
F-ben – myt eller  
varning av vikt?!

hund strumpor, behå-byglar, kor-
kar... ja då slinker nog ett ben ned 
utan förnuft. Det kan bli farligt, 
väldigt farligt. Hundar som inte är 
tokslukare men blir benbesatta, bör 
även vänjas in successivt. Alla hun-
dar kan bli benkloka med lite hjäl-
pa på traven från oss människor.

Hjälp din hund  
att bli benklok
1) Rätt pH! 

Först och främst ska hunden ges 
en råkost, ett rått färskfoder eller 
barf. Hundar på denna typ av na-
turlig hundmat får ett lägre pH i 
magsäcken. Ett pH ämnat att smälta 
ben. Torrfoderhundar börjar vi inte 
ge kycklingskrov några gånger i 
veckan, just av denna anledning –
magmiljön.   Benens smältbarhet är 
konstant, men hunden förmåga att 
smälta dem ökar i och med att mag- 
och tarmkanalens miljö förändras.

pH-värde i magen på 5, medan en 
hund som får BARF blir mindre känslig 

-
syra, precis som en varg, räv eller hy-
ena.”  (veterinär Margareta Elborgh) 

2) Ge ben och brosk.

Revben/märgben innebär främst 
ben, inte så mycket brosk. Medan 
kyckling innehåller mycket brosk 
i relation till benmängd. Mycket 
bra startskott på benkarriären. Då 
vi vill ha en så lättsam övergång 
som möjligt. Kalknivån vill vi 
inte chocköka i ett nafs. Kyckling-
vingar, kycklingklubbor, skrov be-
roende på vilket storlek på hund 
du har, är därför en bra början. 

3) Portionera ut givan.

Ge ben var tredje dag till en bör-
jan. Är din hund typen som tuggar 
i timmar. Öka då successivt tiden 
hunden får ha ben. Käkamuskulatur 
och tänder behöver vänja sig vid att 

belastas på detta sätt. Om hunden 
inte tuggat ben förr kan bentug-
gande ge träningsvärk i början. Lite 
då och då är bra invänjning regel. 
 
Håll koll på bajset. Bajset blir of-
tast hårdare i och med att hunden 
din får i sig mer kalk. Blir hunden 
din för hård i magen justerar man 
detta genom att låta hunden skip-
pa ett benmål, eller så tillför du 
mer rött kött i måltiden. Men obs! 
hundar ska vara rätt hårda i ma-
gen, tänk dig rävbajs ute i skog och 
mark... inga kletiga blaffor där inte. 
 
4) Välj ditt ben.

Skilj på bärande ben dvs. ben som 
foderdjuret går på och övriga ben 
som revben, nack - /ryggkotor, 
hals etc. Bärande ben är hårda. 
Dessa ben får hundar utan benvis-
dom tugga under uppsikt och gär-
na i kortare perioder. Exempelvis: 
låt hunden tugga femton minuter, 
stoppa benet i en plastpåse och in 
i kylen tills nästa dag.  Sällan får 
de i sig större mängder kalk av bä-
rande ben, men det kan gå illa åt 
tänderna om hunden är för ivrig. 
Då är övriga ben så som kalkon-
hals, revben, kycklingskrov bättre. 
Låt hunden tugga, slita. Såga, klipp/
skär helst inte i mumsbitar. Då det 
ökar risken att hunden sväljer bi-
tar utan att utvärdera storlek och 
form i munhålan. Om hunden får 
slita, riva av lagom stora stycken 
själv eller successivt mala ner ett 
revben. Då har de mer kontroll på 
intaget och lär sig hur de ska äta. 

Många hundägare är livrädda att 
 /och 

tarmkanalen. Det är jag glad för, 
för det ska ni vara. Men realis-
tiskt livrädda. Jag var själv jätte 
rädd för detta när jag började fod-
ra med ben för över 10 år sedan. 
Men med tiden avtog det. För det 

böjliga i jämförelse med tillaga
de ben. Vid tillagning dras väts
kan ut ur benen som blir torra och 
spricker, blir vassa. Men inte råa!

Sedan ska vi veta med oss att de all

bör vara från ungdjur. Inga äldre, 
hårt inkalkade ben. Även detta bi
drar till att benen är porösare än ri

i gräset när din hund tuggat ben, 

hunden kanske kräks upp efter ben

sorna har hundens matsmältnings

 
Lagom är bäst!
Ben ska förtäras i mängd i relation 
till kött. Kalcium i balans med fos
for är av vikt. Experterna pratar om 
2:1 eller 6:1 förhållande. Dvs. mer 
kalcium än fosfor, det sistnämnda 

man på relationen kalcium/fos
for i småvilt, en vildhunds byte, 
så är den i perfekt balans. Istäl
let för att stirra sig blind på foder
beräkningar så tonar jag med den 
bilden i åtanke in i sunt förnuft.

F-ben
F-benen är alltså ett minne blott. En 
myt en tidigare farhåga som motbe
visats genom tiderna. Man kan ge 

rått, aldrig tillagat dock!
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Nu ha vi ljus här i vårt hus, julen 
är kommen, hopp tra-la-la-la! 
Hundar i spinn, flamsar omkring, 
flamsar omkring! Jourveterinär 
är dyrt i onödan. Jourveterinär är 
dyrt i onödan. Tra-la-la-la-la, tra-
la-la-la-la, tra-la-la-la-la, la-la!

Julen är till för alla, små som stora, två- som 
fyrbenta. För vad är väl en jul utan en revir-
markerad julgran, en nallad lussekatt, hundhår 

ett paket dreggligt öppnat i förväg… Hos oss 
är hundarna och barnen stjärnan i toppen på 
julfestligheterna! Men för att undvika olyckor 

tänka på.  

1) Choklad är lika självklart som ljusstakar 
så här års. Dock innehåller choklad ämnet te-
obromin som är giftigt för hund. Ju mörkare 
choklad desto högre halter teobromin. Hundar 
är individuellt känsliga för ämnet, så för vissa 
individer kan redan en liten mängd vara liv-
shotande. Har hunden din fått i sig choklad 
håll utkik efter förgiftningssymptom så som; 
rastlöshet, hyperaktivitet, hjärtklappning, 
kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, 
darrande. Åk in/ring veterinär direkt!

2) Russin och nötter, glöggens självklara till-
behör står framme i skålar lite här och var. 
Men även detta är giftigt för hund. Har din 
hund ätit russin/nötter i alla sina dagar tyder 
det inte på att han är immun. Toxiner lagras 
i hundens kropp över tid och kan ge symp-
tom först när en viss nivå uppnåtts. Har du 
ett matvrak till jycke… (typ labra… host…
dor…) så kan stora nötter med skal upplev-
as som en självklar aperitif, läs stopp i mag-/
tarmsystemet. 

3) Paketsnören. Perfekt tandtråd vid drag-
kamp…? nej dessa snören är inga leksaker. 
Om hunden sätter i sig dem kan de orsaka liv-
shotande skador i tarmkanalen. Presentsnören 
har ingen bra smältbarhet utan orsakar trassel 
och knutar på organ som inte ska vara vare sig 
trasslade eller ihop knutna. Både smärtsamt 
och farligt.

4) Glänsande, stora, röda julkulor är kul att 
spegla sig i, alla blir lite mer lik Pluto. Men 
de är ingen hit att trampa på om de kraschat i 
golvet, trampdynorna ska man vara rädd om.

5) ”Vår julskinka har rymt, och släkten kom-
mer om en timme... ”  Hoppsan…! En liten 
skinkbit någon gång ibland kan väll ingen dö 
av?! Nja, hundar är faktiskt väldigt känsli-
ga mot salt. Saltförgiftning (hypernatremi) 

-
spottskörteln vid höga saltintag. Så norpas 
skinkan, håll utkik efter symptom som: ökad 
törst (låt din hund dricka, han försöker jämna 
ut saltbalansen i kroppen), kräkning, diarré, 
håglöshet, skakningar, kramper. Åk alltid in 
till veterinär! Dödsfall har förekommit. 

6) Nybakat ska det gärna dofta i hus och hem 
så här års.  Men ställ undan den jäsande de-
gen ordentligt så ingen pälsboll med nos för 
spannmål får tag i den. Jäsande deg i hund-
mage kan sluta med en berusad jycke. När 
degen jäser bildas etanol som hunden tar upp, 
alkoholförgiftning till följd.  Så är du en deg 
kort och har en vinglig vovve med för hög 
promille, ring veterinären och rådfråga.  Vi 
förespråkar nyktra jyckar!

7) Blommor är kul… på fönsterbrädan! Jul-
stjärna, hyacint, mistel och olika liljor kan ge 

lokal irritation, kräkning/diarré om de förtärs. 
Liljorna/lökväxter kan ge hundar njurskador 
precis som vanlig livsmedels lök. Julrosen 
kräver en egen varningstriangel då växten är 
mycket giftig. För hundar så väl som för barn.

8) Brinnande ljus är stämningsfulla och 
vackra. Ställ dem utom räckhåll för den julv-
iftande svansen som gärna rensar soffbordet i 
ett svep.  Omkullvälta ljus innebär brandrisk 
och hundpäls är lättantändligt. Så: ”Hej och 

pepparkakshuset om vår hund skulle antän-
-

värdinnegenomgång av säkerhetsrutiner läg-
ger inte locket på julbordet inte.  

Vill du att hunden ska ta julen med ro trots 
att huset fylls av besök, skinande bollar i 
insläpade träd!! (hallå vilken utmaning), 
förväntan och matdofter så ge honom en rejäl 

stort saftigt märgben som han kan njuta av på 
sin bädd, håll berusade människor borta från 
hunden i alla lägen och har ni barn på besök 
utan hundvana medla och se till att din hund 
inte känner sig trängd eller störd av barnen. 
Är din hund ”jultomtesäker”? Vet du om vo-
vven är helt okey med att det bultar på dörren 
och in kommer en förklädd karl med dov och 
förvriden röst? Om inte så låt hunden vara i 
ett annat rum under besöket. Eller så tar du ett 
tryggt tag i halsbandet och ber tomten kasta åt 
jycken ett par köttbullar på vägen in. 

Mitt budskap är; låt inte saker bara hända, det 
är tråkigt att behöva vara efterklok. Tänk på 
vad som kan ske när ett domesticerat rovd-

och bruk. De kommer eventuellt försvara oss 
mot en rödkindad skägghulk som gör intrång 
i lyan, de kommer absolut vilja hjälpa oss äta 

göra sin egen tolkning på dansen kring gra-
nen. God Juuuyyyyyyl!!!  


