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Mange mennesker har urealistiske forventninger til social adfærd 
hunde imellem. Hunde forventes at opføre sig perfekt samt være 
slyngveninder med alle andre hunde. Dette på trods af at vi mennesker 
selv har svært ved at være universelt accepterende og venlige. Selvom 
mennesker ofte er uenige, diskuterer og nogle gange tyr til at skubbe 
og puffe, er det kun få mennesker der er involveret i alvorlige skader. 
Når temperamentet bruser op, er ekstrem fysisk aggression stærkt 
hæmmet. Og hunde er faktisk ikke meget anderledes. 
De fleste hunde har regelmæssige uoverensstemmelser, diskuterer og 
ind i mellem strides de larmende, men det er ekstremt sjældent at de 
skader hinanden alvorligt. Mens det er urealistisk at forvente at hunde 
aldrig skændes, er det derimod realistisk at forvente at vi mennesker 
hjælper vore hunde til ikke at skade andre, når de slås. 
 

For at en hund kan lære denne sociale kunnen, er der først og fremmest brug for at hvalpen 
socialiseres, således at hunden hellere vil lege end slås. Dernæst er det vort ansvar at være på forkant 
med forudsigelig voksen desocialisering, men vigtigst af alt, din hund har brug for at lære 
bidehæmning, således at hvis hunden er oppe at tale med store bogstaver, vil den trods alt ikke skade 
den anden alvorligt. Intet af dette kan vi mennesker lære vovserne, men vi kan sætte situationerne op. 
 

Soc i a l i se r i ng  
At socialisere en hvalp, er lige så sjovt, som det er nemt. Tilmeld dig en hvalpeklasse, 
besøg regelmæssigt forskellige hundeskove, deltag i arrangerede hundemøder og gå tur 
med din hvalp hver dag i forskelligt miljø, som fx mark, strand, skov, by, Zoo.. For at 
socialisere din hvalp, er der brug for at møde fremmede hunde stort set hver dag. Det 
handler om at din hvalp får lov til at udfolde sig løs sammen med andre hunde, mens du 
nyder synet. Sluk for lyden og så er det pludseligt ikke så farligt. Lyden får os mennesker 
til at glemme at se, hvad der reelt foregår! Lær noget om hundeadfærd på en skole, hvor den faglige og 
praktiske baggrund er nutidig, velfunderet og af høj kvalitet, dvs. en uddannelse, typisk af 2½-4 år. 
Alle kan kalde sig for hundetræner, så vær kritisk i dit valg, da alt kan ødelægges i ét forsøg  
 

Forebyg udv i k l i ng smæss ig  desoc i a l i se r i ng 
At blive voksen er en ret så stressfyldt tid for unge hunde i alderen fra 5-10 måneder, specielt for 
hanhundene, der konstant bliver chikaneret af ældre hunde og især af hanhunde. Denne ritualiserede 
chikane er både normal og nødvendig og giver de ældre hunde mulighed for at forberede de unge 
teenagere på voksenlivet, før de bliver stærke nok til at konkurrere på den sociale scene. De unge får 
derved mulighed for at lære, hvordan de bør begå sig som voksen og formålet er at kunne fungere som 
voksen på en social og venlig måde. Chikanen er udløst af en uhøflig voksen adfærd og af et ekstremt 
forøget testosteron niveau hos den unge teenager. Ved at kastrere hvalpen, forebygges det meste af de 
ældres chikane, men den sociale tilpasning er ikke derved sat ud af drift! 
For at kunne bevare sit selvværd og selvtillid og derved opveje den stress en voksen vovsedisciplin 
indebærer, har en voksen hund brug for mange sociale interaktioner. Regelmæssige legesituationer og 
gentagne venlige møder er vitale.  
 
Men for mange hunde bliver socialiseringen med andre hunde afbrudt, når hunden er mellem 5-8 
måneder gammel og normalt efter de første par ”luftlussinger”. Det gælder i særdeleshed for små racer 
og meget store racer. Af bekymring for at den lille hund kommer til skade, løfter den velmenende ejer 
hunden op og er mindre tilbøjelig til at lade hunden lege. På samme måde bekymrer ejere af store 
racer sig. De er nervøse for at den store hund skal skade den mindre hund og ejeren er tilbøjelig til at 
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tilbageholde hunden i stram snor og derved ikke slippe den løs. Derfor, på et yderst og afgørende 
vigtigt udviklingstrin, desocialiseres mange hunde og deres bidehæmning begynder at falde og så er 
der større risiko for potentiel skade, når de er oppe at tottes i bokseringen, hvilket igen gør det endnu 
sværere at socialisere hunden. 
 
For at forebygge at din hvalp bliver asocial eller antisocial som unghund og voksen, er det tvingende 
nødvendigt at du sørger for at din hund forsat møder fremmede hunde regelmæssigt, dvs. helst hver 
dag, men ikke mindre end 4 gange om ugen livet igennem. Ros altid din hund for at møde, hilse på og 
lege med fremmede hunde. Tag ALDRIG venlig adfærd for givet. Lad altid din hund vide at du er 
glad, når hunden er venlig. På den anden side, må du ALDRIG skælde ud, rykke eller lignende, når du 
synes at mene at den ikke opfører sig som du ønsker. Her bør du hellere søge professionel hjælp. 
Gennem unghunde- og voksen tiden, ros og beløn din hund med dens foder eller lækre guffer straks 
efter ethvert venligt møde med en anden hund. 
 

Bidehæmn ing 
De fleste hunde og især hanhunde, er involverede i et antal uoverensstemmelser 
gennem ungdomstiden. Hvis hunden tilegner sig en god bidehæmning gennem 
hvalpetiden og lærer, hvordan den kan løse situationen uden at gøre fortræd, er der kun lille, hvis 
nogen, skade. Men hvis hunden ikke har lært bidehæmning som hvalp, kan der være meget store og 
alvorlige skader. 
Hundeslagsmål er larmende og skræmmende og mange ejere insisterer: ” Den slås hele tiden og 
forsøger at slå andre hunde ihjel!” Det er essentielt objektivt at vurdere, hvilke hunde der er farlige og 
hvilke, der ikke er. Beregn hundens slagsmål/bid ved at spørge, ”Hvor mange gange har hunden været 
oppe at slås?” og ”Hvor mange af disse slagsmål har krævet dyrlægehjælp i forbindelse med alvorlige 
bid?”. Observationen (at hunden slås mange gange) og konklusionen (hunden forsøger at slå alle andre 
ihjel) er ret så selvmodsigende. Hvis hunden forsøger at slå alle andre hunde ihjel, er den faktisk ikke 
særlig god til det, idet den har forsøgt adskillige gange og fejlet hvert eneste forsøg. På den anden side, 
et stort antal slagsmål og udeblivelse af skade er et tydeligt bevis på at hunden definitivt ikke forsøger 
at slå alle andre ihjel. Hvis en hund virkelig ville skade en anden hund, ville den fysiske skade fra en 
enkelt situation være ekstrem. Hunden er helt sikkert ikke socialiseret godt nok, men har til gengæld 
en god bidehæmning. 
Hvis hunden skader andre hunde er det kun sund fornuft og forebyggelse, der er løsningen. Hunden 
bør ikke være løs sammen med andre hunde. At tillade en hund, der skader andre hvalpe og hunde, at 
interagere med andre ville være uretfærdigt, uansvarligt og potentielt farligt. Søg professionel hjælp. 
Bidehæmning er nøglen. Det handler ikke om, hvorvidt hunden slås eller ej, men om hunden skader 
eller ikke skader andre. Hvalpe der har al mulighed for socialisering, dvs. lege-slås og lege-bider med 
andre hvalpe, uvikler normalt en god bidehæmning. De lærer, hvordan de kan hæmme styrken af deres 
kæber og derfor som voksne kan løse uoverensstemmelserne uden at skade. Bidehæmning kan kun 
etableres sikkert i hvalpetiden. Giv derfor din hvalp mulighed for at udvikle en god bidehæmning, som 
er en af de vigtigste årsager til at du bør tilmelde dig en hvalpeklasse. 
Ligesom al anden indlært adfærd, skal det vedligeholdes livet igennem, så derfor er møder med andre 
og fremmede hunde vigtigt. 
 
Du har brug for et kvalitetsfoder og ekstra lækre guffer.  
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