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SEMINAR:
"FAKTA OM HUNDEFODER, SYGDOM, 
MISINFORMATION, OG PROFIT... " 

 

Logistik:  
Seminar/foredrag på omkring 3½-4 timer (ubegrænset antal deltagere). 
 
Hvem kan deltage:  
Alle deltagere skal være mindst 12 år gamle, og skal have deltaget i ”Hundens
fysiology, fordøjelse og ernæring” eller på anden vis have tilegnet sig den tilsvarende 
viden.   
Målsætning: 
 

At give eleven indsigt i hvorledes hundens genetik kan og vil blive påvirket 
af fodring - og hvilke konsekvenser dette allerede har haft i løbet af 
hundens domesticering. 
 
At uddybe elevens indsigt i hvorledes fordøjelsesenzymer virker - og 
påvirker den måde vi bør fodre på. 
 
At sætte eleven i stand til gennemskue hvorledes økonomiske interesser 
kan og vil influere den information, der er til rådighed for forbrugeren. 
 
At sætte eleven i stand til at vurdere information om hundefoder, givet af 
foderfabrikanter og dyrlæger, uden at forfalde til blind tro på 
misinformation, inklusive varedeklarationer og reklamer. 
 
At gøre eleven fortrolig med hvilke sygdomme der kan være direkte 
forårsaget af forkert fodring - og hvorldes de kan helbredes ved en simpel 
kostændring, uanset flere dyrlægers forgæves forsøg på at forbedre 
tilstanden gennem anvendelse af syntetisk medicin. 
 
At gøre eleven kompetent til at føre en meningsfyldt dialog med 
hans/hendes dyrlæge og til at udnytte dyrlægens expertise, hvadenter 
dyrlægen er enig i principperne om fodring eller ej.   Dette gælder specielt 
hvis dyrlæger forsøger at ordinere en ”specialdiet” af færdigfoder... 
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Indhold (med forbehold for mindre ændringer): 
Tid: Aktivitet/Emne: Kommentarer: 
½ time Ulvens naturkost - og hvad vi kan udlede fra det om 

vores hundes ernæring... 
Lars Madsen 

¾ time Domesticeringprocessen og dens indflydelse på vore 
hundes ernæringsbehov i dag 

• Tidsperspectiverne - fra stenaldermanden til 
nutiden 

• De forskellige typer af genetiske skader fra 
forkert fodring 

• Hvad vi kan gøre når skaden er sket... 
• Hvad der vil ske hvis vi ignorer advarslerne... 
• Etik eller økonomi? 

Mogens Eliasen 

¾ time Fordøjelsesenzymernes rolle for hundens sundhed Merete Prior 
Pause  

¼ time Interessekonflikter, skræmmepropaganda, og 
pengemænd - hvad du kan forvente, og hvad du stiller 
op med det 

Merete Prior 
Mogens Eliasen 

½ time Varedeklarationerne for hundemad 
• Lovlig svindel med tal der er meningsløse! 
• Protein eller protein? 
• Naturlige næringsmidler contra syntetiske – hvad 

betyder det? 

Merete Prior 
Mogens Eliasen 

¾ time Sygdomme der skyldes forkert ernæring eller ukorrekt 
fodring: 

• Allergier... 
• Hyperaktivitet 
• Sukkersyge 
• HD 
• Sygdomme forårsaget af vitamin- eller 

mineralmangler  

Lars Madsen 
Mogens Eliasen 

¼ time Hvem er chef - du eller din dyrlæge? 
• Om at stille spørgmål istedet for at give svar... 
• ”Komplet stabsarbejde” 
• Viden som din dyrlæge har brug for at få fra 

dig... 

Mogens Eliasen 

? Spørgetid  
¼ time Afslutning/evaluering Mogens Eliasen 
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Gode grunde til at deltage i dette seminar... 
 
Den vigtigste grund for dig at deltage i dette seminar er at du ønsker at vide besked 
om de ting du har krav på og brug for at vide noget om, når snakken er om 
hundemad.  Du er ikke interesseret i at blive fyldt med løgn og halve sandheder - du 
vil vide hele sandheden, uden omsvøb, så du selv kan danne dig en mening om 
tingene. 
 
Du er klar over at denne viden er kontroversiel, og du er indstillet på at den kan skabe 
konflikter hvis den ikke bliver brugt med omtanke.  Du ønsker dog at forstå 
baggrunden for disse konflikter, så du selv kan vurdere hvorledes du skal forholde dig 
til dem. 
 
Du ønsker at være rustet, så du kan klare en mulig konflikt med din dyrlæge, hvis 
han/hun ikke skulle være informeret om disse ting, eller ikke ønsker du skal være det.  
Du er klar over at han/hun har interessekonflikter is dette spil, men du vil vide hvad 
de er, og hvordan du kan imødegå dem på en sådan måde at du stadig kan bruge din 
dyrlæge, uden at skabe unødige konflikter... 
 
Du har muligvis hørt en masse om hunden som domesticeret ulv, men du er ikke 
tilfreds med rygter og snak - du ønsker at få ordentlig fat i perspektiverne af denne 
udvikling, så du kan drage dine egne konklusioner vedrørende den indflydelse denne 
viden bør have på den møde du fodrer din hund. 
 

Hvad du får ud af dette seminar: 
 
Du vil forstå din hund, også på et biologisk plan, og du vil have let ved at træffe 
beslutninger om hvardan du skal fordre den på en forsvarlig måde, unset hvad andre 
mennesker måtte mene om dette. 
 
Du vil også få et godt grundlag for at vurdere hvad du kan og bør gøre med en hund, 
der måske ikke er helt så rask som den kunne være 
 
Du vil blive godt rusted til at håndtere de konflikter med andre mennesker, som 
uværgeligt følger når du fodrer din hund med sund naturkost. 
 

Hvad din hund får ud af at du deltager: 

Den største værdi for din hund vil blive at du vil få så meget viden om disse ting at du 
ikke pludselig skifter kurs fordi du bliver overvældet med information der modsiger 
hvad du troede på. 
 
Med den viden du får fra dette seminar kan den være sikker på at du vil forsætte med 
at fordre den med respekt for dens natur, så den kan nyde et langt hundeliv med 
minimal risiko for sygdom. 
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