
Giftige matvarer for hund 
 
Link til en side med matvarer farlig for hund. 

 

 
 

 
Sjokolade, kakao  

En av de mest kjente typer giftig mat er sjokolade. Noen typer sjokolade 
er mye verre for din pelskledde venn enn andre. Mørk sjokolade er 

absolutt farligst, fulgt av melkesjokolade, og til sist hvit sjokolade. Jo 
mørkere sjokolade, jo farligere er den. 

 
Sjokolade kan få din hund til å få symptomer som: 

 
-Oppkast 

 

-Diare 
 

-Muskeltrekninger 
 

-Hyperaktiv oppførsel 
 

-Hyppig urinering 
 

-Anfall (i ekstreme tilfeller) 
 

Man bør selvsagt ikke ta lett på noen av disse symptomene, og det gjør 
det ikke greit å gi valpen din hvit sjokolade fordi den er minst skadelig. 

Effekten av sjokoladen er forskjellig, og det kommer an på hvilken type 
sjokolade det er, hvor mye hunden din har spist, og hvor stor hunden er. 

Grunnen til dette er at sjokolade inneholder koffein og theobromin. Disse 

to ingrediensene kan ha skadelig effekt på hundens hjerte og 
sentralnervesystem, så det beste er å ikke gi hunden din noe som helst 

slags sjokolade. 
 

 
 

 
 

Koffein 
Koffeinforgiftning hos hunder er som regel relatert til sjokoladeprodukter, 

men koffein finnes også i mange andre produkter som du ikke må gi 
hunden din. 

 
 

http://samvirke.dk/billedgallerier/gallerier/ting-aldrig-maa-give.html


Dette inkluderer: 

 
- Kaffe 

 

- Colaholdig drikke (coca cola, pepsi etc) 
 

- Sportsdrikker 
 

-Energidrikker (Burn, Battery etc) 
 

-Te 
 

- En del smertestillende medisiner 
 

- Kakao 
 

- Sjokolade 
 

 

 
Løk 

Løk er den av de giftige matvarene som du absolutt bør unngå at din hund 
får i seg. Dette betyr at du ikke må gi hunden restemat dersom den 

inneholder løk. 
Løk kan føre til at hunden din får Hemolytisk anemi, som betyr at de røde 

blodcellene i kroppen ødelegges. Dette er fordi løk inneholder et stoff som 
kalles Thiosulfat. 

 
Dersom din hund får løk, vil den sansynligvis få: 

 
- Oppkast 

 
- Diare 

 

- tap av appetitt 
 

- virke svak 
 

-virke matt og ikke seg selv 
 

Røde blodceller har som oppgave å frakte oksygen rundt i kroppen, så når 
disse har blitt skadd, vil hunden bli tungpustet og lide av oksygenmangel. 

De ødelagte blodcellene vil vises i urinen som blodflekker. Å fore hunden 
med matvarer som kan inneholde løk er absolutt ikke verd risikoen, så 

vær forsiktig med matvarer som pizza, pastaretter, gryteretter osv. 
 

 
 



Hvitløk 

På lik linje med løk, inneholder også hvitløk det giftige stoffet Thiosulfat, 
som forårsaker Hemolytisk anemi hos hunder. Forskjellen mellom de to 

matvarene er at hunden din må spise mye mer hvitløk for at det skal bli 

giftig og forårsake problemer. 
Men det er uansett absolutt best å unngå å gi hunden din hvitløk i det hele 

tatt. 
 

 
Macadamia Nøtter 

Macadamianøtter har i noen tilfeller forårsaket muskelspasmer hos 
hunder, generell tretthet og til og med paralysering av bakparten. Hittil er 

det ukjent hvilket stoff som forårsaker dette, men det anbefales at man 
unngår fullstendig å gi hunden macadamia nøtter. 

 
 

 
 

 

Rosiner og druer 
For mange er det en overraskelse at rosiner og druer er giftig for hunder. 

Dersom din hund spiser kun en liten håndfull rosiner eller druer, kan det 
være nok til å gjøre den alvorlig syk. Symptomer på forgiftning kan være: 

 
-oppkast 

 
-diare 

 
-hyperaktiv oppførsel  

 
-slapphet 

 
-nedsatt apetitt  

 

-magesmerter 
 

I alvorlige tilfeller kan din hund utvikle akutt nyresvikt, noe som gjør at 
hunden ikke kan kvitte seg med avfallstoffer. 

Det er enda ikke klarlagt hvorfor noen hunder utvikler slike alvorlige 
symptomer, men vi anbefaler sterkt at du ikke lar din hund få rosiner eller 

druer. 
 

 
 

 
 

Avocado 
Avocado inneholder et stoff kalt Persin, som kan være giftig for din hund. 



Dette er en matvare som kan gi hunder mageproblemer, slik som oppkast 

og diare. Dette opptrer som regel når hunden spiser store mengder av 
planten, enten frukten, greiner eller blader. 

 

 
 

 
Tyggegummi og Godteri  

I nyere studier har det blitt oppdaget at noen typer sukkerfri tyggegummi, 
godteri og andre liknende produkter inneholder et stoff som kalles Xylitol, 

et søtningsstoff som kan være skadelig for hunden din. 
Dersom hunden din spiser nok av dette stoffet kan det forårsake fall i 

glukosenivå i blodet, noe som forårsaker slapphet, tap av bevissthet og 
anfall. 

 
Bakst av gjærdeig  

 
gjærdeig omdanner seg til alkohol i magen til dyr. 

 

Brokkoli  -  i store mengder 
 

Kalkunskinn  -kan forårsake akutt betennelse i bukspyttkjertele. 
 

 
Det er viktig at du kontakter veterinær øyeblikkelig dersom din 

hund spiser noen av disse giftige stoffene. Effekten av disse 
stoffene kan opptre fort hos mange hunder, særlig små hunder og 

valper. Vår erfaring er at det er best å unngå å gi hunden din all 
mat som du er usikker på, særlig mat som muligens kan inneholde 

noen av stoffene som er listet ovenfor 
 

Kilde: Namsen dyrehospital  -Gjengitt av Potefaret 
 


