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SEMINAR:
"HUNDENS FYSIOLOGY, FORDØJELSE, 

OG ERNÆRINGSBEHOV" 
 

Logistik:  
Seminar/foredrag på omkring 3½-4 timers varighed (ubegrænset antal deltagere). 
 
Hvem kan deltage:  
Alle deltagere skal være mindst 12 år gamle.  Der er ingen specialle forudsætninger 
udover det. 
Målsætning: 
 
At give eleven den nødvendige viden og baggrund til at kunne træffe en 
informeret beslutning om, hvorledes han/hun bedst kan fodre sin hund, 
med henblik på optimal sundhed, manifesteret gennem længere levetid, 
lavere dyrlægeudgifter, og en gladere og mere veltilpas hund. 
 
Den nødvendige viden vil omfatte: 

• Kendskab til hundens biologi, inclusive dens nære slægtskab med 
ulven, og de konklusioner vi can drage deraf m.h.t. ernæring;  

• Forståelse af hvorledes hundens fordøjelsessystem er sammensat og 
fungerer, specielt med vægt på forskellene fra det menneskelige 
system; 

• Basal viden om hvad ”fordøjelse” er, hvorledes de interne organer 
alle bidrager med nødvendige processer og kemikalier, og hvordan 
kemien i disse komplicerede processer er afhængige af 
udgangsmaterialet, hvordan det er blevet behandlet, og af funktionen 
af de interne organer; 

• Hvorledes de forskellige fødegrupper influerer på dette - og på den 
værdi hunden har af dem. 

 
De logiske konklusioner der kan drages af denne viden vil blive 
sammenholdt med det dokumenterede indhold af kommerciel hundemad. 
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Indhold: 

 

Tid: Aktivitet/Emne: 
½ time Det biologiske slægtskab og den genetiske lighed mellem hunde og ulve 

Et overblik over de vigtigste elementer af ulvens naturlige kostplan  
1 time Hundens fordøjelsessystem, fysiologisk set: 

• Tænderne/munden 
• Maven 
• Bugspytkirtlen 
• Leveren 
• Tyndtarmen 
• Tyktarmen 
• Endetarmen 

Sammenligning med menneskets fordøjelsessystem 
½ time Fordøjelsens kemi: 

• Hvordan enzymer fungerer 
• Effekterne, kemisk set, af opvarmning af føde 
• Hvorfor balance er vigtigt... 

Pause 
½ time De nødvendige byggestene for en sund kost: 

• Proteiner og aminosyrer 
• Fedt 
• Kulhydrater 
• Vitaminer  
• Mineraler 
• Enzymer 
• Bakterier og andre mikro-organismer 

¾ time Hvorledes de forskellige fødegrupper passer ind i billedet: 
• Kød og indvolde 
• Knogler 
• Fedt og bindevæv 
• Kornprodukter 
• Grøntsager og frugt 
• Mejeriprodukter 

½ time Hvad vi kan konkluder vedrørende sammensætningen af en sund 
kostplan for vores hunde 
Det kommercielle alternativ, i sammenligning... 
Endelige konklusioner om hvorledes vi bør fodre vores domesticerede 
ulve... 
Afslutning/evaluering 
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Gode grunde til at deltage i dette seminar... 
 
For langt de fleste hundeejere er dette seminar intet mindre end et chok.  Selv om 
informationen vi giver egentlig er meget elementær, letforståelig, og simpel at 
anvende, så er det uhyre svært for folk at fatte at de virkelig bliver udsat for det 
storstilede bedrageri de bliver klar de faktisk bliver udsat for på dette område… 
 
Det er meget svært at acceptere, at selv dyrlægerne kan være part af sådan en 
skandale, men det er der mange grunde til.  Den vigtigste er nok, at Landbohøjskolens 
profesorat i rovdyr blev ramt a ”sparekniven” for mange år siden, og det er aldrig 
blevet genoprettet.  Det betyder at danske dyrlæger simpelthen ikke lærer noget om 
hvordan rovdyr bør fodres!  De lærer en masse om fordring af andre husdyr, specielt 
dem vi slagter for at spise - men igen af dem er rovdyr, og danskere spiser ikke hunde 
og katte… 
 
Det er faktisk så galt, at Landbbohøjskolens rektor har udtalt til pressen at den 
tidligere så velrennomerede læreanstalt ved mindre om foder til hunde end 
foderfabrikanterne!  Det kræver ikke noget geni at forstå hvorledes dette reelt giver 
fabrikanterne ”frit spil” til at gøre lige hvad der passer dem.  Og det er at tjene 
penge… hvilket de sandelig også gør! 
 
Dernæst står du dig ved at forstå, at dyrlæger nu om dage tjener penge på at sælge 
hundemad.  Salg af foder er en meget betydelig indtægtskilde for dem - hvilket 
absolut ikke var tilfældet for 30 år siden, hvor en dyrlæge var dyrlæge og ikke også 
købmand.  De kommercielle foderfabrikanter sælger ”speciel” hundemad der kun må 
forhandles af dyrlæger – og de giver dyrlægerne ret til at tage over 200% i avance! 
 
Alt dette betyder, at din dyrlæge ikke har nogen økonomisk interesse i at fortælle dig 
hvad sund hundemad virkelig er – også selv om han/hun faktisk vidste det!  Din 
dyrlæge  vil reelt tabe store penge på at du ved det!  Tabet vil ikke bare komme fra et 
dalende salg af foder, men sandelig mindst lige så meget fordi din hund ikke behøver 
at se en dyrlæge i gennemsnit hver sjette måned hvis den er så sund og rask som den 
mest sandsynligt bliver når du fodrer den rigtigt!   
 
For 30-40 år siden var en dansk hund gennemsnitligt hos dyrlægen 2-3 gange i sin 
levetid, der gennemsnitligt var 14-16 år.  Nu er gennemsnittet i Danmark  mere end 2 
dyrlægebesøg om året, og gennemsnitslevealderen er faldet til 10-11 år! 
 
Hvad der er sket?  Svaret er simpelt: det har været alt for nemt (og sommetider også 
for billigt) for danskere at følge det rædselsfulde amerikanske eksempel og fodre deres 
hunde med kommercielt færdigfoder… 
 
På dette seminar vil du få en hel klar forståelse af hvorfor - og du vil også få en helt 
klar plan for hvad du kan gøre for at redde dig selv og din hund ud af denne 
”suppedas”. 
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Hvad du får ud af dette seminar: 
 
Du vil lære det som din dyrlæge egentlig burde have lært under sin uddannelse på 
Landbohøjskolen… 
 
Dette betyder dog ikke at du bliver dyrlæge på en formiddag!  Men det betyder, at du 
på dette seminar vil lære mere om hvad sund hundemad er, end din dyrlæge har lært 
under sin uddannelse.  (Heldigvis har visse dyrlæger gjort en indsats ud af at supplere 
deres viden efter deres eksamen – men det hjælper dig ikke hvis de er mere 
interessered I at tjene penge end i at gøre din hund så sund og rask at den aldrig 
behøver at  skulle til dyrlæge…) 
 
At sammensætte en sund kostplan for din hund er ikke ”videnskab”, men mestendels 
sund fornuft – når du ved nok om grundbegreberne til at du kan træffe fornuftige 
beslutninger om dette. 
 
Og de grundbegreber vil du lære nok om på dette seminar, til at du kan gå hjem og 
starte et nyt kapitel af sundhed for din hund. 
 
Det er dog utroligt vigtigt at anerkende at hunde og mennesker er forskellige.  Meget 
forskellige endda, når det kommer til ernæring!  Det der er sundt for dig er bestemt 
ikke nødvendigvis også sundt for din hund.  Eller omvendt.  Du kan derfor ikke blot 
antage at du kan bruge ”sund fornuft” som din rettesnor.  Du er nødt til at vide 
hvordan din hund fungerer, rent fordøjelsesmæssigt, ellers det det ikke andet end rent 
og skært lykketræf hvis din hund er sund... 
 
De gode nyheder er, at du vil også forstå, at det at fodre en hund ansvarligt ikke 
behøver at koste en masse tid - og heller ikke en masse penge.  Når du følger de 
simple fundamentale regler du vil lære om på dette seminar, vil du være i stand til at 
købe fornuftigt ind, også til din hund.  Dine udgifter til foder vil måske stige lidt i 
starten indtil du ”finder rytmen” - men, på lidt længere sigt, kan du være sikker på at 
spare penge! Dertil kommer, at du kan forvente at dine dyrlægeregninger vil falde, 
måske til 10-15% af dit hidtidige gennemsnit! 
 

Hvad din hund får ud af at du deltager: 

Din hund vil naturligvis ikke få nogen fordel af din viden medmindre du også bruger 
den....  Men, hvis du gør det, så kan du forvente at flere af følgende ting vil ske: 

• Din hund får rene hvide tænder og dens dårlige ånde forsvinder 
• Din hund vil ikke mere lugte grimt af ”hund”... 
• Din hund vil få en lækker blød og skinnende pels. 
• Din hund vil ikke længere have allergier... 
• Din hund vil live op og tydeligt vise at den føler sig bedre tilpas 
• Din hund vil blive roligere og nemmere at have med at gøre... 
• Din hund vil have mulighed for at leve 30-35% længere – i godt helbred! 

mailto:info@k9joy.com
http://www.k9joy.com/

	SEMINAR:
	 "HUNDENS FYSIOLOGY, FORDØJELSE, OG ERNÆRINGSBEHOV"

