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5 måder med risiko for at du ubevidst knuser din hunds livsglæde 

Vi elsker alle vores hunde og ønsker at gøre, hvad der er bedst for dem, hvilket også betyder at 

sørge for at de er så glade som muligt! Men hvad nu, hvis vi gør noget, der ubevidst gør dem 

ulykkelige eller ødelægger deres livsgnist? Det er sandsynligt, du ikke gør det, men i tilfælde af at 

du er usikker eller ønsker at hjælpe nogen, kan du starte med disse 5 klassiske måder, hvor man 

ubevidst kan komme til at ødelægge hundens livsglæde! 

#1 – Manglende motion 

 

Dette er måske en af de største problemer for hunde, der er topatleter uanset race. Det er forståeligt, 

hvis nogen ikke ønsker at være aktiv, eller har et handicap, som forhindrer dem i at være på farten, 

men at forhindre din hund i at få tilstrækkelig motion er skadeligt for både dens fysiske og mentale 

sundhed. Hunde har brug for at komme udenfor og det betyder ikke bare at gå ud i haven. Tag din 

hund en tur til parken, hvor den gerne må møde  mange andre hunde. Det er en glimrende måde at 

sikre at din hund får den rigtige mængde motion på, som din hund har brug for og det vil kun 

bidrage til at styrke jeres relation. Din hund ønsker at være sammen med dig og ikke bare være ude 

i haven alene! 
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#2 – Tage din hunds mad, aktiveringsting og legetøj fra den 

 

Vi har alle set folk tage deres hunds madskål væk, mens de spiser eller deres legetøj væk, når de 

tygger på det. Dette sker fordi folk ønsker at vise deres hunde at de er alfa og at deres hund skal 

respektere dem. Hvis du har barn, så hold også øje med at barnet ikke tager maden/benet fra den. 

Resource vogtning – som er når en hund bliver aggressiv i sin beskyttelse af en ressource, såsom 

mad eller legetøj - sker ofte når mennesker ikke tydeliggør forståelige grænser overfor deres hunde. 

For at forhindre dette, tror folk at de konstant skal være i stand til at tage maden væk midt i et 

måltid eller lægge deres hund om på ryggen (såkaldt alpha rul), som en straf for at stadfæste deres 

alpha status. Desværre er det et meget misforstået forsøg på hundetræning. Alle hunde der er 

opfostret med forståelse for klare grænser, vil gerne dele deres mad eller legetøj med deres ejere og 

har ikke noget problem med at det bliver taget væk. Så hvad er grunden til at gøre det hver gang du 

fodrer din hund? Tja, der er ikke én eneste grund! Hvis du tager din hunds mad væk og giver det 

tilbage ved hvert måltid, ødelægger du blot tilliden mellem jer. Hunden bliver stresset og det kan 

netop munde ud i for aggressiv adfærd. Hunden bliver simpelthen angst for dig og forstår ikke den 

meningsløse adfærd du udviser. Den gamle regel om at holde sig væk fra en hund, der spiser er 

bredt accepteret, fordi det er sandt. Hvordan ville du opleve det og reagere, hvis nogen tog din 

middag væk i et par minutter, bare fordi de kunne? 
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#3 – Sætte din hund ind i et bur som en form for straf 

 

Transportkasse eller transportbur er et fremragende træningsredskab og ikke mindst, ja som ordet 

siger til sikker transport. Men ideen bag burtræning er at gøre buret til et sjovt og sikkert sted for 

din hund, så din hund kan slappe af. Alligevel er der mange ejere, der insisterer på at bruge det som 

et time-out sted for hunde. Det fører kun til ubehag og modvilje mod buret og når du har brug for at 

bruge det til noget andet, vil du få svært ved at få din hund derind og ikke mindst at kunne sørge for 

at din hund ikke oplever stress. Hunde forstår ikke time-out straf, fordi de ikke taler vores sprog og 

er ikke bygget til at generalisere den måde mennesker tænker på. Brug af time-outs vil ikke af din 

hund ses som en korrektion af dens dårlige opførsel og din hund vil ikke forstå at den gjorde noget, 

som du ikke kunne lide. Til gengæld vil din hund forstå at når du er i nærheden sammen med buret 

er der stor sandsynlighed for at det er ubehageligt. Læring sker i det øjeblik begivenheden foregår 

og hunde er ikke børn, der vil sidde og tænke over deres handlinger som dagen går. Så hvis du 

bruger et bur eller transportkasse, skal du sikre at det er et sjovt og dejligt sted for din hund, hvor 

man trygt kan slappe af! Buret skal heller ikke bruges, når hunden er alene, hvis formålet blot er at 

forhindre hunden i at tygge ting i stykker i hjemmet. Hunden lider derfor af separationsangst, men  

dette er en helt anden sag. Buret skal være det næst bedste sted. Og ja, hvor tror du det bedste sted 

er? Ja, rigtig gættet sammen med dig. 
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#4 – Konstant irettesættelse af din hund 

 
 

Tænk hvis den eneste uddannelse, du fik på et helt nyt job var din chefs konstante råben og 

korrigering af dig for dine fejltagelser. Du vil sandsynligvis hurtigt hade at gå på arbejde! Det 

samme gælder for din hund. Når du har en hund, der ikke har fået en grunduddannelse og kun bliver 

korrigeret hele tiden, er hunden sandsynligvis en meget stresset hund. Dette er fordi din hund ved, 

at du er ked af det og ikke forstår hvorfor, fordi du ikke har lært ham nogen manerer eller hvad 

adfærd der er ønskelig. Ikke nok med det; den konstante følelsesmæssig uro mærkes af din hund og 

du er tilbøjelige til at skade jeres forhold. Et andet punkt at overveje er, hvor alvorligt din hund vil 

tage dig, når der er et reelt problem. Tænk på det som ”Peter og ulven”. Hvis du altid råber at Fido 

skal komme, når Fido løber rundt i baghaven, men at du faktisk aldrig har lært ham at komme hen 

til dig, hvad tror du så vil ske, når han løber ud i trafikken? Han hører dig råbe, men det er intet nyt 

under solen, fordi du altid råber, så din hund løber lige derud og du kan nemt forestille dig, hvordan 

historien så ender. Med andre ord, konstant at råbe på din hund, gør ikke noget for at hjælpe din 

hund og tjener intet formål. Det stresser bare din hund unødigt og du har gjort den immun overfor 

dine signaler. Hunden lærer først at komme, når du kalder med en positivt ladet stemme eller en 

fløjte, og når så hunden kommer til dig bliver positivt forstærket med ros og godbidder. I farlige 

situationer, som ovennævnt kan stemmen så hæves, da du skal nå at stoppe den inden det går galt 

og da vil hunden med langt større sandsynlighed stoppe op og løbe tilbage til dig. Det kaldes 

motivation, hvor hunden netop forventer en positiv forstærkning. På den måde får du netop en 

hund, som du ønsker, der respekterer dig og har tillid til dig. 
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#5 – Efterlade din hund alene i længere tid 

 
 

De fleste af os har job eller går i skole, der gør at vi er væk hjemmefra i mange timer i løbet af 

dagen og vi forlader vores hunde hjemme, så de kan slappe af, indtil vi kommer hjem. Men hvis du 

har mere end den gennemsnitlige 37-timers arbejdsuge og er konstant på rejse eller din hund er 

efterladt alene i mere end 5-7 timer ad gangen, kan det være værd at overveje, om det at have hund 

er et godt valg af kæledyr for dig. Hunde er sociale dyr og har brug for at tilbringe tid sammen med 

deres familier. Det kan være en hel familie eller bare dig. Når de ikke får den socialisering, de har 

brug for, bliver de kede af det, stressede og måske destruktive. Det er vigtigt at du er i stand til at 

sørge for at din hund får den rette mængde motion og leg/samvær med dig og andre hunde, selvom 

du har en travl tidsplan. Hvis du er væk i længere perioder i løbet af dagen eller rejser ofte, så sørg 

for at finde en egnet hundedaghave (alias børnehave) eller en hundelufter, der kan overtage rollen 

og sørge for at din hund er glad og tilfreds. Enhver hund, der på konstant basis efterlades alene 

tilbage i længere tid, vil sandsynligvis være ulykkelig og usund. Så sørg for at du er i stand til at 

give din hund den kærlighed og omsorg, som din hund har behov for! Forestil dig at det var dit 

barn. Ville du nogen sinde forlade dit barn? Nej, ikke engang i kortere tid. Hvordan ville dit barn 

blive, hvis det først skulle sove mange timer om natten også igen 1 til 2 timer efter I var stået op og 

sove mindst 8 timer om dagen og når du så kom hjem skulle der laves mad og andre ting? Dvs. 

højst at blive aktiveret i 2 timer på en hel dag. Nej, vel det ville ikke gå og det ville være out of the 

question.  
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