
Pälsbollar och underull
inifrån och ut. Istället för att 
sprayas på. En glansig päls är 
lättare att reda ut och tovar sig 
inte som ett torrt och fnasigt 
burr. Lax olja eller rapsol-
ja rekommenderas. Köp en 
bra underullskarda. En som 
skonsamt drar ut lös underull 
utan att skada täckhåren. En 
kvalitativ karda är värd några 
extra kronor, för skillnaden är 
enorm.

Borsta hunden regelbundet, 
någon gång i veckan brukar 
räcka. Undvik hårda borsttag. 
Låt kardan löpa genom päls-
en utan att den river i huden, 
vilket gör ont. Sluta borsta när 
kardan inte drar med sig mer 
päls. Fortsätter vi ambitiöst 
ökar risken att skada huden 
eller rycka bort päls som sitter 
fast. En hår öm hund kommer 
opponera sig och i värsta fall 
sky borstning framöver. Kor-
tare borstpass oftare är bättre.
Samla gärna pälsen i en boll 
och kläm fast i ett träd, ypper-
ligt bra bomaterial för fåglar 
som inreder förfullt så här års.
Har du en korthårig hund utan 
nämnvärt underull, prova en 
rykt sten (finns att köpa bland 
hästtillbehör). Korta, snabba 
tag och stenen dra skonsamt 
med sig löst hår. 

Invigs våren med hund bad? 
Se till att pälsen torkat orden-
tligt innan frisörandet påbör-
jas.  Annars förstöras hundens 
mundering. Foderbyte? Har 
din hund långa och ihärdiga 
fällperioder. Prova ett nytt fod-
er. Ett rått färskfoder gör un-
derverk för pälskvaliteten och 
även pälsavfallet. 
Med det sagt… njut av våren, 
jycken och färre hundhår i 
smöret!

/Caroline Hellgren

F-ben – myt eller  
varning av vikt?!

En del veterinären avråder 
hundägare från att utfodra 
hundar med råa köttiga 
ben. Men det finns även 
veterinärer som glädjs åt 
kostmedvetna hundägare 
som ger sina hundar en ar-
tanpassad kost. Av den enk-
la anledningen att bra mat 
är sjukdomsförebyggande. 

 
Många etologer ser bensmaskandet 
som en självklarhet. Ett beteendebe-
hov som bör uppfyllas för hundens 
välfärds skull. Därutöver för att 
optimera munhälsa och tillgodose 
ett näringsbehov. Agronomer som 
håller med är många, men en del 
belyser hunden förmåga att even-
tuellt spjälka spannmål och drar 
därefter slutsatser om att ben och 
kött inte behöver vara främst foder-
källan på innehållsförteckningen.  
Och mitt emellan all expertis och 
goda råd lämnas hundägare förvir-
rade och osäkra. 
Personligen var jag rädd att ge jyck-
arna mina skelettben för ca 10 år se-
dan. Så jag undersökte saken. Nog-
grant! Nedan får ni ta del av mina 
insikter och efterforskningar kring 
bendebatten. 
 
VARNING!
Nej det är generellt inte farligt för 
ett köttätande rovdjur att tugga på 
och äta ben! Men det kan vara far-
ligt. Det beror på. Det är skillnad 
på att gnaga, mala och tugga i sig 
ben... och att svälja ben hela. Det är 
även skillnad på ben; bärande eller 
icke bärande bens hårdhet, samt 
tillagade eller råa ben, ålder på 
djuret vars ben vi gör hundmat av.  
 
Benkloka hundar 
Extremt glupska hundar utan ben-
vana, skulle jag avråda från att ge 
ben utan övervakning eller utan att 
vänja in dem successivt. Slukar en 

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.
”Hundar som äter torrfoder har ett 
pH-värde i magen på 5, medan en 
hund som får BARF blir mindre känslig 
och har ett pH på 1-2, nära nog salt-
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. 

Hundens som flismaskin?!
Många hundägare är livrädda att 
benflisor ska fastna i mag-  /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 
fiffiga är att råa ben är mjuka och 

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-
ra flesta ben vi fodrar hunden med 
bör vara från ungdjur. Inga äldre, 
hårt inkalkade ben. Även detta bi-
drar till att benen är porösare än ri-
gida. De vassa flisor som blir kvar 
i gräset när din hund tuggat ben, 
ja de flisorna har hunden så klokt 
valt bort. De flisor eller benknotar 
hunden kanske kräks upp efter ben-
målet eller dagen därpå. Ja de fli-
sorna har hundens matsmältnings-
system valt bort. Så fiffigt funkar det! 
 
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 
finner vi mer av i ex. rött kött. Ser 
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 
hunden fågel, fläsk (vissa hundar är 
dock känsliga) och fisk. Rått, rått, 
rått, aldrig tillagat dock!

Caroline Hellgrens
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För att inspirera våren har jag hängt undan de 
värsta vinterkläderna. Då och då huttrar jag 
ut i vår jacka. Hundarna gör ju på sätt och 
visa samma. De slänger av sig vinterskruden 
genom att sprida den för vinden. Eller i HELA 
huset. Vi snackar hundhår… i drivor, högar och 
kopiösa ansamlingar som verkar ha ett eget 
liv. Jag är rätt säker på att pälsbollen bakom 
sovrumsdörren skällde i går. 

Fällperioden är här! Vi kan un-
derlätta denna process, för oss 
och för våra hundar.
Tillskott av B-vitamin är bra 
för hår och hud. Och det kan 
behövas en extra dos just 
nu. Låt fällperioden boostas 

och därmed kortas ner gen-
om B-vitamin i fodret. Eller 
några extra bananer om jycken 
smaskas i sig det. 
Ett tillskott av olja underlät-
tar även pälsvården. Pälsglans 
är som bäst när den kommer 


