
Hunden er ofte tykkere, end hundeejeren tror
Synes du, at din hund er lidt rund om maven? Sandsynligvis ikke, da de fleste hundeejere er ret
tilfredse med deres hunds vægt. Men en undersøgelse blandt svenske dyrlæger giver et helt andet
billede – de oplever nemlig, at hele 45 procent af de svenske hunde lider af fedme.

Kun ni procent af de svenske hundeejere synes, at deres hunde er overvægtige. Det er dog ikke helt med den virkelighed, dyrlægerne møder
på klinikkerne eller dyrehospitalerne. Dette viser to undersøgelser*, som Agria Dyreforsikring har foretaget i Sverige. 

Hundeejerne forstår, at de store syndere i kampen mod fedme er – ikke overraskende – for meget mad kombineret med for lidt træning. Men
også at hundene spiser den forkerte slags foder. Det er normalt at give hunden en ekstra frikadelle eller osteskive, men det kan have forringet
livskvalitet og i værste fald nedsat levealder til følge.

Hvorfor er det så svært at slanke sin hund? Det handler vel bare om at reducere mængden af mad eller?

”En sund og glad hund kræver den rigtige mængde foder og motion. Det lyder enkelt, men det er vigtigt at bryde de dårlige vaner, og at alle i
hundens familie er med på idéen”, siger Tine Antvorskov, direktør i Agria Dyreforsikring. 

15 procent af hundeejerne gør ikke en aktiv indsats for at få deres hund ned i vægt. Den gruppe som ønsker at gøre noget ved problemet
prøver derimod først og fremmest at reducere fodermængden, men også at øge motionen. 

Men hvilke konsekvenser har det egentlig, hvis hunden er for rund om maven? 

Før eller siden vil hunden få problemer, der forringer dens livskvalitet og giver sygdomme som for eksempel diabetes, ledproblemer,
hjerteproblemer, kredsløbssygdomme, dårligt immunforsvar og leversygdomme. Tunge racer har også større risiko for at få overrevne
korsbånd og andre traumatiske skader. Det dårlige helbred forårsager ikke kun besvær og smerter, men også livslange, dyre behandlinger og
i værste fald et forkortet liv. 

Se her, hvordan du holder hunden slank

Spørg din dyrlæge om din hund har den vægt, den skal have.
Du skal kunne mærke hundens ribben, og den skal have en tydelig talje.
Beløn hunden med hundegodbidder eller nogle stykker af dens almindelige foder.
Mål mængden af hundens foder af efter anbefalingen på pakken.
Giv aldrig hunden slik eller madrester.
Motionér hunden regelmæssigt på den måde, der passer til den – cykling, løb eller gang. Prøv dig frem og hav det sjovt med hinanden. 

* I samarbejde med Sveriges veterinærforbund blev der lavet en undersøgelse blandt flere hundrede af forbundets medlemmer. Virksomheden
PFM Research gennemførte undersøgelsen, der var målrettet mere end 300 hundeejere.
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Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen
med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.




