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Feiringen av påske kan være en fare for 
kjæledyr 

I løpet av påsken nyter mange påskemat, søtsaker og vårblomster, men feiringen kan være farlig for 
vår ekjæledyr. I verste fall kan de bli forgiftet. Royal Canins veterinær tipser om hva vi skal ta hensyn til 
når det kommer til påske med våre hunder og katter. 

En studie blant katte- og hundeeiere, utført av forskningsselskapet Bryter på bestilling av Royal Canin, 
viser at det er vanlig å ville gi sine firbente venner noe ekstra godt ved spesielle anledninger. Påske er 
ikke noe unntak. Royal Canins veterinær oppfordrer dyreeiere til å være oppmerksomme hva man gir 
til hunden eller katten sin. 
 

- Påskemat er generelt veldig fet og inneholder ofte mye salt som kan føre til mage og 
tarmproblemer. Mange av rettene vi mennesker spiser inneholder løk, som er skadelige 
hunder og katter, sier Dag Wilhelmsen, veterinær ved Royal Canin. 
 

En annen grunn til ikke å gi hunden eller katten din noe av påskematen er risikoen for overvekt. I dag 
er nesten halvparten av alle hunder og katter i Norden er overvektige. Det svekker både livskvaliteten 
og øker risikoen for sykdom. 
 

- Det er så mange andre måter å vise kjærlighet og omsorg enn gjennom mat og søtsaker - 
fremfor altved din nærhet. Her gir påskeferien tid til ekstra lek med katten din, eller herlige 
lange turer med hunden din, sier Dag Wilhelmsen. Hvis du vil gi noe ekstra, så velg noe med et 
lavt energiinnhold. 

 
Nysgjerrige og lekne katter og hunder kan synes påskepynt og fjær er spennende, men hvis 
de svelger dekorasjonen, den kan være direkte skadelig. Veterinæren råder eierne til å være spesielt 
observante påskeliljer: 

- Liljer er veldig vakre og populære å gi bort. Dessverre er det ikke så mange kjæledyreiere som vet at 
planter som tilhører de 'sanne liljer' (Lilium) eller dagliljer (Hemerocallis) er veldig giftig for katter. Det 
er nok for en katt å få i seg litt pollen eller blomstervann til den kan få en alvorlig forgiftning, sier Dag 
Wilhelmsen. 

Her er farene som katte- og hundeeiere bør passe på i påsken: 

Løk  
Både rå og kokt løk og hvitløk er giftig for både hunder og katter, dette gjelder også løkpulver som ofte 
i ferdigmat. Kjøttboller, pølser, sild med løk og andre retter som inneholder mye løk kan føre til 
forgiftning og gi kjæledyret anemi. Selv små mengder løk kan være skadelige hvis det gis regelmessig. 

Lammestek 
Kokte bein som i lammestek kan splintres når hunden gnager og gir skarpe stykker som kan skade 
mage-tarmkanalen. I tillegg er det fare for knekte tenner og forstoppelse. Rått kjøtt og bein kan 
inneholde mikroorganismer som er skadelige ikke kun for hunden eller katten, men også for 
mennesker i husholdningen. 
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Sjokolade 
De fleste hunder er veldig glad i sjokolade, men kakao inneholder teobromin som er giftig for hunder 
og katter. Jo mørkere sjokoladen er, jo mer teobromin inneholder sjokoladen. Vanlige symptomer er 
oppkast, magesmerter, rask puls og skjelving. Påskeeggene av sjokolade bør derfor holdes trygge 
avstand. 

Xylitol 
Xylitol er et søtningsmiddel som finnes i tyggegummi, sukkerfrie søtsaker og kan brukes som 
søtningsmiddel når du baker. Husk imidlertid at xylitol er giftig for hunder. Xylitol kan øke frigjøring av 
insulin og får blodsukkeret til å synke raskt, med alvorlige konsekvenser. 

Gjærdeig 
Vær forsiktig så du ikke lar hunden spise deig da den fortsetter å gjære i en varm dyremage. Når 
deigen gjærer i magen, dannes det alkohol som kan gjøre kjæledyret full. Magen kan blir også veldig 
hovent og øm. 

Påskepynt 
Påskepynt som fjær og pyntekyllinger kan oppfattes som morsomme leker for både katt og hund. Men 
hvis kjæledyret ditt inntar det ved et uhell, kan det føre til mage- og tarmproblemer. I verste fall kan 
det sette seg fast i halsen eller mage-tarmkanalen og forårsake sårskader alt avhengig av hva det er 
laget av. 

Vårblomster 
Ekte liljer (Lilium) og dagliljer (Hemerocallis) er veldig giftige for katter. Kontakt veterinær hvis du 
mistenker at katten din har fått i seg en del av planten eller blomstervannet. Påskeliljer tilhører ikke 
ekte liljer, men er også giftige, både for hund og katt. Andre vårblomster som er giftige for hunder og 
katter inkluderer tulipaner og hyasinter. Her er det spesielt løken som er mest giftig. Særlig hunder 
som graver opp nylig plantede løk kan være i fare. 

Hvis du mistenker at kjæledyret ditt er blitt forgiftet: 
Hvis ulykken har skjedd, eller hvis du mistenker at kjæledyret ditt har inntatt noe upassende, er det 
viktig at du kontakter veterinæren din så snart som mulig. 

For mer informasjon: 
Dag Wilhelmsen, veterinær, Royal Canin: dag.kristian.wilhelmsen@royalcanin.com, 091123042 
Charlotte Löffler Ivarsson, Corporate Affairs Director Royal Canin: charlotte.loffler@royalcanin.com, 
+46705-852181 

For mer informasjon besøk: www.royalcanin.no 

Om Royal Canin 
Royal Canin er en av verdens ledende produsenter av hund- og kattemat av høy kvalitet. Firmaet ble 
grunnlagt i 1967 i Sør-Frankrike. Virksomheten har vært eid av MARS Inc. siden 2002 og er tilstede i 
dag representert i mer enn 100 markeder. Royal Canin har lang erfaring med å produsere 
næringsriktig mat basert på forskning og observasjoner og jobber tett med veterinærer, oppdrettere 
og andre partnere. Globalt har selskapet omtrent 7800 ansatte, hvorav 500 er veterinærer og 
ernæringseksperter.Mer informasjon finner du på www.royalcanin.no 
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