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Neutralisering 
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rede risikofaktorer for svær overvægt hos 
danske familiehunde
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Baggrund
Viden om risikofaktorer for overvægt og 
fedme hos hunde er et vigtigt redskab til 
at udvikle e!ektive forebyggelses- og be-
handlings-strategier. Dette studie søgte 
at identificere risikofaktorer for overvægt 
og fedme hos danske privatejede voksne 
hunde på Sjælland.

Metoder og materialer
Privatejede hunde (> 2 år og uden kronisk 
sygdom) blev rekrutteret og undersøgt i ot-
tefamiliedyrspraksisser beliggende på Sjæl-
land i områder med varierende socioøko-
nomiske karakteristika. Hundenes body 
condition score (BCS) blev vurderet af to 
specialestuderende baseret på en ni point 
skala (normalvægtig = BCS 4-5/9). Hun-
deejerne besvarede et spørgeskema med fo-
kus på følgende emner: 1) hundens signa-
lement herunder neutralisations-status, 2) 
oplysninger om ejer, 3) fodrings- og motio-
neringspraksis, og 4) ejerens tilknytning til 
hunden. E!ekten af disse faktorer i forhold 
til hundens BCS samt risikoen for at være 
tung/svært overvægtig (BCS score 7-9/9) 
var genstand for to separate analyser. 

Resultater
I alt 268 hunde blev inkluderet i analysen, 
hvoraf 20,5 % blev vurderet til at være tun-
ge/svært overvægtige. Den gennemsnitlige 
BCS var 5,46. I forhold til hundens signa-
lement øgedes både BCS og risikoen for at 
være tung/svært overvægtig markant hos 
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hanhunde, der var kastrerede, sammenlig-
net med intakte, mens neutralisering ikke 
var en risikofaktor for tæver.  BCS og ri-
sikoen for at være tung/svært overvægtig 
steg, når hunhunde havde seniorstatus, 
men faldt for hanhunde med seniorstatus. 
Risikoen for at være tung/svært overvægtig 
var højere for hunde, der havde overvægti-
ge eller svært overvægtige ejere. I forhold til 
fodrings- og motions praksis havde hunde, 
der blev fodret én gang dagligt en højere 
BCS og risiko for at være tung/svært over-
vægtig. Godbidder givet i forbindelse af-
slapning øgede risikoen for at hunden var 
tung/svært overvægtig, og BCS var også 
øget, men kun hvis ejeren selv var overvæg-
tig eller svært overvægtig. Længere daglige 
lufteture var forbundet med øget risiko 
for, at hunden var tung/svært overvægtig, 
men kun hvis ejeren selv var overvægtig el-
ler svært overvægtig. Adgang til at løbe fri 
i en have eller på en ejendom reducerede 
risikoen for at være tung/svært overvægtig. 
Graden af ejerens tilknytning til hunden 
var ikke korreleret med hundens BCS eller 
risiko for at være tung/svært overvægtig. 

Diskussion
At neutralisering øger risikoen for at han-
hunde blive overvægtige mens tæver er i 
risiko uafhængigt af neutralisationsstatus 
er et vigtigt nyt fund. Derudover blev der 
identifi ceret komplekse interaktioner mel-
lem ejerens vægtstatus, fodringspraksis og 
hundens risiko for at være tung/svært over-
vægtig, som understreger behovet for at til-
gå overvægt hos familiedyr ud fra et “One 
Health” perspektiv i fremtidige prospektive 
studier.  Endelig kunne dette studie ikke 
bekræfte, at overvægt hos hunde skyldes, at 
ejerne er for tæt knyttede til deres hunde. 

For yderligere information er der link til 
den fulde artikel her: kortlink.dk/236br
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