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Af Martin Poul Pedersen
Hvad ville dit kæledyr egentlig vælge, hvis 

det helt selv kunne bestemme indhol-
det af sin madskål? Det spørgsmål er 
udgangspunktet for en debat, der 
gennem årtier har bølget op og ned 
blandt de mere end 880.000 danske 
familier, der ejer og elsker et eller 

flere kæledyr, og som i sagens natur 
ønsker at gøre det bedste for dem. 

Valgmulighederne er næsten 
uendelige, og som alle gode debat-

ter indeholder kampen om det rigtige 
foder til kæledyr både milliardindustri, 

fingerpegning og folk, der har set ”lyset” 
i vidt forskellige retninger. Spørger man 

eksperterne vil de dog ofte pege på vigtig-
heden af den kritiske fornuft - og på, at dyr 
primært spiser for at overleve. Det betyder 
at frustrationerne over fodring og oplevel-
sen af ”kræsne” dyr meget ofte noget, der 
opstår i menneskenes hoveder og som rela-
tivt nemt kan overkommes – og så betyder 
det ikke mindst, at svaret på spørgsmålet 
om den bedste mad til dit dyr – igen som 
i alle gode debatter – langt fra er entydigt. 

Ifølge en af landets mest erfarne eksperter 
på området er det netop den vigtigste poin-
te, når det kommer til at give sin hund eller 
kat en menu, der lever op til alle krav om 
idealvægt, trivsel og skinnende pels.

- Diskussionen om det rigtige foder bli-
ver meget hurtigt sort-hvid, og spørger du 
mig, går der simpelthen religion i det. Men 
dyr har ligesom mennesker forskellige be-
hov, der ændrer sig efter en lang række pa-

rametre, og det er lige præcis det, man skal 
gøre sig klart som dyreejer, der skal ud og 
belsutte sig for foder, siger veterinærsygeple-
jerske Gitte Kamp, der blandet meget andet 
driver virksomheden Foderjunglen.dk, der 
netop rådgiver om ernæring til husdyr. Git-
te Kamp har gennem 30 år beskæftiget sig 
professionelt med hunde, katte og andre kæ-
ledyr blandt andet som sygeplejerske og un-
derviser på Landohøjskolen med særligt med 
fokus på ernæringsdelen, 

- Det jeg oplever er en meget nuanceret 
virkelighed, og der glemmer nogle dyreejere 
at tage hensyn til, at det enkelte dyr kan have 
unikke udfordringer afhængigt af alder, aller-
gier eller andre forhold. Problemer som kan 
mindskes med det rigtige foder eller de rigti-
ge tilskud, men forværres af andre. Derfor er 

Der går ofte næsten religion i diskussionen om  
den rette kost til de pelsbærende og firbenede 

familie-medlemmer, og det risikerer i sidste ende 
at være til skade for dyrene. Få gode råd til at 

finde rundt i ”foderjunglen” og sikre dit dyr 
den rette ernæring.

det ikke nok at vælge én type foder eller én 
idé og så tro, at det løser alle problemer for 
alle typer dyr, siger hun. 

Skal hunde have råt kød?
En hurtig Google-søgning afslører et hav af 
hjemmesider, facebookgrupper og debatfo-
ra, der slår til lyd for  forskellige foder-fi-
losofier. Samtidigt findes der en lang række 
produkter fra både store og små firmaer ud-
viklet specifikt til alle mulige forhold. Svaret 
findes ofte et sted midt imellem.

- Det er blevet et gigantisk marked, og 
foder er også blevet noget som vi går mere 
og mere op i med vidt forskellige udgangs-
punkter. Det er med til at gøre det til uover-
skuelig jungle for mange, siger Gitte Kamp.

En af de filosofier, der de seneste år har 
fyldt meget er den såkaldte BARF - En for-
kortelse af ”biologically appropiate raw 
food” , der bygger på en ide om at fodre dyr 
efter deres oprindelige behov: Heste skal 
have græs, pandaer bambus mens hunde 
dybest set skal fodres som deres forfædre 
ulvene. Problemet er, at det er en sandhed 
med store modifikationer, og BARF-foder 
til hunde er fra flere sider blevet kritiseret 
for ikke at tage højde for den store udvik-
ling der er sket fra vild ulv til Gravhund 
og Mops. Dertil kommer den seneste trend 
med kornfrit foder – en slags palæo-diæt 
til hunde og katte som lover højt humør og 
minimal allergi. Ifølge Gitte Kamp kan der 
være store fordele at hente i begge typer af 
foder, men hun advarer mod blindt at følge 
en type foder.

- I forhold til BARF er det rigtigt, at der er 
belæg for, at for nogle hunde bedres nog-
le typer allergi væsentligt, når de sættes på 

BARF. Det er det samme, der gør sig gælden-
de med kornfri fodring. Problemerne kan så 
opstå, når man derfra udleder, at BARF eller 
kornfri er svaret på alt, for det er det ikke, 
siger Gitte Kamp.

Dyrefoder er ultrasundt
Gitte Kamp fremhæver, at der heldigvis er 
stigende bevidsthed om, at det kræver for-
beredelse og indsigt i forhold til det enkelte 
dyr at vælge foder. Samtidigt understreger 
hun, at eksempelvis hunde- og kattemad ge-
nerelt er af høj kvalitet.

- I takt med, at der er kommet øget vi-
den om kroppens byggesten og behov har 
dyrefoder udviklet sig til at være meget 
mere afstemt. Det betyder, at dyr – ernæ-
ringsmæssigt – faktisk ofte spiser meget 
bedre end mennesker, siger hun og under-
streger, at man derfor skal være varsom med 
at overføre sine menneskelige behov på dy-
renes madvaner.

- Dyr spiser for overlevelse. Derfor er der 
ikke det behov for variation eller flot præ-
sentation, og det betyder ikke mindst, at det 

kan lade sig gøre, at fremstille foder, der er 
fuldstændigt afbalanceret efter dyrets 
behov, siger hun.

Smager med lugtesansen
Næste udfordring er så, at få dyret til at 
æde det ofte dyrt indkøbte foder. Her 
spiller det tydeligt ind, at dyre-hjer-
ner er bygget markant anderledes 
end menneskes. Dyr lever kort fortalt 
i nuet, de spiser ikke af kulturelle eller 
sociale årsager – og  på trods af den op-
levelse mange hunde- og katteejere har 
– så er de meget sjældent kræsne.

- I de situationer, hvor det er en udfor-
dring at få hunden til at spise vil jeg sige, 
at det i hvert fald i ni ud ti tilfælde ikke 
handler det om kræsenhed, siger Gitte 
Kamp. I stedet peger hun på psykolo-
giske faktorer – føler dyret sig truet, 
kan der for eksempel arbejdes med at 
indføre helt nye rutiner. Derudover pe-
ger hun på, at hverken hunde eller 
katte har lige så mange smagsløg 
som mennesker. En stor årsag til at 
dyr ikke spiser kan derfor være, at 
det simpelthen ikke lugter nok af 
dyrefoder.

- Dyr bruger lugtesansen i 
forbindelse med mad, og aro-
maen har stor betydning. Hvis 
man derfor oplever, at et dyr bli-
ver træt af en særlig type mad halv-
vejs gennem 10-kilos-sækken, 
skyldes det tit ganske enkelt, 
at maden har mistet sin aro-
ma, forklarer hun og råder 
derfor ofte til at tænke på, 
hvordan maden opbeva-
res, ligesom varmt vand 
fra hanen kan være med 
til at styrke duften af 
mad. Ellers er det blot at 
give sig tid til at lære sit 
dyr at kende, søge gode 
råd og eventuelt pro-
fessionel rådgivning, og 
vigtigst af alt: At huske 
den kritiske sans.

Veterinærsygeplejerske Gitte Kamp udgav 
sidste år bogen  ”Min Firbenede Ven”, 
inspireret af den kendte ”Barnets Bog”, 
men målrettet hundeejere og fyldt med 
gode råd om alt fra fodring til adfærd. Hun 
understreger, at der ikke findes ét samlet svar 
når det kommer til dyrefoder.

faktaboks
FIND DET RIGTIGE FODER

• Brug tid på at sætte dig ind i de særlige be- 
 hov, der kendetegner dit dyr. For eksempel  
 er hund omni-ædende. Mens katten er 100  
 pct. carni, og derfor skal katte ikke have  
 hundemad.
• Derudover påvirkes foderbehovet af dyrets  
 alder, størrelse og eventuelle medfødte  
 skavanker.
• Der trives mange forskellige teorier inden 
 for foder, men det kan være en god idé at  
 søge professionel rådgivning, ved tvivl. For- 
 di én har fundet løsningen til sin hund, gæl- 
 der det ikke alle hunde.
• Det kan være en god idé at benytte sig af  
 kosttilskud. Men igen er det vigtigt at sætte  
 sig ind i hvilke mangler der er i dyrets kost i  
 forhold til det reelle behov.
• Når du har fundet det rigtige foder, så husk,  
 at dyr ”smager” med næsen. Derfor bør  
 større fodermængder opbevares lufttæt og  
 åbnes så sjældent som muligt.
• Læs meget mere og find flere 
 gode råd på www.foderjunglen.dk eller
  på www.Gittekamp.dk

Ernæring: Det kræsne   kæledyr er en myte

I de situationer, hvor det er en 
udfordring at få hunden til at spise 
vil jeg sige, at det i hvert fald i ni 
ud ti tilfælde ikke handler det om 
kræsenhed.

”


