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Näringsämnen i hundfoder
Vatten
Vatten är livsnödvendigt. Valpens kropp består av 75% vatten, mens den vuxna hunds kropp består
av 60% vatten. Det bör altid stå friskt vatten fremme till din hund. Din hund kan sagtens klare sig utan
foder i nogle dage, men den inte kan klare sig utan vatten. Vatten är isär viktigt för unge hundar, det
mister mer vatten än vuxna hundar. Om kroppen saknar vatten, siger man att den är dehydreret.
Hunden mister vatten igennem sin urin, avföring och udåndingsluft. Hundar sveder nästen inte. De
fleste hundar har små svedkirtler vid poterne, mens nogle hundraser slet inte har svedkörtlar. Hunden
avger mycket värme igennem vattnet i utandningsluften. Din hund ska ha extra mycket vatten, om det
är varmt, om den kissar mycket, om den har diarre eller om den kastar upp. Unga hundar behöver
relativt sätt mer vatten, fetersom de är mer aktiva än vuxna hundar, liksom deras njurar ännu inte är i
stånd till att koncentrere urinen så mycket som den vuxna hunden. Om din hund dricker mycket
vatten, sköljs njurararna gott igenom. Detta kan vara med till att forebygge urinvejssten.
om din hund dricker och tisser mer än normalt, kan dette vara tecken på sjukdomar som akut
livmoderbetändelse, sockersjuka, njursjukdom, leversjukdom, cancer eller hormonforstyrrelser. Her är
det viktigt att du kontakter din veterinär.
Torrfoder och våtfoder
Törfoder indeholder ca. 7-8% vatten. Som en tommelfingerregel bör hundar på törfoder dricka mindst
2-3 gange foderets vägt. För hver 100 g törfoder ska hunden alltså dricka mindst 0.2-0.3 liter vatten.
Dåsefoder indeholder ofta op till 85% vatten. Hundar på hjemmelavet foder och dåsefoder dricker
mindre pga. det stora vattenindhold i foderet.

Energi
Energi är kroppens brändstof. Din hund har bruk för energi till att opretholde kroppens funktioner.
Kroppen utvinner energi från 3 kilder: Protein, kolhydrat och fett. Energiindholdet angives i kilojoule
(kJ). Tidligere blev det angivet i kilo-kalorier (kcal) det i daglig tale kallas kalorier. Protein indeholder
17 kJ/g (4 kcal/g), kolhydrater indeholder 17 kJ/g (4 kcal/g) och fett indeholder 37 kJ/g (9 kcal/g). Groft
sagt får hunden lige mycket energi från ett gram protein och från ett gram kolhydrat, mens den får 2
gange så mycket energi från ett gram fett.
Det är viktigt för din hund, att få den rette mängd energi. Om din hund får för lite energi, blir den slöv
och mager, om den får för mycket energi, blir den överviktig. Om du ska beregne, hur mycket foder,
din hund ska ha per dag, ska du veta, hur mycket energi, det är i det foder, du ger din hund. På siden
find foder kan vi hjälpe dig med att finde ut av, vilket foder och hur mycket foder din hund bör äta.

Protein
Protein består av aminosyrer, de är kroppens "byggstenar". Det finns 20 forskellige naturligt
forekommende aminosyrer, som ingår i proteiner. Derudover finns det flere frie aminosyrer, som inte
är bestanddele av proteiner. Aminosyrer benyttes till att opretholde alle kroppens funktioner. Enhver
hund vill have gavn av en bestemt aminosyresammensätning i sitt foder.
Da hvert protein består av bestemte aminosyrer, vill ethvert protein have en forskellig värdi för hunden.
Generelt anses proteiner från äg för att vara de bedste, mens animalske proteiner ofta är av bättre
fordöjelighed än vegetabilske proteiner. Många fodertyper har den rigtige blanding av animalske och
vegetabilske proteiner, da dette ger den optimale sammensätning av aminosyrer. De enkelte aminosyrer kan i bestemte doser vara med till att sikre, att din hund forbliver sund och rask, liksom de kan
vara med till att forebygge forskellige sjukdomar.
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Essentielle aminosyrer
Av de 20 aminosyrer, det ingår i proteiner, kan hunden selv danne 10, ut från andre aminosyrer.
Dessa kallas inte-essentielle aminosyrer, fordi de inte nödvendigvis behöver att vara i hundens foder.
De sidste 10 aminosyrer kan din hund inte selv danne, och det är därför mycket viktigt, att din hund får
tilfört dessa aminosyrer via foderet. Sådana aminosyrer kallas essentielle aminosyrer, fordi det är
livsvigtigt att dessa aminosyrer finns i hundens foder. De 10 essentielle aminosyrer är: arginin, histidin,
isoleucin, leucin, lysin, methionin, phenylalanin, treonin, tryptofan och valin. Hundens foder ska
indeholde alle essentielle aminosyrer. De ska finns i det rette forhold och i den rette mängd, för att
hunden kan holde sig sund och rask. Det rette aminosyreindhold är isär viktigt för valpar i väkst,
dräktiga och diegivningde tikar, samt mycket aktiva hundar.
Carnitin
Carnitin är en inte-essentiel aminosyre, det dannes ut från aminosyrene lysin och methionin. Den
aktiva form av carnitin, kallas L-carnitin. Det antages att L-carnitin öger cellernes mulighed för att
forbrände fett. L-carnitin tillsätts därför ofta till slankefoder och foderprodukter till aktiva hundar. Lcarnitin anvendes ligeledes till forebyggelse och behandling av hjärtsjukdomar. L-carnitin tillsätts
därför ofta i valpefoder till stora hundraser och i foder till stora hundraser, idet dessa har en större
risiko för att få hjärtsjukdomarn slapt hjärta.
Taurin
Taurin är en fri aminosyre och en antioxidant. Taurin ingår inte i proteiner, men finns som fri aminosyre
i flere av hundens väv. Taurin ingår i galdesalte, det spiller en vigtig rolle i optagelsen av fett. Hundar
kan selv danne en vis mängd taurin. Taurin anvendes till forebyggelse och behandling av
hjärtsjukdomar. Taurin tillsätts därför ofta i valpefoder till stora hundraser och i foder till stora
hundraser, idet dessa har en större risiko för att få hjärtsjukdomn slapt hjerte. Da taurin är en
antioxidant, tillsätts det ofta större mängder antioxidanter i seniorfoder.
Arginin
Arginin är en essentiel aminosyre. Arginin spiller en vigtig rolle för udskillelsen av kvälstof. Kvälstof
fremkommer när aminosyrer nedbrydes i kroppens forskellige väv. Arginin stimulerer ligeledes
udskillelse av de hormoner, det fremmer opbygning av protein, det stimulerer celledeling och
vävsudvikling, liksom det stärker hundens immunforsvar.
Det vill vara en fordel att få ett extra tillskott av arginin vid sjukdom - om din hund har ett nedsatt
immunforsvar eller ska have regenereret väv. Vid genopbygning av väv omsättes många aminosyrer,
hvorved det ett ett överskott av kvälstof som ska udskilles. Kroppen har alltså bruk för ett extra tillskott
av arginin till denne udskillelse. Muskelväv är ett av de väv det är mest afhängig av arginin. Arginin
tillsätts foder till hundar det lider av en cancersjukdom, idet det kan fungera som stötte i
sjukdomsperioden.
Kronisk njursvigt
När protein nedbrydes opstår det avfallsprodukter, dessa avfallsprodukter udskilles i urinen. Hundens
njurar slides med alderen. om hunden har en nedsatt njurfunktion, ophobes proteinernes avfallstoffer i
blodet. Ett afbalanceret proteinindhold i foderet hämmer yderligere udvikling av njursvigt. om din hund
har nedsatt njurfunktion bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med
nedsatt njurfunktion.
Dalmatiner och urat urinsten
Hundar kan få urat urinsten. Hundrasen dalmatiner har svärt vid att nedbryde bestemte typer proteiner
kaldet puriner, rasen har därför en foröget risiko för att udvikle urat urinsten. Urat urinsten dannes fordi
puriner nedbrydes forkert, hvorved det dannes urinsyre. Urat urinsten dannes av urinsyre, natrium-urat
eller ammonium-urat. om du är ejer av en dalmatiner vill din veterinär anbefale att du fodra med ett
specialfoder med lågt purin-innehåll. Purin-indholdet är bl.a. stort i okseköd, svineköd, lever och
indmad. Purin-indholdet är lågt i kyllingeköd.
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Fett
Fettsyrer är hovedbestanddelen i fett. Fett är en vigtig bestanddel av kroppens cellemembraner och
hormoner och är nödvendig för att foderets fettoplöselige näringssstoffer kan optages från tarmen. Fett
indeholder ca. 2.3 gange så mycket energi som proteiner och kolhydrater. Fett är en vigtig energikilde
och det vill därför vara ett foröget innehåll av fett i foder till aktiva hundar. Fett spiller en vigtig rolle för
optagelsen av fettoplöselige vitaminer. De fettoplöselige vitamin A, vitamin D, vitamin E och vitamin K
kan bara optages, om det finns fett i djurets foder. om fettet är tilsträkkeligt beskyttet mod fordärv, gör
fett foderet mer velsmagende.
Fettstoffers navne
Fettstoffer består av glycerol och ett varierende antal fettsyrer. Fettsyrer opdeles i mättede och
umättede fettsyrer, vilket henviser till att nogle fettsyre-molekylerne indeholder enkelt-bindinger eller
dubbelt-bindinger. De mättede fettsyrer indeholder bara enkelt-bindinger, ingen dubbelt-bindinger.
Mono-umättede (enkelt-umättede) fettsyrer indeholder én dubbelt-binding. Poly-umättede (flerumättede) fettsyrer indeholder 2 eller flere dubbelt-bindinger. Ingredienser indeholder ofta en blanding
av mättede, mono-umättede och fler-umättede fettsyrer.
Animalske fettstoffer indeholder ofta flere mättede fettsyrer än vegetabilske fettstoffer. Vegetabilske
fedstoffer indeholder ofta flere umättede fettsyrer än animalske fettstoffer.
Essentielle fettsyrer (EFA)
Essentielle fettsyrer (EFA) betyder "nödvendige fettsyrer", dvs. fettsyrer det är nödvendige för
hundens sundhed. Hunden kan danne de fleste umättede fettsyrer ut från egne fettstoffer eller
fettstoffer det tilföres i foderet. Ofta kan hunden dock inte danne tilsträkkelige mängder n-3 och n-6
fettsyrer, dvs. umättede fettsyrer, hur fettsyrens dubbeltbinding sidder på 3. och 6. kulstofatom i
fettsyremolekylet.
Linolsyre (LA) är den mest almindelige n-6 fettsyre och den eneste fettsyre det är essentiel för
hunden. Hos hundar bör mindst 2% av det daglige energiindtag komme från linolsyre. Hunden kan
danne de övrige umättede fettsyrer ut från egne fettstoffer eller fettstoffer, det tilföres i foderet.
Linolsyre omdannes i kroppen till n-6 fettsyrerne gamma-linolensyre (GLA) och arakidonsyre. Gammalinolensyre (GLA) och arachidonsyre är da semi-essentielle fettsyrer, dvs. "halvt-nödvendige fettsyrer",
fordi de kan dannes ut från linolsyre. GLA kan däkke hundens behov för n-6 fettsyrer.
Det finns stora mängder linolsyre i vegetabilske olier och afbalancerede mängder i många typer
hundfoder. Linolsyre ska dock först omdannes till GLA för att kroppen kan få gavn av tillskottdet.
Omdannelsen av linolsyre till GLA kan vara hämmet, om hunden lider av allergi, sockersjuka,
leversjukdom eller anden kronisk sjukdom. Visse typer medicin kan också hämme omdannelsen av
linolsyre till GLA. Det kan således vara nödvendigt att ge din hund GLA i stedet för linolsyre, idet
foderet kan indeholde linolsyre som hunden inte kan udnytte. n-6 fettsyrerne kan ge ett sundt
immunsystem, en god forplantningsevne, sund hud och pels och virker betändelseshämmende. n-6
fettsyrer finns hovedsageligt i vegetabiliska produkter.
Den mest almindelige n-3 fettsyre i är alfa-linolensyre. De viktigaste n-3 fettsyrer är eikosapentaensyre
(EPA) och dokosahexaensyre (DHA). n-3 fettsyrerne finns hovedsageligt i animalske fiskeprodukter
som fiskeolie. n-3 fettsyrerne spiller en vigtig rolle i kroppen - de virker bl.a. betändelseshämmende.
Aktiva hundar
Brugs-, sports och konkurrencehund såsom hyrdehund, jagthund, slädehund, redningshund,
politihund, sporhund, vagthund, väddelöbshund, konkurrence och udstillinghund, behöver mycket
energi i deras foder. Nogle hundar utöver kort och intens aktivitet, mens andre har bruk för energi till
längerevarende aktivitet, hur deras udholdenhed ska vara optimal. Hundes energibehov afhänger bl.a.
av aktivitetens varighed och intensitet, men afhänger ligeledes av omgivelsernes temperatur, idet
hundar afgiver mer varmeenergi, när de opholder sig i kolde omgivelser. Da fett indeholder mycket
energi, vill det vara ett högt fettindhold i foder till aktiva hundar, för att sikre att hundens energi behov
däkkes.
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Allergi, hudbetändelse, väkstforstyrrelser eller kronisk sjukdom
Tildeling av den essentielle linolsyre, i kombination med andre n-3 och n-6 fettsyrer, kan ge ett sundt
immunsystem och en smukkere pels. EFA-olier anvendes till forebyggelse och behandling av hud- och
pelssjukdom, samt allergi. Det antages ligeledes, att EFA-olier har en positiv virkning hos hundar med
knogle- och ledproblemer, f.eks. väkstforstyrrelser, hofteledsdysplasi (HD) och gigt.
EFA-olier kan också anvendes till kronisk sjuka djur. Sjuka hundar har generelt ett större behov för n-3
och n-6 fettsyrer än raske hundar. Sjuka hundar har också en nedsatt förmåga till att förvandla den
essentielle linolsyre till GLA, liksom visse typer medicin kan nedregulere hundens förmåga till att
förvandla linolsyre till GLA. om du har en syg hund, är det därför viktigt att du ger den GLA i ren form,
frem för att tilbyde den linolsyre, som den har svärt vid att förvandla. Visse typer EFA-olier indeholder
GLA i ren form.
Kolhydrater
Kolhydrater inddeles i socker, stärkelse och kostfibrer. Hundar har egentlig inte bruk för kolhydrat och
kan da sagtens äta ett foder, det inte indeholder kolhydrat. Hunden danner glukose ut från kolhydrat,
glukose kallas också blodsocker. om hunden inte får kolhydrat, kan den danne glukose ut från protein
och fett. om din hund inte får kolhydrat i sitt foder, vill den därför automatisk bruka foderets protein och
fett till att danne glukose. Dette kan dock inte betale sig, hverken för hunden eller för
foderproducenten. Hundens kropp ska nemlig bruka extra energi för att förvandla protein och fett till
glukose, och foderproducenten ska lave ett foder det indeholder extra protein. Proteiner är dyrere än
kolhydrater. Det finns därför ofta kolhydrater i hundfoder, också selvom hunden i kan leve foruden.
Nogle typer kolhydrat sikrer att din hund forbliver sund och rask, liksom de kan vara med till att
forebygge forskellige sjukdomar. För stora mängder kolhydrater, särligt kostfibrer, kan ge din hund
diarre.
Da visse typer kolhydrater är en god energikilde, finns det dock kolhydrater i det meste hundfoder.
Kogte kolhydrater från de omtalte kornsorter har alle vist sig att vara lätt fordöjelige för hundar, dock
undtagen byg, hur de ser ut till att vara lite svärere fordöjelige.
Socker
Socker är en energikälla, som värkar mycket snabbt. Sockermolekyler är mycket små och upptas
därför lätt over tarmväggen. Socker finns f.eks. som sakkarose (roe- och rörsocker), glukose
(druesocker), fruktose (frugtsocker) och laktose (mjölksocker). Valpar har ett enzym, det hedder
laktase, de kan därför fordöje och udnytte laktose. Vuxna djur producerer inte laktase och vill därför få
diarre, om de dricker mjölk med laktose. Det kallas laktoseintolerans.
Hunden från naturens side inte specielt vild efter socker, men kan vännes till att elske den söde smag.
Att vänne hunden till att elske socker är reelt inte till gavn för hunden, idet den f.eks. kan risikere att
blive kräsen.
Stärkelse
Stärkelse är en energikilde, det virker langsommere än almindeligt socker. Rå stärkelse är svärt
fordöjeligt för hundar, på grund av den måde stärkelsesmolekyler är sammensat. om stärkelsen
derimod koges en vis tid, kan hunden fordöje det meste. Din hund vill kunne få diarre, om foderet
indeholder mycket rå stärkelse. Kogt stärkelse är derimod en god energikilde för hunden. Stärkelse
finns i vegetabiliska produkter.
Sockersjuka, övervikt och diarre
Hundfoder innehåller ofta stärkelse från byg, majs, ris eller vete. Kroppen ska använda insulin för att
fordöje socker. Jo mer insulin, desto högre vill blodsockret stiga, och jo snabbare blir hunden hungrig
igen. Byg och majs ger en låg insulinudskillelse och ett lågt blodsockerinnehåll. Vete och ris ger en höj
insulinudskillelse och ett högt blodsockerindhold.
Det vill finns byg och majs i foder till sockersjuka hundar, idet dessa to typer stärkelse holder hundens
blodsocker på ett lavere och mer stabilt nivå. om din hund har sockersjuka bör du efter samtal med din
veterinär, fodra med specialfoder till sockersjuka. Det finns också byg och majs i foder till överviktiga
hundar. Vid att bruka byg eller majs, håller din hund sig mätt längre tid.
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Om du har en hund med diarré vill din veterinär i visse tilfälde anbefale, att tilbyder din hund kokt,
afkokt ris eller vetefranskbröd. Ris och vete vill ge din hund hurtig energi och ett högt
blodsockerniveau. Ge kaninmage istället!
Kostifbrer
Kostfibrer
Kostfibrer är den ätliga delen av växter, det inte kan fordöjes av hundens egne enzymer. Kostfibrer är
alltså ett samlet navn för poly- och oligosaccharider, samt lignin. Kostfibrer kallas ofta för trästof.
Kostfibrer har ingen ernäringsmässig värdi för hunden, men fylder godt i maven och ger en god
mäthedsfornemmelse. Nyare undersökningar visar, att det bör vara lite fibrer i hundfoder för att "holde
gang i maven", på denne måde är det mindre risiko för, att din hund får forstoppelse eller diarré. För
många kostfibrer är derimod inte godt, da det också kan ge hunden diarré. Fibre tillsätts ofta till
slankefoder, da kostfibrene sikrer att hunden håller sig mätt längre tid. Kostfibrer tillsatt i fodret vill ofta
vara i form av roeträvler.
Frugto-oligosaccharider
Frugto-oligosaccharider (FOS) kallas också präbiotika eller gäringsdygtige kostfibrer. FOS kan inte
fordöjes, de gärer i stedet i tarmen och frigiver såkaldte flygtige fettsyrer. Flygtige fettsyrer är gode
näringsstoffer för tarmcellerne, de bekläder och beskytter tarmväggen och gör tarmmiljöet surt. FOS
stötter således de gode bakteriers overlevelse, forbedrer fordöjelsen och fremmer optagelsen av
vigtige näringsstoffer. FOS anvendes till forebyggelse och behandling av bakteriel smitsom diarre.
FOS kan hindre att de farlige bakterier i att formere sig, liksom det beskytter cellerne i tarmen. För
stora mängder FOS kan ge diarre.
Mannan-oligosaccharider
Mannan-oligosaccharider (MOS) är stora kostfibrer, det inte kan fordöjes. MOS sikrer den rigtige
balance bland tarmens gode bakterier och anvendes till forebyggelse och behandling av sjukdomar i
mavetarmkanalen. MOS är en slags gärfibrer, det bekläder och beskytter tarmväggen, så
sjukdomsfremkaldende bakterier inte kan sätte sig fast på slimhinden. MOS stötter således de gode
bakteriers overlevelse, forbedrer fordöjelsen och stärker immunforsvaret. MOS anvendes till
forebyggelse och behandling av diarre.
Kalcium
Kalcium (Ca) är ett av de mineraler, som är hyppigst forekommende i kroppen. 99% av alt kalcium
lagras i hundens benstomme, mens bara 1% är oplöst i blod och väv. Kalcium har betydning för
opbygningen av benstomme och tänder. Muskler och nerver har också bruk för kalcium. Kalcium
arbejder mycket tät sammen med fosfor, magnesium, vitamin A, vitamin B12, vitamin C och vitamin D.
Alle dessa indholdsstoffer påvirker hinanden på forskellige måder.
Kalcium överskott och underskott
Kalcium:fosfor-balancen i kroppen reguleres av hormoner från biskjoldbruskkirtlerne, bl.a.
parathyroidea hormon (PTH). PTH regulerer kalcium:fosfor-balancen vid att öge kalcium-optagelsen i
tarmen, nedsätte kalcium-udskillelsen från njurarna och vid att frigive kalcium från benstommen. PTH
öger också vitamin D´s aktivitet och fremmer dermed kalciumoptagelsen. Det är viktigt att hundfoder
indeholder den rette mängd kalcium och fosfor, men det är lige så viktigt att om mellem dessa to
mineraler är korrekt. Det rette kalcium:fosfor forhold är ett godt grundlag för en harmonisk väkst och
velfungerende organisme. I väkstperioden, drägtigheds och diegivningsperioden är det extra viktigt att
hunden får en velafbalanceret mängd kalcium i sitt foder.
Kalcium virker som anti-mineral overfor zink. Ett anti-mineral är ett stof det binder ett mineral, så dette
bliver uvirksomt. Ett kalcium överskott vill hindre en effektiv optagelse zink, da kalcium och zink bindes
sammen till ett tungtoplöselige stof, det bara svärt kan optages i kroppen. Kalcium kosttillskott vill
därför nedsätte hundens zinkoptagelse och kan i visse tilfälde före till Zink responsiv dermatose (ZRD)
hos snabbväxande valpar det fodres med extra kalcium kosttillskott.
Hunden har bara bruk för kalciumtillskott, om den har kalciummangel. om din hund har kalciummangel
bör du efter samtale med din veterinär, fodra med kosttillskott det kan forebygge och behandle
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kalciummangel. Vid overdosering vill balancen mellem kalcium, magnesium och fosfor blive
forskubbet. om om mellem kalcium och magnesium forskubbes, vill det dannes cellegifte, som ska
bekämpes med antioxidanter. om om mellem kalcium och fosfor forskubbes, vill din hund have stor
risiko för att få väkstforstyrrelser.
Kalciumoptagelsen afhänger av vitamin D. om din hund får för lite vitamin D, vill den inte kunne optage
nok kalcium. Mennesker kan danne vitamin D vid att ligge i solen, dette kan hundar inte, och det är
därför viktigt att din hund får tilbudt den rette mängd vitamin D i sitt foder.
Valpar i väkst
Valpar kan få alvorlige väkstforstyrrelser om de får för mycket kalcium, dette gälder isär för valpar av
stora hundraser, det bara ska bara have en moderat mängd kalcium i väkstperioden. Det är därför
viktigt att valpen får tilbudt valpfoder till stora hundraser.
Hypokalcämi hos den dräktiga tiken
Hypokalcämi betyder kalciumunderskott. Kalciumunderskott hos den dräktiga eller diegivende tiken
kallas också för mjölkfeber. Mjölkfeber ses sidst i drägtigheden eller 2-3 uger efter födslen, och ses
hyppigst bland små hundraser.
Mjölkfeber skyldes öget kalciumforbruk. Nedsatt appetit eller dårligt foder vill foröge risken för
mjölkfeber. Drägtige och diegivende tikar har ett större behov för kalcium, da det är kalcium i den
mjölk tiken ger till sine valpar. Tikens mjölk indeholder mycket kalcium, det är således ca. 2.8 gram
kalcium i en liter tikmjölk. Kalcium spiller också en vigtig rolle för selve födslen, idet kalcium är med till
att regulere och styrka de normale veer.
Symptomer på kalciumunderskott är svaghed, nervösitet, halsen, savlen och stela, smertende
bevägelser. Täven vill miste interessen för valparna och vill i alvorlige tilfälde få hjärtbanken, feber och
kramper. Du kan forebygge mjölkfeber vid att ge din tik det rette foder och den rette mängd foder. På
vores Foder Finder - hund kan får en personlig foderplan till din tik. om din tik har tendens till
kalciumunderskott, bör du, efter samtale med din veterinär, fodra med kalcium-kosttillskott, det kan
forebygge kalciummangel. om din tik lider av mjölkfeber, må du finde en rugemor eller fodra valparna
med mjölkerstatning.
Kalcium-oxalat urinsten
Hundar kan få urinsten. Kalcium-oxalat urinsten dannes när kalcium bindes till ett stof kaldet oxalsyre.
Dessa urinsten kan dannes om hundens urin är för sur och om om mellem mineralerne i urinen är
forkert. om din hund har tendens till kalcium-oxalat urinvejssten bör du efter samtale med din
veterinär, fodra med specialfoder det kan forebygge kalcium-oxalat urinsten.
Nutritionel sekundär hyperparathyroidisme (NS-HPT)
Nutritionel sekundär hyperparathyroidisme betyder "foröget funktion av skjoldbruskkirtlerne som fölge
av forkert fodring". Forkert fodring kan tvinge skjoldbruskkirtlerne till att danne stora mängder
parathyroidea hormon (PTH). skjoldbruskkirtlerne pröver på denne måde att kompensere för ett
foderrelateret kalciumunderskott.
Nutritionel sekundär hyperparathyroidisme ses hos hundar det nästen udelukkende fodres skärt köd.
Skärt köd har ett mycket skävt kalcium:fosfor forhold, dvs. ett mycket lågt kalciumindhold och ett
mycket högt fosforindhold. Uligevägten rammer valpar hårdest och sjukdomen ses da hyppigst bland
valpar i alderen 3-12 månader. Valpar kan få brud på benstomme, fordi benstommens struktur
udtyndes så mycket att deras styrka nedsättes väsentligt.
Da det rette kalcium:fosfor forhold är ett godt grundlag för en harmonisk väkst och velfungerende
organisme, är det viktigt att opveje det skäve kalcium:fosfor forhold med ett afbalanceret
kalciumtillskott. Veterinären vill anbefale en ändret foderplan, f.eks. ett komplet fuldfoder, eller ett
komplet hjemmelavet foder med det rette vitamin och mineralindhold. I begge tilfälde är det mycket
viktigt välja ett foder det har ett afbalanceret kalcium:fosfor innehåll, och det rette vitamin D innehåll.
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Fosfor
Fosfor (P) är en mineral, det virker i samspil med kalcium. 70% av alt fosfor lagras i hundens
benstomme, mens resten är oplöst i blod och väv. Det rette kalcium / fosfor forhold är ett godt
grundlag för en harmonisk väkst och velfungerende organisme. Fosfor är viktigt för opbyggelse av
muskler och ingår i många av kroppens viktigaste funktioner såsom energioverförsel mellem kroppens
celler. Fosfor aktiverer kroppens B-vitaminer, så dessa kan fungera optimalt. Hunden kan blive syg,
om den får för mycket fosfor, eller om kalcium : fosfor om är forkert. Kalcium och fosfor udskilles
sammen i urinen - mineralerne udskilles her i lige stora mängder. om din hund får för mycket fosfor, vill
den udskille överskottdet igennem urinen och herved träkke kalcium med ut av kroppen. Denne
kalcium må hunden hämta från benstommen, och herved afkalciumer benstommen, hvorved hunden
vill få knogleskörhed.
Valpar i väkst
Valpar kan få alvorlige väkstforstyrrelser om de får för mycket fosfor, dette gälder isär för valpar av
stora hundraser, det bara ska bara have en moderat mängd fosfor i väkstperioden. Det är därför viktigt
att valpen får tilbudt valpfoder till stora hundraser.

Struvit urinsten
Hundar kan få urinsten. Struvit urinsten kallas också magnesium-ammonium-fosfat urinsten (MAP).
Struvit urinsten dannes när magnesium, ammonium och fosfat bindes sammen. Dessa urinsten kan
dannes om hundens urin är för basisk och om om mellem mineralerne i urinen är forkert. om din hund
har tendens till struvit urinvejssten bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder det
kan forebygge eller oplöse struvit urinsten.

Kronisk njursvigt
Hundens njurar slides med alderen. om hunden har en nedsatt njurfunktion, ophobes fosfat i blodet.
Lavere fosfatindhold i foderet hämmer yderligere udvikling av njursvigt. om din hund har nedsatt
njurfunktion, bör du, efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med nedsatt
njurfunktion.

Magnesium
Magnesium (Mg) är ett mineral och en antioxidant. En antioxidant är ett stof, det beskytter kroppens
celler mod udefra kommende påvirkninger och sörger för att celler inte oxideres, dvs. iltes, harskes
och äldes. Magnesium det är viktigt för cellernes stofskifte och spiller en rolle för hjertet,
immunsystemets och nervesystemets funktion. 70% av alt magnesium lagras i hundens benstomme,
mens resten är oplöst i blod och väv. Magnesium är mer virksom när det indtages sammen med
kalcium.
Aktiva hundar
Brugs-, sports och konkurrencehund såsom hyrdehund, jagthund, slädehund, redningshund,
politihund, sporhund, vagthund, väddelöbshund, konkurrence och udstillinghund, behöver den rette
mängd magnesium i deras foder. Aktiva hundar har bruk för lite mer magnesium än hundar med
normal aktivitet, magnesium tillsätts därför ofta till foderprodukter till aktiva hundar.

Struvit urinsten
Hundar kan få urinsten. Struvit urinsten kallas också magnesium-ammonium-fosfat urinsten (MAP).
Struvit urinsten dannes när magnesium, ammonium och fosfat bindes sammen. Dessa urinsten kan
dannes om hundens urin är för basisk och om om mellem mineralerne i urinen är forkert. om din hund
har tendens till struvit urinvejssten bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder det
kan forebygge eller oplöse struvit urinsten.
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Hjärtsjukdom
Hjärtsjuka hundar har godt av lite mer magnesium än raske hundar. om din hund har en hjärtsjukdom
bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med hjärtsjukdomar.
Salt
Salt kallas också natrium-klorid (NaCl). Natrium och klorid är mineraler det fölges ad rundt i kroppen.
Stofferne regulerer kroppens syre-base balance och spiller en rolle för muskel- och nervefunktionen.
Salt regulerer också hundens törstfölelse och vattenindtagelse, liksom de har betydning för
energiomsätningen och optagelsen av kalcium och vattenoplöselige vitaminer. När vi mennesker
sveder, mister vi salt och vatten. Hundar sveder nästen inte. De fleste hundar har små svedkirtler vid
poterne, mens nogle hundraser slet inte har svedkirtler. Hundar mister således inte så mycket salt,
som vi mennesker. Din hund kan have behov för extra natrium och klorid, om den kaster op eller har
diarré.
Smak och dricklust
Salt kan ge ge foderet en kraftigere smag och kan fremme hundens törstfölelse. När hunden dricker
mycket, vill den också urinere oftere. Dette är en positiv ting, idet hunden på denne måde vill få skyllet
sine njurar godt igennem. Hundar är gode till att dricka mycket vatten och det är da bara mycket få
hundar som vill have bruk för att dricka mer än de allerede gör.
Äldre hundar
Äldre hundar har ofta tendens till kredslöbsproblemer. om du har en äldre hund, bör du fravälge foder
med extra salt. Salt träkker nemlig vatten ind i blodkarrene hvorved hundens blodtryk stiger. om din
hund har en hjärtsjukdom bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar
med hjärtsjukdomar.
Urinsten
om din hund har tendens till kalcium-oxalat urinvejssten bör du fravälge foder med extra salt idet det
forögede natriumindhold fremmer kalciumudskillelsen i urinen. Du bör efter samtale med din veterinär,
fodra med specialfoder det kan forebygge kalcium-oxalat urinsten.
Hjärtsjukdom
Hjärtsjuka hundar har godt av lite mindre salt än raske hundar. Salt träkker nemlig vatten ind i
blodkarrene hvorved hundens blodtryk stiger. om din hund har en hjärtsjukdom bör du efter samtale
med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med hjärtsjukdomar.

Koppar
Koppar (Cu) är ett spormineral det virker i samspil med folater, vitamin B12 och jern. Alle dessa stoffer
har en betydning för blodets dannelse. Koppar spiller också en vigtig rolle för knogledannelsen, för
kroppens hormon och protein-omsätning, samt för overförslen av nerveimpulser. Koppar deltager i
produktionen av hudens mörke farvestof melanin, och spiller da en rolle för hudens och hårets
pigmentering. Koppar har betydning för dannelse av elastin i bindevävet, elastin är det stof, det gör
huden elastisk. Koppar lagras hovedsageligt i leveren och kan i stora doser fungera belastende på
leverfunktionen.
Leversjukdom
Koppar lagras i leveren. om din hund har en leversjukdom, vill koppar fungera belastende på den i
forvejen dårlige leverfunktion. om din hund har en leversjukdom bör du efter samtale med din
veterinär, fodra med specialfoder till hundar med leversjukdomar.
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Leverbetändelse pga. Kopparforgiftning
Nogle hundraser har stor risiko för att få leverbetändelse pga. kopparforgiftning. Hunden indtager inte
mer koppar än andre hundar, men reagerer kraftigt på en almindelig mängd koppar. Sjukdomar är
arvelig hos hundraserne Bedlington terrier och West Highland White terrier. Sjukdomen ses också hos
Skye terrier och Doberman pinscher och kan ses hos andre hundraser. Sjukdomen kan vara akut eller
kronisk. om du är ejer av en sådan hundras kan din veterinär anbefale att du fodrer med ett
specialfoder med lågt kopparindhold.

Selen
Selen (Se) är ett spormineral och en antioxidant. En antioxidant är ett stof det beskytter kroppens
celler mod udefra kommende påvirkninger och sörger för att celler inte oxideres, dvs. iltes, harskes
och äldes. Selen arbejder sammen med vitamin E. Stofferne är vigtige för immunforsvaret och är bl.a.
med till att nedsätte risken för cancer.
Äldre hundar
Det tillsätts ofta större mängder antioxidanter i foder till äldre hundar, da antioxidanter kan vara med till
att forsinke kroppens äldingsprocess. Selen är en antioxidant och tillsätts därför ofta i seniorfoder.
Hjärtsjukdom
Hjärtsjuka hundar har godt av selen, idet selen stärker hjärtcellernes funktion. om din hund har en
hjärtsjukdom bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med
hjärtsjukdomar.

Zink
Zink (Zn) är ett spormineral och ett hjälpestof. Zink har betydning för många forskellige funktioner i
kroppen. Zink har en stor betydning för dannelsen av hud och pels, och fremmer da en god hud och
pelskvalitet. Zink kan få sår till att hele pänere, idet zink sörger för att huden vokser pänt sammen.
Zink spiller också en rolle för transporten av vitamin A och sikrer en god forplantningsevne.
Zink responsiv dermatose (ZRD)
Zink responsiv dermatose betyder "hudsjukdom det reagerer positivt på zink". Sjukdomen är själden
och finns i 3 varianter. ZRD1 ses hyppigst hos Alaskan malamute och Siberian husky, uanset om
hunden fodres med godt och velafbalanceret foder. Hos Alaskan malamute är ZRD1 arvelig. Sjuka
hundar vill således have en nedsatt optagelse av zink från tarmen. ZRD2 ses hyppigst hos
snabbväxande valpar, det fodres med foder det har ett för lågt zinkindhold eller foder det indeholder
för mycket kalcium, jern eller fytater. Hurtigtvoksende valpar är valpar, det fodres med valpfoder det
indeholder mer energi än de behöver. Fytater, kalcium och jern virker som anti-mineraler det hindrer
en effektiv optagelse av zink. ZDR2 ses också bland valpar det ut over fuldkost, får supplerende
vitamin- och mineral kosttillskott. ZRD1 och ZRD2 kan behandles med korrekt fodring och zinktillskott.
ZRD1 starter i 1-3 års alderen, hur det kan ses hudforandringer omkring öjne och örer. ZRD2 ses hos
valpar. Det kan vara raske och sjuka valpar i samme kuld. Valparna vill fungera triste, vill äta mindre
och vill vara lite mindre än de andre kuldsöskende. Valparna vill have tör och hård hud, på f.eks.
trädepuder och snude. ZRD3 är arvelig och ses hos bull terrier. ZRD3 är dödelig, idet valparna slet
inte kan optage zink.

Vitamin A
Vitamin A är ett fettlöslig vitamin och en antioxidant. Vitaminet A sikrer din hund ett godt immunforsvar,
ett godt syn, en god hörelse, sund hud och hår, samt sunde slimhinder. Vitamin A spiller sammen med
vitamin D en vigtig rolle för kalciumoptagelsen och den normale knogleudvikling.
"Sand" vitamin A aktivitet finns udelukkende i animalsk foder, her kallas vitamin A för retinol. Retinol är
den stärkeste form för vitamin A. I vegetablisk foder finns karotenoider. Beta-karoten är det mest
almindelige karotenoid. Beta-karoten kallas också provitamin A, fordi kroppen kan förvandla betakaroten till selve vitamin A. Retinol är 5-6 gange stärkere än beta-karoten.
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Beta-karoten
Beta-karoten är en stärkt gult-orange farvestof. Beta-karoten kan användas som tilsätningsstof, hur
det har fått navnet farvestof E 160a.
Vitamin A överskott
om du fodrer din hund med lever vill din hund kunne få vitamin A forgiftning. Dette skyldes att hunden
optager och lagrer alt direkte Vitamin A. Vitamin A lagras primärt i leveren, men också i fettväv och
frigives från vävene när hunden har bruk för det. Din hund kan inte få vitamin A forgiftning av betakaroten, fordi den bara vill optage och förvandla så mycket beta-karoten som den har bruk för. Det
finns mycket beta-karoten i gulerödder. Gulerödder är således ett rigtigt godt och sundt kosttillskott.
Vid att ge din hund gulerödder, kan du sikre dig att den bara optager och förvandlar det vitamin A den
har bruk för.
Vitamin A responsiv dermatose hos Golden Retriever
Vitamin A responsiv dermatose betyder "hudsjukdom det reagerer positivt på vitamin A". Sjukdomen
är arvelig och ret "ny" i denne hundras. Navnet beskriver inte grunden till sjukdomen, men mer
behandlingen. Ejere vill lägge märke till att deras hund har stora "snevejrsagtige" skäl i pelsen. Som
valp vill hunden bara have lette skäl. I 6-12 månaders alderen vill skällene blive mer tydelige, pelsen
vill lugte lite, och hunden vill begynde att kradse sig. Klöen och lugten skyldes ofta en bakteriel
infektion i den irriterede hud, det nu har mycket lite modtandskraft.
om din hund har tecken på mat pels, skäl och klöe, ska du kontakte din veterinär. Veterinären vill
starte en antibiotikabehandling för att få kontrol med hudbetändelsen, selve hudsjukdomarn kan dock
bara kontrolleres, om din hund får löbende vitamin A tillskott. Det finns andre hudsjukdomar det kan ge
mat, skällende pels och klöe, och din veterinär vill da vurdere hvilken sjukdom det drejer sig om.
Vitamin A responsiv dermatose behandles med vitamin A och Essentielle fettsyrer (EFA). Vid vitamin
A responsiv dermatose kan det dock gå op till 90 dage för det tilförte vitamin A begynder att fungera.

Vitamin B
B vitaminer är vattenoplöselige vitaminer, det alle virker som hjälpestoffer. B vitaminerne fremmer
många reaktioner, och ingår i både omsätningen av kolhydrat, protein och fett. Hundens tarmbakterier
är i stand till att producere visse B vitaminer. Denne dannelse av vitamin B är dock inte stor och vill i
många tilfälde vara utilsträkkelig. Begge typer vitamin K är mycket virksomme och optages i hundens
tarmkanal. Da B vitaminer är vattenoplöselige vill hunden aldrig kunne få vitamin B forgiftning, da en
overdosis vill udskilles med urinen.
Biotin
Biotin är ett vattenlösligt vitamin. Biotin blev tidligere kaldt ”vitamin H” eller "coenzym R". Biotin spiller
en vigtig rolle för omsätningen av visse kolhydrater, proteiner och fett. Biotin är vigtig för dannelsen av
nogle typer fettsyrer, och kan bl.a. därför vara med till att ge din din hund en sund hud och pels. Biotin
har också en positiv indflydelse på hundens nervesystem.
Hundens tarmbakterier är i stand till att producere biotin, stoffet finns dock också i f.eks. ölgär och
äggeblomme. Rå äggehvide indeholder "avidin", ett protein det binder biotin i mavetarmkanalen, så
dette inte kan optages. Avidin kallas därför ett anti-vitamin. Avidin är varmefölsomt och destrueres vid
opvarmning.
Biotin kan finns i kosttillskott till hud och pels. om din hund har tendens till allergi bör du efter samtale
med din veterinär, tilbyde den kosttillskott det kan afhjälpe vid allergi. Da B vitaminerne är
vattenoplöselige vill hunden aldrig kunne få vitamin B forgiftning, da en overdosis vill udskilles med
urinen.
Riboflavin som tilsätningsstof
Riboflaviner ett vattenlösligt vitamin. Riboflavin kallas också vitamin B2, men kallas till tider
"lactoflavin" eller "vitamin G". Riboflavin kan bl.a. användas som gul-orange tilsätningsstof, hur det har
fått navnet farvestof E 101.
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Kronisk tarmsjukdom
Vid kronisk tarmsjukdom eller vid längerevarende antibiotikaterapi vill vitamin B dannelsen i tarmen
vara nedsatt eller hämmet. Foderintolerance eller foderallergi vill kunne ge kronisk tarmsjukdom och
diarre. Vid sådana sjukdomar vill din veterinär evt. anbefale ett vitamin B kosttillskott.

Vitamin C
Vitamin C kallas också ascorbinsyra. Vitamin C är ett vattenlösligt vitamin och en antioxidant. En
antioxidant är ett stof, det beskytter kroppens celler mod udefra kommende påvirkninger och sörger för
att celler inte oxideres, dvs. iltes, harskes och äldes. Vitamin C är ett hjälpestof, det ingår i många av
kroppens reaktioner. Den aktiva form av vitamin C kallas L-ascorbin syre. Hunden kan selv danne en
vis mängd vitamin C. Da vitamin C är vattenoplöselige vill hunden aldrig kunne få en vitamin C
forgiftning, da en overdos kissas ut. Vitamin C iltes lätt och har en kort hållbarhet i foderprodukter.
Äldre hundar
Det tillsätts ofta större mängder antioxidanter i foder till äldre hundar, da antioxidanter kan vara med till
att forsinke kroppens äldingsprocess. Vitamin C är en antioxidant och tillsätts därför ofta i seniorfoder.
Vitamin C som tilsätningsstof
Vitamin C kan bl.a. användas som tilsätningsstof, hur det har fått navnet antioxidant E300. Vitamin C
har alltså en dubbelt virkning, idet det kan forbedre foderets holdbarhed, liksom det kan fungera som
antioxidant i hundens kropp.

Vitamin D
Vitamin D´s aktiva form kallas vitamin D3 eller cholecaliciferol. Vitamin D3 är ett fettlöslig vitamin det
sikrer att kalcium och fosfor optages rigtigt i kroppen. Kalcium kan inte optages over tarmenväggen
utan tilstedevärelsen av vitamin D. Vitamin D är alltså vigtig för benstomme, tänder, muskler och
nerver.
Vitamin D finns som vitamin D2 och vitamin D3. Vitamin D2 finns i vegetabilsk foder, vitamin D3 finns i
animalsk foder. Vitamin D2 spiller ingen stor rolle, idet det bara finns minimale mängder vitamin D2 i
vegetabilsk foder. Vitamin D3 är är den aktiva form av vitamin D och har en virkning det är 10-20
gange stärkere än vitamin D2. Vitamin D3 kan optages over tarmväggen. Vitamin D lagras i leveren,
musklerne och fettvävet och frigives från vävene när hunden har bruk för det. En overdosis vitamin D
vill lagras i kroppen, hvorved din hund vill blive forgiftet.
Carnivore djur
Många djur kan selv danne vitamin D. Dyrene benytter solens stråler till att förvandla en forlöber för
vitamin D till selve vitamin D3. Carnivore djur har en nedsatt eller manglende förmåga till att danne
vitamin D och det är da mycket viktigt att foderet indeholder en afbalanceret mängd vitamin D.
Valpar i väkst
Valpar kan få alvorlige väkstforstyrrelser om de får för mycket vitamin D, dette gälder isär för valpar av
stora hundraser, det bara ska bara have en moderat mängd vitamin D i väkstperioden. Det är därför
viktigt att valpen får tilbudt valpfoder till stora hundraser. Det finns stora mängder animalsk vitamin D3
i levertran. Man bör därför aldrig ge sin valp levertran, da dette vill skabe ubalance i kalciumoptagelsen. Tildeling av levertran kan således fremme växtforstyrrelser.
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Vitamin E
Det finns flere former av vitamin E, dessa kallas tocoferoler. Den mest almindelige och mest aktiva
form för vitamin E är alfa-tocopherol. Vitamin E är ett fettlöslig vitamin och en antioxidant. En
antioxidant är ett stof, det beskytter kroppens celler mod udefra kommende påvirkninger och sörger för
att celler inte oxideres, dvs. iltes, harskes och äldes. Vitamin E beskytter kroppens celler, stärker
immunforsvaret och hormondannelsen, liksom det understötter bindevävets elasticitet och styrka.
Vitamin E beskytter också vitamin A, så det bättre kan udföre sin funktion i kroppen. Vitamin E lagras i
leveren, musklerne och fettvävet och frigives från vävene när hunden har bruk för det. En overdosis
vitamin E vill lagras i kroppen. Vitamin E arbejder sammen med med selen.
Äldre hundar
Det tillsätts ofta större mängder antioxidanter i foder till äldre hundar, da antioxidanter kan vara med till
att forsinke kroppens äldingsprocess. Vitamin E är en antioxidant och tillsätts därför ofta i seniorfoder.
Hjärtsjukdom
Hjärtsjuka hundar har godt av vitamin E, idet vitamin E stärker hjärtcellernes funktion. om din hund har
en hjärtsjukdom bör du efter samtale med din veterinär, fodra med specialfoder till hundar med
hjärtsjukdomar.
Vitamin E som tilsätningsstof
Vitamin E kan modvirke harskning av de poly-umättede fettsyrer, det finns i foder. Vitamin E har alltså
en dubbelt virkning, idet det kan forbedre foderets holdbarhed, liksom det kan fungera som antioxidant
i hundens kropp. De forskellige former för vitamin E kan användas som tilsätningsstoffer: Alfatocopherol kallas antioxidant E 307, gamma-tocopherol kallas antioxidant E308, mens deltatocopherol kallas antioxidant E309.
Fritt alfa-tokoferol iltes lätt och sikrer derved att foderet inte harsker. Vitamin E ska dock också fungera
inde i hundens kropp, och inte bara beskytte foderet mod harskning. För att sikre att det är nok aktivt
vitamin E till kroppens celler, tilsätter nogle foderproducenter också alfa-tocoferylacetat. Alfatocoferylacetat är alfa-tokoferol på en lite anden form. Alfa-tocoferylacetat iltes inte så lätt som alfatocopharol. Alfa-tocoferylacetat är ingen direkte antioxidant men omdannes inde i hunden till en aktiv
form av vitamin E. Denne aktiva form för vitamin E, kan nu utöva sin beskyddande effekt på hundens
celler.

Vitamin K
Vitamin K är ett fettlösligt vitamin. I naturen finns det to typer vitamin K. Vitamin K1 kallas också
fylokinon och finns isär i grönne planter. Vitamin K2 kallas också menakinon och dannes av
bakterierne i hundens tjocktarm. Denne dannelse av vitamin K är dock inte stor och vill i många tilfälde
vara utilsträkkelig.
Begge typer vitamin K är mycket virksomme och optages i hundens tarmkanal. Hunden är också i
stand till att optage om förvandla syntetisk fremstillet vattenlösligt vitamin K till naturligt vitamin K.
Selvom vitamin K är ett fettlösligt vitamin, lagras det nästen inte i kroppen. Vitamin K överskott
udskilles via galden.
Vitamin K är ett "anti-hämorrhagisk" vitamin, dvs. ett vitamin "mod blödning". Vitamin K sörger för att
blodet kan störkne vid sår eller efter en operation. om din hund saknar vitamin K, vill den have en öget
risiko för blödning.
Kronisk tarmsjukdom
Vid kronisk tarmsjukdom eller vid längerevarende antibiotikaterapi vill vitamin K dannelsen i tarmen
vara nedsatt eller hämmet. Foderintolerance eller foderallergi vill kunne ge kronisk tarmsjukdom och
diarre. Vid sådana sjukdomar vill din veterinär evt. anbefale ett vitamin K kosttillskott.
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Operation
Vid operation är det mycket viktigt att hundens blodstörkning fungerer optimalt. om hunden har vitamin
K mangel, vill det kunne opstå kraftige blödninger under och efter operationen.

Glukosamin och chondroitin
Glukosamin och chondroitin kallas också glukosaminsulfat och chondroitinsulfat. Glukosamin och
chondroitin är kolhydratmolekyler det ingår i proteoglykaner. Proteoglykaner är de grundläggende
byggesten i dannelsen av ledbrusk. Glukosamin och chondroitin är de molekyler det muliggörer
dannelsen av ledbrusk. Stofferne är också med till att göre ledbrusken elastisk. Glukosamin fremmer
dannelsen av ny ledbrusk, och kan därför forebygge och behandle ledlidelser. Chondroitin kan hämme
de enzymer det ödelägger ledbrusken, och kan därför forebygge och behandle ledlidelser.
Ledlidelser ses isär bland valpfoder av stora hundraser, stora hundraser, bland äldre hundar och
bland aktiva hundar. Jo tidligere hunden får glukosamin, jo bättre vill evt. skader på ledbrusken kunne
behandles. om din hund har en led- eller knoglesjukdom bör du efter samtale med din veterinär, fodra
med specialfoder det kan forebygge eller lindre led- och knoglesjukdomar.
Stora hundraser
Stora hundraser har större risiko för att få led- och knogelidelser. Valpar från stora hundraser ska
foröge deras födselsvägt med nästen 100 gange, för de när deras voksenvägt. Denne enorme väkst
vill stille stora krav till hundens led och knoglekvalitet.
Äldre hundar
Almindeligt slid påvirker ledbrusken det med alderen kan tappa sin elasticitet. Elasticiteten nedsättes
da ledbrusken taber vigtige stoffer vid belastning. En dårlig ledbrusk kan vara forstadiet till slidgigt.
Hundens lyst till att motionere vill vara nedsatt, fordi dens led känns stela och ömma.
Aktiva hundar
Brugs-, sports och konkurrencehund såsom hyrdehund, jagthund, slädehund, redningshund,
politihund, sporhund, vagthund, väddelöbshund, konkurrence och udstillinghund slider på deras led.
Nogle hundar utöver kort och intens aktivitet, mens andre utöver en längerevarende aktivitet. Intensiv
träning och motion påvirker ledbrusken det med tiden kan tappa sin elasticitet. Elasticiteten nedsättes
da ledbrusken taber vigtige stoffer vid belastning. En dårlig ledbrusk kan vara forstadiet till slidgigt.
Brugs- och konkurrencehundens lyst till att motionere vill vara nedsatt, fordi dens led känns stela och
ömma.

Farvestoffer (E100-E199)
Farvestoffer är med till att ge foderet en bestemt farve. Eksempler på farvestoffer är: riboflavin (E101),
karamel (E150a), beta-karoten (E160a), paprikaextrakt (E160c) och rödbedefarve (E162).
På kommercielt fremstillet hundfoder finder man till tider udtrykket "EU godkendte tilsätningsstoffer"
eller "EU godkendte farvestoffer". Dessa udtryk användas, om producenten inte specificerer hvilke
tilsätningsstoffer produktet indeholder.

Konserveringsstoffer (E200-E299)
Konserveringsstoffer anvendes liksom salt och socker eller kölig opbevaring, till att beskytte mod
bakterier och andre mikroorganismer. Konserveringsstoffer är med till att ge foderet en bättre
holdbarhed.
På kommercielt fremstillet hundfoder finder man till tider udtrykket "EU godkendte tilsätningsstoffer"
eller "EU godkendte konserveringsstoffer". Dessa udtryk användas, om producenten inte specificerer
hvilke tilsätningsstoffer produktet indeholder.
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Antioxidanter (E300-E399)
Antioxidanter är stoffer det beskytter foderet och kroppen mod iltning och harskning. Antioxidanter kan
f.eks. vara vitaminer, mineraler, karotenoider och flavonoider. Eksempler på antioxidanter är: vitamin
A, vitamin C (E300), alfa-tocopherol (E307), gamma-tocopherol (E308), delta-tocopherol (E309),
magnesium, selen, beta-karoten, flavonoider i soya, buthyhydroxyanisol (BHA) (E320),
buthylhydroxytoluen (BHT) (E321) och ethoxyquin (E324).
På kommercielt fremstillet hundfoder finder man till tider udtrykket "EU godkendte tilsätningsstoffer"
eller "EU godkendte antioxidanter". Dessa udtryk användas, om producenten inte specificerer hvilke
tilsätningsstoffer produktet indeholder.
Antioxidanters virkning i kroppen
Ilt är livsnödvendigt för att kroppens celler kan overleve. En lille del av ilten vill till stadighed omdannes
till farlige cellegiftstoffer. Frie radikaler är cellegiftstoffer det dannes ut från ilt. En celleväg består
hovedsageligt att umättede fettsyrer. Frie radikaler angriber cellernes umättede fettsyrer och
ödelägger herved kroppens celler och väv. Kroppen bliver alltså till stadighed udsat för frie radikaler,
hur cellernes fettsyrer iltes och ödelägges. Dette kallas den oxidative iltning eller oxidative harskning.
Antioxidanter kan förvandla frie radikaler till inte skadelige stoffer och herved forhindre eller forsinke
den iltning det kan beskadige celler och väv.
Antioxidanters virkning i foderet
Foder kan udsättes för oxidativ iltning / oxidativ harskning (se ovenfor), herved bliver foderets
näringsstoffer harske. Harsk foder får ofta en grim lugt, om bare 0.5% av foderets fett iltes, vill foderet
vara uspiseligt. Poly-umättede fettsyrer oxideres mycket lätt. om de polyumättede fettsyrer oxideres,
dannes frie radikaler. Frie radikaler kan reagere med foderets näringsstoffer, f.eks fettoplöselige
vitaminer hvorved vitaminernes gavnlige virkning ödelägges. Antioxidanter kan forhindre foderets
iltning, vilket ger foderet en bättre holdbarhed. En god holdbarhed sikrer att foderet inte harsker och
att foderets näringsstoffer beholder deras virkning.
Butylhydroxyanisol (BHA) och butylhydroxytoluen (BHT) (E320-E321)
En antioxidant må tillsätts foder om det är effektivt i små mängder, och ugiftigt när det anvendes i
begränsede mängder. Antioxidanterne BHA och BHT är effektive antioxidanter, det forhindrer
oxidation av fett i foder. BHA och BHT är dock toksiske i stora mängder, och har därför fått en del
negativ omtale. Den tillåtna mängd i foder till djur ligger dock väsentligt under de toksiske värdier och
forsög har da inte kunne påvise en öget cancerfrekvens vid indtag av BHT i en period på op till to år.
Det är inte (så vidt foderguiden.dk är informeret) udfört större videnskabelige undersögelser för att
påvise evt. andre negative effekter av BHT och BHA. Foderguiden.dk mener att valget att fodra med
BHA och BHT är ett holdningsspörgsmål och anbefaler därför att den enkelte ejer tager stilling till
denne problematik. BHA och BHT är tillåtet, såfremt blandingens innehåll inte är större än 150 mg/kg i
fuldfoderblandingen.
Ethoxyquin (E324)
Ethoxyquin är en kraftig antioxidant, det har väret tilsat i hundfoder siden sidst i 1950'erne. Det är en
del foderproducenter, det benytter ethoxyquin (E324) fordi det har en god antioxidant aktivitet i
foderet, är stabilt och är relativt sikkert. Det formodes att ethoxyquin's herudover stimulerer kroppens
egne antioxidanter. Videnskabelige forsög har registreret en 2-5 gange foröget vitamin A aktivitet i
djurets lever, liksom blodets vitamin E innehåll blev dubbelt så högt efter indtagelse av foder med
ethoxyquin.
Det är en del diskussion omkring ethoxyquin, idet det är blevet forbudt i humane födevarer. Ethoxyquin
är omdiskuteret, idet det kan have en negativ effekt när det fodres till bestemte hundraser och till
hundraser, det är präget av inavel. Her är små hundraser mer udsatte, idet de må äta forholdvis mer
foder för att få den relative större mängd energi, de behöver. Små hundraser vill da have risiko för att
optage relativt större mängder ethoxyquin.
Det är inte-videnskabelige rapporter om sjukdomar i lever, njurar, hud, pels, könsorganer, hormonproducerende organer, samt allergi och unormale forhold vid drägtighed. Diskussionen är således
berettiget, idet det undrer många hundejere att deras hund ska indtage ett stof, det är blevet forbudt i
humane födevarer. På den anden side kan det undre, att hundejere först nu, 30 år efter, ser
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bivirkninger efter indtagelse av ethoxyquin. Det är nogle forskere, det foreslår att bivirkningerne opstår
i samspil med de sidste årtiers avl, inavel och generelle miljöpåvirkning.
Ethoxyquin betegnes som värende "moderat toksisk", dvs. moderat giftigt, idet det har en lavere
sikkerhedsmargin än andre antioxidanter. Det är därför viktigt, att det inte tillsätts för mycket
ethoxyquin i foderet. För att sammenligne dets giftighed vid overdosering kan det siges, att ethoxyquin
är mindre giftigt än tetracyklin och penicillin, men mer giftigt än aspirin och koffein.
Foderguiden.dk mener, att valget att fodra med ethoxyquin är ett holdningsspörgsmål och anbefaler
därför, att den enkelte ejer tager stilling till denne problematik. Ethoxyquin är tillåtet, såfremt
blandingens innehåll inte är större än 100 mg/kg i fuldfoderblandingen. Blandinger av ethoxyquin med
BHA och BHT är tillåtet, såfremt blandingens innehåll inte är större än 150 mg/kg i
fuldfoderblandingen.
Äldre hundar
Det tillsätts ofta större mängder antioxidanter i foder till äldre hundar, da antioxidanter kan vara med till
att forsinke kroppens iltning och äldingsprocess.
Aktiva hundar
Det tillsätts ofta större mängder antioxidanter i foder till aktiva hundar, da kroppens ögede
energiomsätning och iltning skaber flere frie radiakaler. Antioxidanter kan vara med till att forsinke
cellernes iltning och ödeläggelse.

