
Tynde hunde 
Hvad så? 

 
Hvis du får besked om at dine hunde er for 
tynde fra politiet eller fra dyrlægen skal du 
vide følgende: 

• Du får en chance til at fodre dine 
hunde op. BRUG DEN! 

• Når du bliver bedt om at fodre dine 
hunde op er det fordi de er for tynde. 
Det er ikke til diskussion om hundene 
er for tynde. Dyrlægen er uddannet 
til at bedømme hunde. 

• Hvis ikke du fodrer dine hunde op så 
vil du blive politianmeldt for 
dyremishandling. Det medfører oftest 
en bøde for hver hund der er for tynd.  
Du får så en ny chance for at fodre 
hundene op. 

• Bliver hundene ved med at være for 
tynde vil de blive aflivet. 
 
Hvis dine hunde bliver aflivet får du 
også en bøde. 
 
 

DET KAN KOSTE DYRT IKKE 
AT FODRE SINE HUNDE 

 

 

Hvordan fodrer man en hund 
op? 

 
Når man skal fodre en hund op så er det 
vigtigt at: 

• Fodre hundene HVER DAG. 
• Give GOD KVALITET FODER 

1. Tørfoder 
2. Sæl 
3. Spæk 
4. Hellefisk 
5. Torsk. 

• Husk at hundene skal have ADGANG 
TIL VAND 

• Hvis de ikke har fået ormekur, så giv 
en ormekur. 

 
Med godt foder kan man fodre sin hund op til 
normalt stand på to uger. 
 
Hvis man skal fodre en hund op er det 
letteste at give ca. 500 g tørfoder om dagen 
og lade hundene spise så mange fisk som 
de har lyst til derefter. Man kan også fodre 
dem op med sæl, men her skal man give ca. 
2 kg frisk sæl om dagen og derudover så 
mange fisk de har lyst til efter. 
 
Hvis du ikke synes dine hunde tager på selv 
om du fodrer dem med dette skal du 
kontakte dyrlægen. 

Er min hund tynd? 
 
Hvis du er i tvivl om din hund er tynd, så skal 
du mærke på hunden.  
På en normal hund skal man ikke kunne 
mærke knoglerne på skulder og rygraden 
mellem hofter tydeligt. 
 
En voksen slædehund skal veje: 
 

• Hanhund stor 45 kg 
• Hanhund lille 35 kg 
• Tæve stor 35 kg 
• Tæve lille 25 kg 

 

 
HUSK HUNDE SKAL TILSES 
MINDST ÉN GANG DAGLIGT 

 



Fodring sommer og vinter 
 
Det er klart at hunde der står stille om 
sommeren ikke skal fodres helt så meget 
som når de arbejder om vinteren. Der skal 
bruges mindre energi til at holde varmen om 
sommeren og når de ikke arbejder skal de 
også bruge mindre energi. Men det er ikke 
meningen at hundene skal veje halvdelen af 
deres normal vægt om sommeren. Når man 
taber 50% i vægt bliver man meget tynd og 
mister en masse fedt og muskler.  
Hunde er ikke anderledes end andre dyr. 
 

Skal jeg fodre mine hvalpe? 
 
Hvis man vil have en stor sund hund skal 
man fodre hvalpene fra de er små (ca. 4 
uger). Dermed får de den bedste opvækst 
og bliver fine sunde hunde. 
Husk også, at hvis du snakker med dine 
hvalpe hver dag fra de er små, bliver de 
tamme og er lettere at fange, når de skal på 
kæde, eller hvis de slipper løs fra kæden. 

Fryser mine hunde? 
 
Hvis ikke hundene har en god tyk pels fryser 
de lettere. Hvis de har en tynd pels skal de 
bruge mange kræfter på at holde varmen. 
Hvis hunden har en god tyk pels bruger de 
mindre foder til at holde varmen. En god pels 
kommer med et godt kvalitet foder. 
Hunde skal have et tørt sted at lægge sig. 
Hvis pelsen bliver våd er det svært at holde 
varmen. Sørg derfor altid for at dine hunde 
er tørre og har et tørt sted at lægge sig. 
 

Husk vand til hundene 
 

Alle har brug for væske og især på en varm 
sommerdag. Det er vigtigt at hundene har 
adgang til at drikke når de er tørstige 
ligesom vi gerne vil have noget at drikke når 
vi er tørstige. Hvis man kun tilbyder vand når 
man kommer ned til hundene er de mange 
gang for ophidsede til at drikke mens man er 
der. Sørg derfor for at dine hunde har 
adgang til vand hele tiden. 
Hvis dyrlægen ser at dine hunde ikke har 
vand og at de tørster så vil du blive anmeldt 
til politiet for dyremishandling. 

DYRLÆGEN 
INFORMERER 

OM 
HUNDE 

 

 
 

En slædehund skal normalt 
være fuld af energi. 

 
Hvis du er i tvivl så ring til 

dyrlægen. 


