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Vinter tips til din bedste ven  
 
Vinteren kan være en periode med kolde temperaturer 
og barske forhold. Ligesom vi har brug for ekstra 
beskyttelse for at overleve denne periode, så har 
vores kæledyr også brug for ekstra beskyttelse. En 
god ide er at forebygge og ved at følge disse tips, vil 
du kunne forberede dem på koldt vejr og sikre deres 
sundhed, sikkerhed og lykke.  
 
Hold din bedste ven inden døre, så vidt det er muligt. 
De fleste hunde og katte vil på denne måde være 
sikrere og lykkeligste, med undtagelse af gåturene 
naturligvis.  

 
Vindafkøling kan true et kæledyrs liv. Kæledyr der bliver for nedkølede, kan udvikle 
hypotermi eller endda forfrysninger. Hvis din hund hele tiden har kuldegysninger og ikke 
reagerer, kan hypotermi være indtrådt, og du skal søge dyrlæge med det samme. Efter I 
har været udenfor, skal du kontrollere din bedste vens ører, hale og tæer for 
forfrysninger – særligt sårbare steder er fx ørepropper. Forfrossen hud er normalt bleg 
eller grå. Hvis du har mistanke om forfrysninger, kan du vikle et tæppe eller håndklæde 
omkring området for gradvist at varme det og kontakte din dyrlæge.  
 
Når temperaturen dykker, bør korthårede, syge, meget unge eller gamle kæledyr aldrig 
være udenfor uden opsyn. Overvej en trøje eller jakke, idet koldt vejr kan forværre visse 
betingelser, såsom gigt. Vore kæledyr er generelt mindre aktive om vinteren og derfor 
bør du sørge for mere aktivitet inden døre. Du bør også holde lidt øje med 
kalorieindtaget på den ene side pga. en eventuel nedsættelse i aktivitet og på den anden 
side er der mange kæledyr der har brug for mere fedt for at kunne opretholde 
kropstemperaturen.  
 
Hvis du absolut ikke kan få din bedste ven inden døre om vinteren, bør du overveje at 
flytte ham/hende ind i garagen, stalden eller på terrassen. Hvis stedet er uopvarmet, bør 
du købe en kasse, og bortset fra åbningen, dække den med tæpper eller andre isolering. 
Du kan også anskaffe dig helt specielle huler til dette formål, nemlig ”Iglo”. Du må ikke 
starte bilen i et forsøg på at opvarme garagen, idet kulilte kan forgifte din bedste ven.  
 
Hvis din bedste ven skal opholde sig udenfor, skal han/hun være beskyttet af en tør, 
isoleret, træk fri hule, som er stor nok til, at din bedste ven til at sidde og ligge bekvemt, 
men lille nok til at kunne opretholde kropsvarmen. Gulvet skal rejses min. 10 cm fra 
jorden og dækkes med varme, tørre tæpper eller endnu bedre isolering. Husk, at dyrene 
kan trække en masse fugt med ind i deres seng fra sne, slud og sjap, så tjek det ofte, og 
skift det, når det er vådt. Drej hulen væk fra vinden og tildæk døren med plastik, der kan 
svinge lige så meget som en vovse eller katte dør. Hæng et termometer op for at sikre, 
at det ikke bliver for koldt.  
 
Overveje at køb en opvarmet seng eller noget der kan afgive varme som fx en 
varmedunk. Brug ikke noget som din bedste ven kan brænde sig på det eller som 
eventuelt kan påsætte en brand.  
 
Du bør rutinemæssigt kontrollere din bedste vens vandskål for at sikre, at vandet er frisk 
og ikke er frosset. Brug plastik mad og vand skåle i stedet for metal, da din bedste vens 
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tunge kan fryse fast til metal i kolde temperaturer. Overvej at investere i en opvarmet 
vand skål. Udendørs kæledyr har også brug for mere mad om vinteren. 
 
Klip eller trim aldrig din bedste vens pels ned til huden om vinteren. Sørg for at din 
bedste vens jakke eller sweater dækker fra halerod til bugen. Når du bader din bedste 
ven i de kolde måneder, skal du sørge for at tørre ham/hende helt, før I går ud på en 
gåtur.  
 
Beskyt din hunds poter. Salt og andre kemikalier, der anvendes til at smelte sne og is 
kan irritere trædepuderne på din bedste vens fødder. Tør grundigt poterne, ben og mave 
med et fugtigt, varmt håndklæde når I kommer ind. Kæledyr kan indtage salt, 
frostvæske eller andre potentielt farlige 
kemikalier, der også kan irritere deres mund, når 
de slikker deres poter. Forebyg ved hele året 
nogle gange om ugen at smøre trædepuder ind i 
en god uparfumeret creme, der samtidig ligger en 
beskyttende hinde som fx PAW RUB fra Cain & 
Able eller B&B Potepleje. Om vinteren smører du 
så tillige hver gang I skal ud og efter aftørring, når 
I er kommet hjem igen. 
 
For at beskytte poterne er en mulighed også specielt lavede støvler som fx fra Ruff Wear. 
Selvom mange hunde ikke kan lide at bære dem, kan de fleste lære at gå med dem, når 
du bare sørger for at indlære det trinvist og med højt humør. Det kan naturligvis hjælpe 
hvis du tilvænner dem, før kulden sætter ind og vedligeholder det året rundt, dvs. lige 
tager dem på 4-5 gange om ugen.  
 
Et andet ofte set problem er dannelsen af is kugler (sne, is, salt og grus) mellem 
trædepuderne og tæer, især hos hunde/katte med lang pels. Når isen danner boldform, 
kan det være meget smertefuldt. Skyl din hunds/kats fødder med varmt vand (ikke 
kogende, prøv på din egen håndrod først) for at smelte dem og hold håret omkring og 
imellem trædepuderne/tæerne/poterne klippet ned. Når neglene er lange og/eller når 
tæerne spredes fra hinanden ved gåturen, så bliver der mere plads til at danne isbolde. 
Undersøg derfor trædepuder efter I har været udenfor for sne eller isskorper, idet de kan 
sprække og tilmed bløde. Igen her vil PAW RUB være et godt naturligt remedium at gribe 
til.  
 
Når det er koldt – ligesom når det er varmt – efterlader du aldrig dit kæledyr alene i 
bilen. Din bil er bogstaveligt talt en metallisk sugekop for frost og kan potentielt 
forårsager at din bedste ven fryser ihjel.  
 
Frostvæske er en dødelig gift for kæledyr. Frostvæske har en sød smag, som kan 
tiltrække dyr, og selv meget små mængder kan være dødelig for dem. Sørg for at 
anbringe det udenfor rækkevidde og ryd grundigt op, hvis du taber noget af det. Har du 
hældt noget ved siden af, bør du strø området med et absorberende materiale som sand 
eller kattegrus for at forhindre, at hunden/katten slikker det sted, hvor det er spildt. Hvis 
du har mistanke om at din hund/kat har indtaget frostvæske, skal du tage til dyrlægen 
med det samme – måske er du heldig at nå det, mens en modgift stadig kan forhindre 
døden.  
 
Bank højlydt på din bil, inden du starter motoren. Motorer i parkerede biler tiltrækker 
katte og andre små dyreliv, der søger varme og derved kravler op under hjelmen. Når 
motoren først er startet, kan det skjulte dyr blive såret. Bank på bilens motorhjelm for at 
skræmme dem væk, før du starter motoren.  
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Afskærm din indendørs pejs. Når du bruger en indendørs pejs i et hjem med kæledyr, 
bør du altid bruge en pejse skærmer for at forhindre lodne haler i at komme for tæt på 
flammerne.  
 
Sørg for at alle kæledyr er ID mærket. Et større antal kæledyr mistes i vintermånederne, 
idet de nemt kan miste deres duftsans i sne og is og derved blive ude af stand til at finde 
vej hjem. Lad derfor ikke din hund løbe rundt udenfor aflukkede områder eller områder, 
hvor du har stor sigtbarhed og sørg for ID mærkning, så han/hun let kan returneres, hvis 
han/hun alligevel er kommet for langt væk.  
 
Hvalpe/killinger kan ikke på samme måde som voksne tåle kulden. Det er meget 
almindeligt, at hvalpe/killinger nægter at gå udenfor, så udendørs renlighedsindlæring 
kan være svært om vinteren. Du må aldrig blive utålmodig. Lav i stedet for indendørs 
toilettræning (se også adfærdsguiden for stueren), som er en ganske naturlig ting for 
katte, så hvorfor ikke også for hunde? Og derudover forsøg at få vovse med ud, hvor du 
naturligvis ALTID selv er med som et velfungerende heppe og halleluja kor! 
 
Din bedste ven er en del af familien, så husk at give dem den omsorg de fortjener i det 
kolde vejr!  
 
 
Adfærds guider fra Dyrespecialisten 
Ny hvalp, Ny voksen hund, Stueren, Alene Hjemme, 
Destruktiv tyggen, Stueren, Gravning, Overdreven gøen, 
Hvalpebidning, Hundeslagsmål, Frygt mennesker, Hunde & 
Børn, Hyperaktiv & Hoppende hund, Katte manerer, 
Hundetræning & Socialisering hvorfor og hvordan, Nytår – 
hvad så? 
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