
JAKTHUNDEN
Jakthunder har svært høy ytelse og dermed økt behov for 
energi og næringstoffer. Dette gjelder spesielt i jaktsesongen, 
men også under trening. Energibehovet under jakt avhenger 
av intensiteten på jakten, terrenget, individet og temperaturen.

Lettere jakt øker behovet med om lag 10%, mens behovet 
ved mer intensiv jakt vil øke ytterligere. Jakt over flere 
dager krever planlegging av måltider for å sikre tilstrekkelig 
energiinntak i løpet av dagen, samt for å sikre rask restitusjon 
før påfølgende jaktdag.

FÔRING FOR MAKSIMAL PRESTASJON
Ved et optimalt kosthold gir man hunden de beste 
forutsetningene for gode prestasjoner og rask restitusjon. Hvis 
muskelglykogen (lett tilgjengelig lager av glukose) brukes for 
fort, dannes det store mengder melkesyre, som musklene 
har problemer med å transportere bort. Hunden risikerer da 
å gå tom for energi. For å unngå dette, bør hunden gradvis 
tilvennes en fettrik kost istedet for en karbohdyratbasert kost.   

Vitenskapelige studier har vist at kardiovaskulær trening 
av hunder samtidig som de fôres med en diett med høyt 
fettinnhold (minst 25% av tørrstoffet, TS) over lengre tid (minst 
to måneder) øker musklenes evne til å brenne fett*:

• økt antall mitokondrier (cellens kraftverk)
• økt oksygenopptak 

Resultatet er en mer utholdende hund som sparer på 
muskelglykogen og derfor har energi til arbeid hele dagen. 

KARBOHYDRATER
Selv om hovedandelen av energien skal komme fra fett, må 
karbohydratlagrene også fylles opp etter hardt arbeid. 

Dette gjøres mest effektiv etter at aktiviteten er avsluttet. 
Muskelcellene kan da ta opp glukose uten hjelp av insulin.

OPTIMAL DIETT
En høyytelseshund krever et energieffektivt fôr med minst 
25% fett, 25-35% protein og ca 25% karbohydrater. Andre 
egenskaper som er viktige i fôr til aktive hunder er:

• God smakelighet og fordøyelighet på råvarene.

• Rik på proteiner med høy biologisk verdi - inneholder 
aminosyrene hunden trenger.

• Økt innhold av vitaminer, mineraler og sporstoffer.
• Rik på omega-3 fettsyrene EPA og DHA.

SPECIFIC™ har flere gode alternative dietter der disse 
kravene er oppfylt. Vi anbefaler SPECIFIC™ Active eller Skin 
Function Support tørrfôr og Lunch våtfôr.

OMEGA-3-FETTSYRER
Fiskeolje inneholder høye nivåer av de viktige omega-3-
fettsyrene EPA og DHA, som fremmer utvikling av sunn hud 
og pels, god mobilitet i leddene og støtter immunforsvaret. 
EPA og DHA fra fiskeolje er lett tilgjengelige, direkte aktive og 
dermed effektive i hunden.

*Reynolds, A.J., Fuhrer, L., Dunlap, H.L., Finke, M.D. & Kallfelz, F.A. 
Lipid Metabolite Responses to Diet and Training in sled dogs. J. Nutr. 
124:2754S-2759S, 1994

VELG RIKTIG FÔR
TIL JAKTHUNDEN
SPECIFIC™ CAD ACTIVE, CΩD SKIN FUNCTION SUPPORT OG LUNCH – 
KONSENTRERT ENERGI OG NÆRING FOR OPTIMAL PRESTASJON



FÔRING UNDER INTENSIVE JAKTDAGER
Når en hund skal utføre arbeid en hel dag og kanskje flere 
dager på rad, er det nødvendig å planlegge hundens inntak av 
mat. For å fylle på ekstra energi, bør du gi en større mengde 
mat kvelden før jakten, og deretter fylle på ordentlig igjen etter 
dagens arbeid er over. Et stort måltid om morgenen øker 
risikoen for f.eks. magedreining, noe man vil unngå.

På selve jaktdagen kan fôrrasjonen fordeles på følgende måte: 

• Morgen: 15-20% av dagsbehovet til f.eks. SPECIFICTM 
Active.

• Mellommåltid: SPECIFIC™ Lunch 100-200g (avhengig 
av hundens størrelse), helst med litt ekstra vann. Dette 
gir lettfordøyelig konsentrert næring samtidig som 
væsketilførsel sikres. 

• Etter aktivitet: resten av dagsbehovet.

• 

• 
• 

IKKE GLEM VANNET!
Det er veldig viktig å sikre at hunden får lov til å drikke i løpet 
av jaktdagen. En hund kan raskt bli dehydrert, hvis den ikke 
tilbys vann under aktivitet, spesielt hvis det er varmt ute. 
Klinisk dehydrering forekommer allerede ved 6%, ved 10% 
er situasjonen livstruende. Ta alltid med vann til jakta. Noen 
ganger er det vanskelig å få hundene til å drikke frivillig under 
arbeidet, så en god løsning kan være å tilby mat blandet med 
vann.

STRESSDIARÈ
Hunder i ekstremt hardt arbeid, er utsatt for stressdiarè. 
Hardt arbeid utløser diaréen og kan føre til væskemangel. Et 
lettfordøyelig fôr virker støttende fordi mage-tarmkanalen ikke 
trenger å jobbe så hardt med å bryte ned ingrediensene, men 
heller kan konsentrere seg på å absorbere næringstoffene.

Å VELGE FÔR TIL JAKTHUNDER
SPECIFICTM har flere gode fôralternativer for jakthunden, 
både i intensiv jakt og i roligere perioder.

SPECIFICTM ACTIVE CAD

Et meget velsmakende høyenergifôr med høy fordøyelighet. Fôret 
passer perfekt til den aktive jakthunden på grunn av et fettinnhold 
på 28,4%, proteininnhold på 32% og et økt innhold av vitaminer, 
mineraler og sporstoffer. Fôret imøtekommer behovet hos veldig 
aktive hunder, uten at fôrmengden må økes. En del av fettet 
kommer fra fiskeolje. Det gir et høyt innhold av fettsyrene EPA 
og DHA, som fremmer god mobilitet i leddene og sunn hud og 
pels. SPECIFICTM CAD Active er også nyttig under opptrening 
til jakt for å øke musklenes evne til å benytte fett som energikilde. 
Fôret inneholder også beta-glukaner som kan støtte kroppens 
immunsystem.

SPECIFICTM ACTIVE LUNCH

Et våtfôr ideellt som snack før, under og etter jakt eller annen 
trening. Fôret gir ekstra væske og konsentrert ernæring (inneholder 
25% fett, 40% protein og 25% karbohydrater på tørrstoffbasis, TS), 
noe som gir rask restitusjon, og gjør hunden klar for ny innsats.

SPECIFICTM SKIN FUNCTION SUPPORT CΩD

Et godt alternativ til jakthunder med litt lavere energibehov og 
hvor det er ønskelig med et høyere innhold av de viktige omega-
3-fettsyrene EPA og DHA, samt omega-6 fettsyren GLA. Skin 
Function Support har et unikt høyt innhold av disse fettsyrene, 
som fremmer restitusjon, virker antiinflammatorisk og støtter god 
mobilitet i leddene. Dietten er lettfordøyelig og velsmakende. 

SPECIFICTM JOINT SUPPORT CJD

Et godt alternativ for jakthunder som sliter med stive ledd, CJD 
understøtter den antiinnflammatoriske prosessen og hjelper med 
å opprettholde en sunn brusk. Fôret har redusert energitetthet for 
reduksjon av risikoen for overvekt. Passer for jakthunder under 
roligere perioder og mellom sesongen. 

SPECIFICTM ADULT CXD-S, -M, -XL, CXW

Høykvalitative tørr- og våtfôr (vedlikeholdsfôr) med et moderat 
energiinnhold. Passer perfekt til jakthunder under roligere perioder 
mellom jaktsesongene. 

SPECIFICTM ORGANIC BEEF OG FISH C-BIO-W

Velsmakende og økologiske våtfôr som passer både som 
mellommåltid samt under roligere perioder.

DECHRA VETERINARY PRODUCTS AS  
www.specific-diets.no 
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SPECIFIC™ 
LUNCH

Protein 40,2%

Fett 24,8%

Karbohydrater 24,8%

SPECIFIC™ 
ACTIVE

Protein 31,7%

Fett 28,4%

Karbohydrater 29,9%

SPECIFIC™ 
SKIN FUNCTION 

SUPPORT

Protein 28,4%

Fett 20,8%

Karbohydrater 43,2%

SPECIFIC™ 
ADULT

Protein 24,6%

Fett 12,0%

Karbohydrater 56,0%

SPECIFIC™ 
ADULT

Protein 44,6%

Fett 24,6%

Karbohydrater 20,9%

SPECIFIC™ 
ORGANIC BEEF

Protein 41,5%

Fett 35,3%

Karbohydrater 10,6%

SPECIFIC™
JOINT SUPPORT

Protein 21,4%

Fett 10,6%

Karbohydrater 47,5%

SPECIFIC™ 
ORGANIC FISH

Protein 38,7%

Fett 37,2%

Karbohydrater 13,1%


