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Urenlighed er et stedbestemt problem. Din 
hundehvalp har haft mulighed for at tømme sig på de 
forkerte steder. Urenlighed bliver hurtigt en dårlig 
vane, fordi hunden udvikler en stærk præference for 
sted, underlag og duft for dens improviserede 
indendørs toiletområde. For at gøre din hund stueren, 
har du brug for 2 ting: Først og fremmest 
forebyggelse af uheld og dernæst lære din hund, hvor 
du ønsker at den skal gøre sig ren, så den selv søger 
det. Du træner renlighed udenfor, når du er hjemme 
og har indlært hvor hvalp kan gøre sig ren, når du 
ikke er hjemme. 
 

Forebyg uhe ld 
Uheld kan nemt opbygge en uheldig præcedens og 
derved skabe dårlige vaner, som kan være svære at 

bryde. Konsekvensen heraf er at du for enhver pris må forebygge uheld. Når du ikke er hjemme, 
efterlader du din hund i dens opholdssted – det sted, hvor I også, når du er hjemme, med regelmæssige 
mellemrum laver sjove og rare ting sammen og hvor hvalpen også bruger lidt tid alene, når du er 
hjemme, således at hvalpen ikke ser stedet som at skulle være alene. Alt dette for at skabe tryghed ved 
stedet. Stedet kan fx være et enkelt rum inden døre med gulve, der er nemme at rengøre (badeværelse, 
køkken eller bryggers) med barnegitter, trådnetdør eller lignende. Stedet kan også være en 
transportabel hvalpegård, hvori sættes en transportkasse som hule (uden låge). Giv din hund frisk vand 
og som beskæftigelse ca. 3-6 stykker tyggelegetøj fyldt med foder, en behagelig seng i et hjørne, og et 
hundetoilet i hjørnet diagonalt modsat fra sengen. Din hund vil naturligt ønske at gøre sig ren så langt 
væk fra sin seng som muligt og vil hurtigt udvikle en god vane i forbindelse med at benytte sit toilet.  
 
Som hundetoilet kan du som bund bruge enten avispapir eller bunden af en transportkasse. Du fylder 
herpå græstørv, jord og betonfliser. På denne måde vil din hund udvikle duft og underlagspræference i 
forbindelse med at gøre sig ren på jord, græs og beton/asfalt. 
 
Formålet med hundens eget sted er at indlære præference for på hvilket underlag man gør sig ren, 
kunne finde ud af at hvile i sig selv med henblik på at være alene hjemme og udvikle en god smag for 
hvad der er godt at tygge i, således at du ikke mister alle dine sko og møbler.  
 
Der er 2 vigtige ting: 

1) Du må aldrig bare sætte din hvalp ind et sted uden positiv indlæring 
2) Du har både et sted i stuen og i soveværelset, således at din hvalp er med jer. Du kan ikke 

både efterlade hvalpen alene om dagen og igen om natten! 
 

Lære d in hund at gøre s i g  ren det r i g t i ge s ted  
Når du er hjemme, hjælper du din hund ind i dens opholdssted med 2-4 foderfyldte stykker 
tyggelegetøj, som du binder fast inde i hulen (dvs. fx transportkassen). Det er bare de første gange du 
binder dem fast, således at hvalpen kommer til at holde af hulen. Hvalpe sover meget og derfor vil den 
hurtigt vælge at tage en lur efter et dejligt måltid. Et transportabelt bur eller transportkasse er en ideel 
hundehule (ikke anderledes end et barns tremmeseng eller kravlegård), men du skal ikke lukke og 
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derfor fjerner du lågen. På denne måde lærer din hund at slappe af ved siden af dig, mens du læser, 
arbejder ved computeren eller ser Tv. 
I starten siger du ”Lad os gå ud og tisse og pølle” (eller hvad du måtte ønske) hver time eller 
halvanden og skynder dig (ingen kaffepauser undervejs) sammen med hvalpen, som er i snor til 
toiletstedet (i din have, udenfor hoveddøren af dit hus eller lejlighed). Stå stille med din hund i snor og 
småsnak gerne med hunden. Giv din hund 3 minutter til at tømme sig. 
Når din hund tømmer sig, roser du entusiastisk (men ikke så meget at hunden stopper med at gøre sig 
ren) og giver hunden et par stykker ekstra lækre guffer, fx tørret lever. De fleste hvalpe vil tisse inden 
for de første 2 minutter hver gang I går til toiletstedet og pølle indenfor 3 minutter hver anden gang I 
går til toiletstedet. Så snart din hund har indset at der er indkomst (lækker guf + gåtur) ved udgifter 
(tisse og pølle), ønsker hvalpen at gøre sig ren i dette område. At være urenlig i hjemmet har 
simpelthen ikke de samme frynsegoder, men du må heller aldrig skælde ud eller det der er værre, når 
der sker uheld i hjemmet. 
 
Hvis din hund ikke tømmer sig inden for 3 minutter, går du måske en lille tur 
eller laver lidt sjov udenfor og prøver at stå stille igen. Gør hvalpen sig ikke 
ren, kan I gå ind i opholdsstedet og forsøge på det indendørs toilet. Når hvalpen 
er løs på egne poter i dine stuer, er det bedst, hvis du er sikker på at hvalpen har 
gjort sig ren, så du forebygger uheld. Derfor bør du flittigt gå udenfor, som 
oftest hver 1- 1½ time! Du husker også at rose og give guf ved brug af det 
indendørs toilet og du indlærer dette på samme måde. Du fjerner naturligvis 
pøllerne, men ikke urinen. Ind i mellem lægger du nyt underlag, men lad altid 
et lille stykke brugt blive. Du finder hurtigt ud af, hvornår din hvalp har brug for det og I får nogle 
gode vaner. Om natten, når du har flyttet hvalpens eget sted med til soveværelset, vil hvalpen ofte 
kunne holde sig 4 timer, fordi stofskiftet sænkes. 
 
Du må aldrig indespærre en hvalp eller en urenlig voksen hund i en transportkasse eller lignende. 
En hund der indespærres for længe, vil blive tvunget til at gøre sig ren i sin seng og dette gør det 
ekstremt svært at indlære renlighed.  
Hvalpe er som menneskebørn. De kan ikke fysiologisk styre blæretømningen, idet nerverne til 
kontrollen heraf ikke er fuldt udviklede før omkring 5-7 måneders alderen (race-, køns og 
situationsbestemt (må/må ikke i forhold til hundens verdensopfattelse)). Børn har ble på op til 1½-
3 års alderen, men det har hundehvalpe ikke. Anatomisk er det dog nøjagtig den samme proces, 
der skal gennemleves. 
 
 
Du har brug for en hundehule, evt. hvalpegård, 4-6 hule stykker tyggelegetøj, et kvalitetsfoder og 
ekstra lækre guffer. Se også vores Alene hjemme og Destruktiv tyggen adfærdsguider. 
 
 
 
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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