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Prob lemet 
Det er nok kun de færreste der ønsker at se sin have gravet fuldstændigt op 
og lavet om til en slagmark. Der er vel heller ingen, der får en hund, fordi 
de ikke ønsker at være sammen med den, opfylde dens basale behov og 
lave ting sammen – ganske som når vi har børn. Når en hund graver er det 
en ganske naturlig og nødvendig adfærd. Hunde kan finde på at grave for at 
lave sig et sted, hvor der er køligt eller for at holde varmen, fordi de kan 
dufte et eller andet, fordi de vil grave deres ben eller foder ned (ofte fordi 
de er overfodret), men de fleste hunde graver pga. kedsomhed, fordi de er 
ladt alene ude i haven. Når hunde er tvunget til at underholde sig selv, går 
det næsten altid imod vore ønsker, fordi hunde er hunde og de kan ikke 
læse, skrive, spille computer, styrer fjernbetjeningen, lave kaffe, tale i 
telefon. I stedet for kan en hund grave, gø, gnave, guffe og galopere. 
 

Løsn ingen 
Først og fremmest skal du sørge for at din hund får opfyldt sine basale behov ved at du sørger for forskellige 
aktiviteter for næsen, hjernen og musklerne med variation. Dernæst skal du sørge for at vedligeholde 
socialiseringen og derfor sørger du for at I hver dag kommer væk fra hjemmet og ud og oplever nye ting, får nye 
indtryk. Alt dette vil du lære på en hundeskole, hvor man har specialiseret sig i at have med kælehunde at gøre. 
Hunden kender hver en krog i jeres område – også selvom du har 20 tønder land og derfor sker der egentlig ikke 
rigtig noget nyt.  
Du bør derfor ikke bare lade din hund være ude alene i længere tid ad gangen. 
 
Du kan derimod udnytte at din hund gerne vil grave og opsætte situationer der gør 
at din hund graver bestemte steder og samtidig får et stykke fornuftigt arbejde ud 
af det. 
Du giver ikke længere din hund mad af en madskål – det tager kun få minutter at 
spise og hvad skal vi så lave? 
Du anskaffer dig min. 6 stk. hule tyggeting som fx Kong, Leo, Buster, marvben og 
rigtige kødben. Du opbløder hundens foder og stopper det i tingene. Herefter 
graver du dem ned, præcis der, hvor du gerne vil have hunden skal grave. De 
første gange går i sammen derhen og din hund får duften af foderet i næsen og 
begynder at grave. Du roser din hund entusiastisk. Når din hund får tingene op, vil den højst sandsynligt lægge 
sig ned og begynde at få foderet ud. Inden hunden er færdig med at grave og spise, er hunden blevet træt og har 
ikke længere grund til at grave hele din have op. Efter måske 4-5 gange, vil din hund selv søge dette og kun dette 
sted og vupti, du kan beholde resten af haven i fred. 
 

Det v i r ke r  s tad ig  i k ke 
Først og fremmest må du være tålmodig. At skabe nye vaner kan tage lidt tid. Måske har du brug for først at lære 
din hund, hvad der er godt at tygge i – se også adfærdsguider for Destruktiv tyggen, Hundetræning & 
Socialisering og Alene hjemme. 
 
Du har brug for min. 6 stk. hule stykker tyggelegetøj, kødben og marvben. 
 
Adfærds guider fra Dyrespecialisten 
Ny hvalp, Ny voksen hund, Stueren, Alene Hjemme, 
Destruktiv tyggen, Gravning, Overdreven gøen, 
Hvalpebidning, Hundeslagsmål, Frygt mennesker, Hunde & 
Børn, Hyperaktiv & Hoppende hund, Katte manerer, 
Hundetræning & Socialisering hvorfor og hvordan, Nytår hvad 
så, Vintertips. 
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