
    Vintervejr og hundepoter 

Pas på hundepoterne om vinteren

Hundepoter og salt er en dårlig kombination, men potevoks kan være med til at afhjælpe problemet 
med vintersaltede fortove.

Hvorfor begynder hunden at halte, ryste poterne eller bide i poterne?

Når hunden pludselig halter og virker irriteret i en eller flere poter, skyldes det forfrysning eller 
ætsning/irritation fra saltet. 

Det sker at hunden slikker sig overdrevent i poterne efter gåturen. Det kan give anledning til eksem 
eller irritation i huden mellem trædepuderne. Hvis det sker, kan det være nødvendigt, at aflægge 
dyrlægen et besøg. Dyrlægen kan afhjælpe problemet med salve eller anden medicin.

Vand fryser som bekendt ved nul grader, men saltet nedsætter vandets frysepunkt med flere grader. 
Det betyder at poterne udsættes for temperaturer ned til minus 6-10 grader, der er grænsen for 
saltets virkning. De lave grader giver anledning til forfrysning, der virker på samme måde som en 
forbrænding. 

Nogle hunde får problemer med, at deres trædepuder revner, og det gør ondt, når hunden går. 
Smerten skyldes, at saltet udtørrer trædepuderne, som revner og bevirker, at saltet kommer i kontakt
med det underliggende væv i hundens poter, som irriteres og gør ondt, der skal ikke mange ture til 
de forkerte steder, før skaden er sket.



Nogle hunde mærker aldrig noget og andre skal bare have en tur på det forkerte sted før skaden er 
sket. For at forebygge revnede trædepuder kan du skylle saltet af din hunds poter og tørre dem med 
en klud efter hver tur, så bliver poterne sjældent udtørret.

Hvis problemet er opstået, skal man smøre hundes poter med en potevoks eller vaseline, som virker 
blødgørende og vandafvisende. Potevoks kan købes hos dyrlægen og i dyrehandlere.

Hvis din hund er våd, når I kommer hjem efter en tur, er det også vigtigt at den hurtigt bliver tør igen.
Den skal ligge et tørt og varmt sted, hvor det ikke trækker og skal frotteres grundigt for at tage den 
værste fugt i pelsen. Hvis du og din hund går lange ture om vinteren, eller din hund opholder sig 
meget udendørs, når det er koldt f.eks. i en hundegård, skal du være opmærksom på, om den får nok
at spise.
Hunde der opholder sig ude ved lave temperaturer bruger meget energi på at holde varmen, så følg 
din hunds vægt på posen, og giv den så lidt ekstra. Hvad angår hvalpe og vinter, så kan man sagtens 
tage hvalpen med ud, men man skal være ekstra opmærksom på, at hvalpe har et højt stofskifte og 
hurtigt kan blive kolde og udmattede.

Alternativ til saltning 
Det bedste alternativ til saltning er grus. Det generer ikke poterne. Andre alternativer til 
natriumklorid (almindeligt vejsalt) som f.eks. CMA eller kaliumformiat, er ikke meget bedre for 
poterne, men er mere miljøvenlige. De virker på samme måde som almindeligt salt ved at nedsætte 
frysepunktet. 

Gode råd

Det bedste du kan gøre, når du kommer hjem med hunden, er at skylle dens poter i lunkent vand. 
Heldigvis holder trædepuderne til meget. Normalt sker der heldigvis ikke varig skade på poterne. Er 
din hund særlig følsom overfor saltningen, kan du påsmøre potevoks på trædepuderne, inden du går 
ud med den. Det kan beskytte trædepuderne i en vis grad. Man kan endelig også påføre hunden 
sokker f.eks. lavet af neopren.
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