
 
   HUNDER SOM SPISER MØKK 
 

- hva er grunnen og hvordan hindrer vi dette? 
 

av Trond og Kristin H. Lereng 
 
Mange hunder spiser sin egen og andres avføring.  Dette oppleves naturlig nok ubehagelig for  
hundeeierne, men det er få gode råd som gis for å få slutt på dette. 
 
Grunnen til møkkspisingen kan selvsagt skyldes medisinske årsaker.  Dette skal ikke vi gå inn 
på her, men alle medisinske problemer som fører til redusert opptak av næringsstoffer i 
hundens fordøyelsessystem kan medføre at hunden spiser avføring. 
 
Alle tisper som har kull holder rent i valpekassa ved å slikke opp ekskrementer etter valpene.  
Det hevdes i flere hundebøker at tispa slutter med dette når valpene begynner med fast føde.  
Dette er ikke riktig.  Mange tisper fortsetter å spise avføring også etter at vi begynner med 
tilleggsfor.  Legg så merke til valpene.  De observerer sin mors atferd, snuser henne i munnen, 
og lærer på den måten at ”dette spiser vi”.  Her ser man effekten av smittsom atferd.  Vår 
erfaring er at i de tilfellene hvor valpene vokser opp med en mor som spiser møkk, så vil også 
valpene gjøre det samme.  Hvis man da beholder valpene vil denne atferden som regel 
vedvare. 
 
Hunder som har meget stor appetitt har også lettere for å spise møkk enn andre.  Vi må ikke 
glemme at hunden er et rovdyr, og en åtseleter.  Derfor vil dette ligge naturlig for hunden i 
likhet med for eksempel en rev eller en ulv. 
 
Men hvordan reduserer man denne trangen, eller til og med får slutt på dette?   
 
Først og fremst må man se på hva man forer med. Erfaring viser at hvis man forer med tørrfor 
har hundene lett for å spise møkk.  Dette sannsynligvis fordi det ligger igjen mye smaksstoffer 
og næringsstoffer i avføringen.  Man kan også se at hvis det ligger igjen tørrformøkk ute om 
kvelden så har fuglene hakket i dette om morgenen.  Dette tyder også på at det er en del 
næringsstoffer som går rett igjennom hundens fordøyelsessystem.  I tørrfor finnes det en del 
karbohydrater, og dette er noe som hunden ikke har særlig nytte av.  Hvis man sammenligner 
hundens atferd med ulvens vil man se at mye er felles, og det er en myte at ulven spiser 
mageinnholdet i byttedyrene.  Studier har vist at ulven spiser opp selve magesekken, men 
mageinnholdet som naturlig nok inneholder mye karbohydrater, lar den ligge igjen. 
 
Det beste tiltak for å hindre møkkspising er å fore hovedsakelig med kjøtt og vom.  Dette er 
det mest naturlige foret som hunden fra tidenes morgen er skapt for å spise.  Observasjoner 
gjennom mange år har vist at hundene ikke spiser møkk så lenge de fores på dette.  Dette 
tyder på at hunden tar opp maksimalt med næringsstoffer i fra foret.  Heller ikke fuglene rører 
denne avføringen noe som også underbygger denne teorien.   
 
Som sagt finnes det forskjellige råd som etter vår erfaring ikke virker særlig bra.  Det eneste 
som fungerer hundreprosent er å fore med kjøtt og vom.  Da opphører møkkspisingen 
øyeblikkelig. 
 
 


