
Vissa svampar är giftiga för hunden - se upp för dessa i
svampskogen
Under hösten är det många som tar med sig hunden ut i svampskogen. Vissa hundar är till och med tränade att leta svamp. Det
gäller att se upp då giftig svamp är farligt också för fyrbenta vänner.

En del hundar äter gärna svampar och annat de hittar i skogen. Har du en glupsk eller matglad hund är det bra att vara lite extra försiktig då
många svampar är giftiga för hundar.

Flugsvampar känner nog de flesta igen, men det finns flera sorters svampar som kan få din hund att må dåligt.

Symtom på förgiftning

Symtomen är olika beroende på vilken giftig svamp hunden fått i sig. Vissa svampar är så giftiga att även de hundar som bara nosar eller
slickar kan drabbas. En del svampsorter är direkt dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk.

Vanligaste symtomen är kräkningar och diarré.

Symtom som kräkningar och diarré kommer ofta snabbt, men andra symtom är mer lömska och visar sig först några dagar senare. Ett sådant
exempel är spindelskivlingen (eller toppig giftspindling) som orsakar leverskador direkt men förgiftningssymtomen visar sig först några dagar
senare och då kan leverskadorna vara till och med dödliga.  

Om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp är det viktigt att ta den till veterinär så fort som möjligt. Har du möjlighet är det bra om du
då tar med en svamp av den sort som du tror att din hund fått i sig.

De farligaste giftsvamparna i Finland är: 

 Röd flugsvamp
 Brun flugsvamp
 Panterflugsvamp
 Vit flugsvamp
 Lömsk flugsvamp
 Toppig giftspindling / spindelskivling
 Stenmurkla

En bra tumregel är att de svampar som är farliga för människor också är farliga för hundar.

Förebygg svampförgiftningar

Hunden bör alltid vara kopplad i svampskogen och när man rör sig i naturen. När hunden är kopplad kan den inte springa bort, störa
andra svampplockare eller skogens djur – och då kan hunden inte lika lätt äta giftiga svampar.
Om du har en hund som äter upp vad som helst den hittar, är det viktigt att hålla hunden under uppsikt under svampsäsongen.
Ett sätt att få hunden att låta bli äta svampar (eller andra förbjudna saker) är att lära hunden kommandot ”lämna!” eller liknande.

- Speciellt när man är ute i naturen med en valp ska man vara extranoggrann eftersom valpar brukar äta upp allt de kommer åt. Därför är det
bra att lära valpen kommandot ”lämna!”. Om valpen ändå lyckas tugga i sig något olämpligt, som en giftig svamp, ska man kontakta veterinär,
berättar Anna Linder, Agria Eläinvakuutus landschef.


