan man fråga sig?

Vilket märke är bäst och vad ska 
man då välja bland alla foder ute i 
butikerna?

Det går egentligen inte att svara 
på den frågan eftersom alla hundar är 

unika individer och det som passar den 
ena passar inte den andra men om jag 
ändå ska försöka besvara den frågan 
utan att namnge något enskilt foder-
märke. 

Fler och fler hundägare går över till 
att enbart utfodra med ett så kallat 
färskfoder och märkesoberoende forsk-
ningsstudier har påvisat att hundar 
generellt sett mår bättre av att äta en 
färsk, oprocessad föda och inte att bara 
matas med ett torrfoder.

Studierna kan dock inte påvisa 
att hundar som enbart äter färskt är 
friskare än de som äter en kombina-
tion av de båda. Detta tyder ju på att 
det inte är mängden färskt som är det 
viktiga utan snarare att det ges regel-
bundet och därför brukar mitt råd till 
hundägarna (fungerar även till katter) 
vara - kompromissa – ge din vän ett 
bra torrfoder toppat med ett bra färsk-
foder.

En annan fördel med det är att du en-
kelt kan variera smaken till din hund 
genom att byta proteinkälla på det 
färska utan att för det störa tarmen allt 
för mycket genom att du behåller det 
torra – alla glada, alla nöjda!

Har du en hund med känslig mage 
så bör bytet ske försiktigt och en infas-
ning av den nya smaken göras över en 
minst en veckas tid. 

Ett färskfoder är inte det samma 
som en burkmat där innehållets kokats 
och ligger i en god sås. Ett färskfoder 
är ett foder som är rått det vill säga 
ett foder som inte kokats och som 
fortfarande innehåller mängder av 
nyttiga bakterier (probiotika) som 
lätt försvinner när fodrets upphettas 
under tillverkningen av såväl torr- som 
burkfoder. 

När man tillsätter ett färskfoder 
så är det viktigt att även det är ett så 
kallat helfoder, det vill säga ett foder 
sammansatt för att ge hunden allt den 
behöver och i rätt proportioner.

Om man börjar lägga på rent kött 
på hundens torrfoder, blir det ofta fel 
och man rubbar lätt på en del viktiga 
förhållanden som vissa näringsämnen 
har till varandra. Rubbas de för mycket 
så kan det leda till problem och det är 
ju inte det vi vill men vår utfodring.

Jag och min fru har fött upp och ar-
betat med hundar i olika former sedan 
i mitten av -80 talet och under alla 
dessa år har fodermärken och foder-
trender kommit och gått, vissa bättre, 
andra sämre och det jag kommit fram 
och som passar våra hundar bäst är ett 
dagligt intag av ett ordentligt uppblött 
torrfoder, toppad med färskfoder.

De gillar sin mat, de har en bra päls 
med fin lyster och framför allt de mår 
jättebra!

Känner du dig vilsen och osäker i 
allt detta och vill ha lite hjälp på vägen, 
kom gärna förbi oss så kan vi berätta 
mer.

Ta hand om er, tvätta händerna och 
tänk på att hålla avstånd till varandra!
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