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Alle taler om, at hundeejere skal være ansvarlige. Men
hvad betyder det egentlig i det daglige?

Der er især to følger af hundehold, der generer andre
mennesker, uanset om de er hundeejere eller ej:

Når du møder andre
Så snart du færdes i det offentlige rum uanset om det er
i byen eller på landet, har du pligt til at sørge for, at din
hund ikke generer andre.
Det betyder, at du holder og beholder din hund tæt til
dig, når du møder andre på din vej. Også selv om din
hund er sød og venlig over for andre. Med mindre det
er nogen, du kender godt, ved du jo ikke, om den, du
møder, har lyst til at hilse på dig og din hund.
Bruger du flexline, så sørg altid for, at du har styr på
hunden. Lad være med at lade hunden løbe rundt om
hjørner – du ved aldrig, hvad den møder dér. At lade
hunden krydse frem og tilbage over vejen/fortovet er
ikke bare til fare for andre, men så sandelig også for
hunden selv.

Hundelorte
Er der noget, der kan få folk op i det røde felt, så er det at
træde i en hunds efterladenskaber. Det gælder alle.
Uanset hvor du færdes med din hund, så sørg altid for at
samle op efter den og tag posen med dig! Det hjælper jo
ikke meget at samle op og så lade posen ligge.
Lad være med at smide posen i andre folks skraldespande, selv om det er fristende at skille dig af med lorten
undervejs. Om nødvendigt må du bære posen hele vejen
hjem.

Respekter andres holdninger og indstillinger til det at
mødes med din hund, og gå roligt videre, hvis du ikke
får kontakt.
HOLD AFSTAND OG AFVENT OK
Poter og hår
De mennesker, du møder såvel inde som ude, er ikke
nødvendigvis begejstrede for at få din hunds hår og
poteaftryk på sig. Heller ikke andre hundeejere.
Det giver sig selv, når vejret er pløret og beskidt – men
det gælder faktisk også i tørt og varmt vejr. Hvor mange
har ikke prøvet at hilse på en begejstret hund, der i sin
iver er ved at flå tøjet af dig?
Gør dig selv, din hund og alle andre den tjeneste at lære
din hund at hilse pænt. Så er I velkommen alle steder.

HUNDE

alvorligt taget

Kun når du færdes i naturen, hvor det, din hund efterlader,
absolut ikke på nogen som helst måde kan være til gene
for andre, behøver du ikke samle op efter den.
HUSK POSEN – OG BRUG DEN!
Utidig og vedvarende gøen
Alle kender problemet med en hund, der gør ’hele tiden’.
Den gør, når andre går forbi dens dør. Den gør, når den
bliver ladt alene hjemme. Den gør i haven, når andre går
forbi. Det går lige i blodtrykket på dem, der skal høre på
det, så det stiger faretruende. Vedvarende og utidig gøen
er en hyppig årsag til nabostridigheder og uvenskab.
En hund gør ikke bare for at gø. Den kortvarige situationsbestemte gøen er naturlig og tolereres af alle. Den utidige
og vedvarende gøen derimod er et signal til hundeejeren
om, at hunden er i en situation, som den har svært ved at
håndtere.

Hunden er
menneskets
bedste ven.
Er du hundens?

Indsigt i hundens leveforhold giver gerne årsagen til dens
gøende adfærd. Søg hjælp, hvis din egen viden ikke slår
til. I så godt som alle tilfælde er det muligt at løse problemet til alles tilfredshed.
DET ER DIG, DER HAR HUND – IKKE DE ANDRE!
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Der er især i de senere år gennem forskning i hundens
adfærd dokumenteret banebrydende nyt om hunden og
dens sociale relationer.
Således ved man nu, at social rangorden er situationsbestemt – ikke et stationært hierarki. Den, der er bedst egent
til at klare situationen, tager føringen.
Det er naturligvis svært for garvede hundefolk at omstille
sig til denne nye viden, men vi som hundeejere kan gøre
en stor indsats ved først og fremmest at starte hos os selv.

Hundene finder ikke selv ud af det!
Det er en udbredt misforståelse, at man bare skal overlade hundene til hinandens selskab. Så ’finder de selv ud af
det’. Ja, det gør de såmænd, men ofte med høje omkostninger for mindst én af parterne.
Store hunde sammen med små kan uforsætligt komme
til at skade de små alene med deres fysiske kraft. Små
hunde klarer sig overfor andre og større hunde ved at bide
dem i munden. Det går ikke altid stille af.
En lidt forsigtig hund kan blive presset ud i angst situationer af andre mere robuste hunde, der bare vil lege.
Det er dit ansvar som hundeejer at passe på, din hund
ikke lider overlast – selv om det bare er i leg.

Dominans eller lederskab?
Teorien om, at du som flokfører for din hund skal være
den, der altid sætter sig i respekt og bliver adlydt, er en
fejlfortolkning. Du bliver aldrig flokfører, da du i sagens
natur ikke er en artsfælle (en hund).
Derimod taler vi nu om lederskab, hvor du som den, der
ved bedst, viser hunden på rette vej i (alle) situationer. Når
hunden lærer, at den kan stole på dig også i truende situationer, bliver den tryg og veltilpasset.
Når hunden eks. beskytter sin mad, så er det ikke, fordi den
er dominant, men fordi den er utryg ved sin foderforsyning.
Som hundeejer skal du i disse situationer i højere grad adfærdsregulere dvs. aflære din hunds nuværende adfærd
og indlære en ny og mere hensigtsmæssig. Det tager lidt
tid, men det lønner sig!
EN TRYG HUND ER EN GLAD HUND!
Problemhund?
Ændrer din hund pludselig adfærd, så skyldes det sandsynligvis, at den har smerter.
Hvis din hund eks. begynder at tisse i din seng, så kan det
skyldes en urinvejsinfektion. Har hunden smerter i eks.
bevægeapparatet reagerer den ofte ved at blive aggressiv
over for andre hunde.
Lad derfor altid din hund undersøge hos en dyrlæge før du
konsulterer en adfærdsterapeut. Det kan spare dig og din
hund for mange besværligheder!

OMSORG
Når du vælger at blive hundeejer, påtager du dig ansvaret for et andet levende væsen. Det er ikke kun til
glæde for dig – det forpligter også!
Det er dig, der sætter rammerne for hundens livsbetingelser og levevilkår – du er ansvarlig for dens ve og vel.
Hunden kan ikke selv vælge.
Vær åben, men stol ikke blindt på teorier og eksperter.
Frem for alt brug din sunde fornuft – det er dig, der
bedst kender din hund.
Så skal du nok lykkes som hundeejer

Hunde skal ikke finde sig i hvad som helst
Gennem årene har vi haft vældig fokus på, at vores hund
skal tåle alt, hvad vi byder den – bogstavelig talt. Vi glemmer, at en hund i bund og grund er et levende væsen med
de muligheder og begrænsninger, det nu måtte indebære.
Derfor er det dit ansvar som hundeejer at sørge for, at
din hund kun oplever situationer, den med rimelighed kan
klare. Det er dig, der er den forstandige med overblikket –
du viser vejen.
Sørg for, at din hund undgår konfliktsituationer og konfrontationer, der kan blive for meget for den.
Det er i orden, at din hund ikke lige elsker alle hunde, at
den ikke har lyst til at lege med alle andre hunde, at den
ikke bryder sig særlig meget om vand – eller hvad det nu
kan være.
Lær din hund så godt at kende, at du kan hjælpe den glad
og problemfrit gennem livet.
DÉT ER DIT ANSVAR!
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