
ABC till jakthundens magtarmstörningar 

När våra jakthundar är ute i skog och mark händer det inte allt för sällan att de äter i sig olämpliga 

saker eller olämpligt mycket av lämpliga saker. De kommer då att drabbas av kräkningar och diarréer. 

Oavsett orsak är det viktigt att som jakthundsägare upptäcka och själv behandla magtarmstörningar i 

tid. Detta för att hunden inte ska drabbas av allvarlig vätskeförlust eller av skador i magtarmkanalen. 

Kort sagt, du kan göra mycket mer än vad du tror för att slippa taskig avföring och onödig ståtid.  

Eftersom hela 90% (!) av jakthundens immunförsvar sitter i magtarmkanalen gäller det att lägga tid 

på att planera din hunds utfodring. Om magtarmkanalen mår bra mår hunden bra, håll dig därför till 

ett foder som du känner dig trygg med.   

JAKTHUNDENS KÄNSLIGASTE ORGAN 

Magtarmkanalen sköter hundens matsmältning. Hundfodret sönderdelas mekaniskt i munnen, 

magsäcken och tarmen och kemiskt av levern och bukspottkörteln. Under transporten genom 

tarmen tas vatten, näringsämnen och salter upp. Restprodukterna blir avföring.  

Magtarmkanalen är också det känsligaste organet hos en jakthund och utsätts lätt för inflammationer 

bara av jaktarbetet i sig. Utfodringen av våra jakthundar är avgörande för hur de mår och presterar. 

Vad vi utfodrar med och hur vi utfodrar är direkt avgörande för hundens hälsa och dess förmåga att 

kunna prestera fullt ut på jakten.  

UTFODRING AV JAKTHUNDEN 

Din jakthund behöver ett balanserat foder som ser till hundens näringsbehov och som håller hunden 

i hull och ger en sparsam och torr avföring. Det är inte ovanligt att jakthundar med återkommande 

magtarmstörningar i grunden har en felande utfodring som är ganska enkel att åtgärda. Att ha en 

jakthund som matvägrar eller återkommande får diarré under jakten är inte bara frustrerande för 

ägaren utan också direkt farligt för hunden. Tänk därför igenom utfodringen i god tid (två månader) 

innan jakten och håll dig sedan till ett och samma foder under säsongen. Våra hundar mår bäst om 

de ges samma foder året om, endast energinivån ska växlas. Under jaktsäsongen ska hunden 

toppladdas för att säkerställa maximalt upptag av vätska och energi.  

TOPPLADDNINGS KOM IHÅG 

 

Kvällen före jakten – Dubbel portion av foder  

En timme före släpp – Vattna hunden med lite lättsmält energi 

Under jakten – Fyll om möjligt på med lättsmält energi och vätskeersättning 

Inom 30 min efter jakten – Ge vätskeersättning 

Kvällen efter jakt – Dubbel portion av foder 

EN UPPRETAD MAGTARMKANAL 

När något retar magtarmkanalen uppstår en inflammation och matsmältningen rubbas. Retningen 

kan orsakas av felaktig utfodring, främmande föremål, infektioner, allergier eller parasiter. Helt 

beroende på retningens verkan drabbas hunden av symtom som ovilja att äta, kräkningar, 

förstoppning eller diarré.  



MAGSÅR 

Det är vanligt att jakthundar och då framförallt unga hundar periodvis inte vill äta eller kräkas på tom 

mage. Sådana symtom ska alltid tas på allvar eftersom det ofta är tecken på en akut inflammation i 

magsäcken. Magkatarr och magsår är vanligt förekommande på våra jakthundar och är orsaken till 

många problem i jakten som avmagring, orkeslöshet och halsinflammationer.  

Magsår behandlas effektivt med magsårsmediciner och magtarmfoder. Dessa foder har en mycket 

högre smältbarhet än ett normalt foder och retar därför inte upp magtarmslemhinnan alls. 

Magsårsmedicinerna ska skydda magslemhinnan (Andapsin®), binda magsyran (Losec®) och skapa 

rätt bakteriebalans genom tillskott av goda bakterier (probiotiska och prebiotiska preparat).  

KRÄKNINGAR och FÖRSTOPPNING 

Bortsett från magsår orsakas kräkningar ibland av att hunden har svalt ett olämpligt eller svårsmält 

föremål. Som bekant kan våra hundar få för sig att äta i sig allt från majskolvar från grillkalaset till 

stenar från hundgården. På veterinärspråk kallar vi alla sådana föremål för främmande kroppar. När 

en främmande kropp har svalts reagerar kroppen med en ofrivillig uppstötning och hunden kräks.  

Främmande kroppar orsakar inte bara en retning utan också en potentiell förstoppning på sin väg 

genom magtarmkanalen. Ett stopp i magtarmkanalen är ett livsfarligt tillstånd och symtom som 

intensiva kräkningar ska därför alltid tas på allvar med en skyndsam veterinärkontakt.  

DIARRÉ 

När det sönderdelade fodret från magen passerar tarmen tas vatten, näringsämnen och salter upp. 

Om upptagningsförmågan är nedsatt drabbas hunden av diarré. Vid en tunntarmsdiarré bajsar 

hunden en stor mängd lös vätska, ibland med inslag av mörkt blod. En sådan diarré orsakar ofta en 

stor vätskeförlust och ska därför tas på allvar. Vid en tjocktarmsdiarré bajsar hunden däremot ofta 

och lite och avföringen upplevs mjuk och slemmig, ibland med inslag av ljust blod. Denna diarré är 

sällan farlig men kan obehandlad ge upphov till vätskeförlust och en besvärande återkommande 

inflammation i grovtarmen.  

BEHANDLING AV DIARRÉ OCH KRÄKNINGAR 

Genom att ge en lättsmält diet, vätska och vila läker en okomplicerad magtarmstörning normalt ut av 

sig själv. Oavsett störning är det framförallt viktigt att vätska hunden. En diarré läker ut bättre om 

hunden fortsatt utfodras men med skonkost. Om hunden också kräks bör den svältas under ett minst 

ett halvt dygn för att skona den irriterade magslemhinnan.  

Skonkost innebär ett mycket lättsmält foder som inte irriterar tarmslemhinnan (kokt älgkött och ris 

eller ett färdigt magtarmfoder). Under de tre första tre dagarna ges enbart dieten i småportioner, för 

att sedan successivt ge hundens normala foder under de kommande tre dagarna igen. Normalt tar 

det en vecka för en okomplicerad magtarmstörning att läka ut.  

Oavsett magtarmstörning läker den bättre om skonkosten kompletteras med receptfria kosttillskott. 

Tillskotten skonar tarmslemhinnan, stimulerar upptaget av vätska och näringsämnen och underlättar 

magtarmpassagen. Det finns flera olika sorters tillskott som innehåller mineraler, fibrer, lerämnen, 

prebiotika och probiotika. Dessa ämnen tillför näring till cellerna i tarmslemhinnan, binder toxiner 



eller gifter i tarmen och stimulerar tillväxt av den goda bakterier. De kan med fördel användas både 

akut och förebyggande för en hund med en känslig magtarmkanal.  

När ska du då söka hjälp? Kontakta veterinär OM hunden 

• upplevs medtagen, trött och hängig. 

• har svalt ett främmande föremål. 

• är ung eller gammal och därmed löper större risk att bli uttorkad. 

• ingen förbättring ses på någon dag trots följda dietråd. 

• kräks upp vatten trots att den bara får små mängder. 

• uppvisar blodiga kräkningar eller diarré (lite ljust blod är inte farligt) 

• inte blir bra eller får återfall trots följda dietråd  

DEN FARLIGA VÄTSKEFÖRLUSTEN 

Det viktigaste näringsämnet för en jakthund är vatten. En hunds grundvätskebehov är under ett dygn 

0,5 dl vatten per kg motsvarande 1 liter för en 20 kg hund. Vid diarré eller kräkningar förlorar hunden 

vätska och behovet av vätska kommer därför att mångdubblas. Om vätskebalansen blir nedsatt ökar 

risken för att drabbas av skada och sjukdom. Vid en magtarmstörning gäller det därför att lura i 

hunden vätska/vätskeersättning för att återupprätta vätskebalansen. 

Vätskeersättning innehåller viktiga salter och kolhydrater och kan köpas kommersiellt eller tillverkas 

hemma. Blanda 1 liter vatten, 1 msk druvsocker, 1 tsk salt och 1 krm bikarbonat och förvara kallt.  

Hur bedömer du då hundens vätskebalans? På en hund som är uttorkad känns tandköttet klibbigt, ett 

hudveck kvarstår då du lyfter huden på hjässan och urinen blir påtagligt mörkare än normalt. 

Lägg energi på att planera jakthundens utfodring i god tid innan jakten så slipper du onödiga 

magtarmstörningar och onödig ståtid.  

 


