SÅDAN PASSER DU
DIN HUND
GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

Når du får din hund hjem
For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2
ugers ferie. Den første uge bruger hunden til at finde sig til rette i sit nye hjem og blive
tryg ved at være der. Den næste uge bruger I til at udforske den nære omverden og til
at vænne hunden til at være alene.
Fra den første dag af skal du tilstræbe en så naturlig døgnrytme som muligt. Sørg altid
for at hunden er tryg - også om natten. Vil du ikke have hunden hos dig ved/i din seng,
så sover du ved siden af den på dens plads, indtil den har fundet sig til rette. Dér, hvor
hunden skal opholde sig, når den er alene hjemme, er også dér, hvor du slapper af og
hygger med hunden. Det koster lidt besvær, men det er afgørende for, at hunden føler
sig tryg. En tryg hund er en veltilpasset hund!

Fodring
Hunde skal have et ernæringsrigtigt og lødigt foder uanset hvilket foder, du vælger. Alle
foderprodukter indeholder et lovbestemt minimum af vigtige næringsstoffer, så det, du
især skal vælge ud fra, er den omsættelige (metaboliserbare) energi i foderet, da det
angiver foderets næringsværdi. Hunde kan ikke selv søge føde i naturen, så det er dit
ansvar at sørge korrekt for den.
Det er individuelt, om hunden kan/skal have adgang til foder hele tiden, eller den skal
have afmålte måltider. Hvalpe har naturligvis anderledes hyppige behov for næring.
Mange opdrættere giver fodervejledning – følg den – eller søg anden professionel
vejledning.
Foderproduktets anbefalinger er vejledende, så afhængig af din hunds aktivitetsniveau,
evne til at omsætte foderet, foderets kvalitet m.m. er afgørende for, hvilken mængde
foder, hunden har behov for. En hund skal hverken være for tyk eller for tynd. Er du i
tvivl, så spørg en professionel. Kosten er afgørende for hundens velbefindende.
Under alle omstændigheder skal hunden altid have adgang til rigelig frisk vand.

Håndtering
Alle hunde skal kunne håndteres. Det betyder, at det skal være muligt at undersøge
hunden (ører, øjne, poter etc.), uden at hunden stresser unødigt. Kommer hunden (lettere) til skade, er det afgørende, at man kan undersøge hunden og evt. hjælpe den på
stedet. Det skal også være muligt at tage hundens temperatur, her kan du med fordel
bruge et børnetermometer.
Det er dit ansvar at sørge for, at din hund lærer at blive håndteret

Soignering
Mindst en gang om ugen skal du efterse tænder, negle og ører, hundens pels skal
børstes igennem, og hundens ydre genitalier skal efterses for evt. infektioner og urenheder.
Tænder: Hunden kan – uden at du umiddelbart opdager det, have knækket en tand,
der senere kan udvikle sig til tandbyld. Belægning på tænderne er grobund for bakterier og dermed for tandsten. Sørg for at din hunds tænder er rene og hvide. Eventuelt
kan du børste dem med tandplejemidler beregnet for hunde.
En hvalp, der skifter fra mælketænder til blivende tænder, skal du holde øje med, at
mælketænderne er ude i tide til, at de blivende tænder kan udvikle sig uden at blive
hæmmet af en siddende mælketand. Mælketænder har lange rødder, så skal en mælketand fjernes, skal du søge en dyrlæge, der har speciale i tænder.
Negle: Hundens negle må ikke blive for lange. Det er bedst at klippe eller file et lille
stykke ad gangen af neglen, da blodåren i neglen så trækker sig tilsvarende gradvist
tilbage. På den måde får hunden intet ubehag ved det.
Ører: Lugt til ørerne – de skal lugte ’rene’. Hunde med hængende ører bliver ofte
varme og fugtige i øregangen. Hunde med hår i ørerne skal især passes, så de ikke
udvikler øremider eller infektioner i øregangen. Brug gerne en professionel til at fjerne
hår i ørerne. Du kan rense det ydre af øret med en vatrondel eller et stykke papir. Du
må under ingen omstændigheder rense øre med vatpinde eller andre instrumenter.
Genitalier: Hos hanhunde opstår der gerne (en let) forhudsbetændelse. Du kan selv
rense med midler, der er beregnet hertil. Er der tale om en direkte infektion, skal du
søge dyrlæge. Hos tæver skal skedeåbningen være ren og tør. Der kan sommetider
samle sig lidt størknet udflåd (blod i løbetiden). Rens det yderste med et gazekompres

eller en vatrondel fugtet i lunkent vand eller kamillete, brug ikke klorholdige præparater.
Du må under ingen omstændigheder stikke noget som helst op i skeden på hunden.
Holder tæven sig ikke selv ren i løbetiden, skal du rense skedeåbningen flere gange
om dagen.
Pels: Alle hunde – også korthårshunde – skal gennembørstes. Det fjerner døde hår,
stimulerer huden med en let massage, og fjerner snavs og skidt. Pelsrige hunde skal
børstes i bund, det vil sige, at pelsen skal børstes igennem helt ind til huden overalt
på hunden. Hår og underuld filtrer nemt, og det kan give svære hudproblemer. Magter
du ikke selv at holde pelsen, så brug en god hundefrisør til det – det gælder også de
hunde, der skal trimmes/klippes.
De hårløse hunde stiller anderledes krav til hudpleje, da deres hund ikke må tørre ud,
og den skal også beskyttes mod såvel varme som kulde. Søg professionel hjælp.

Aktivering
Alle hunde (medmindre de er syge eller handicappede) har brug for mindst én daglig
luftetur. Her får hunden brugt sin energi og får nye indtryk. Hunden skal ikke bare lukkes ud i haven eller lige uden for gadedøren, den skal heller ikke med ud at handle, så
den kan blive luftet på vejen – den skal ledsages på en passende gåtur kun for dens
skyld. Gåturene skal naturligvis afpasses efter hundens natur og behov.
Afhængig af hundens fysik og egenskaber skal hunden trænes, aktiveres og/eller
stimuleres gennem forskellige udfordringer. Der findes mange tilbud til hundeejere om
træning både for de ambitiøse og de afslappede hundeejere.
En velaktiveret og velstimuleret hund er en velafbalanceret hund, det er en fornøjelse
at leve sammen med. Utidige og stressede hunde har en problematisk tilværelse. Søg
gerne råd hos professionelle, hvis du er i tvivl om, hvad der er bedst for din hund.

Kønsmodning
Når hunden kommer i puberteten dvs. den begynder at blive kønsmoden, kan den
ændre adfærd. Den kan f. eks. pludselig blive forskrækket for et stykke papir på gaden,
den kan blive humørsyg, og den kan tabe appetitten – i en kortere periode. Det er normalt, og gør du det ikke til et problem, så går det over af sig selv.
Tæver (hunhunde) i løbetid skal holdes i snor og uden for hanhundes rækkevidde, så

du undgår ufrivillig parring. Hanhunde, der kun lige er blevet kønsmodne, kan også
gennemføre en parring, der resulterer i uønskede hvalpe. Pas på din tæve i løbetiden.
Tæver kommer almindeligvis i løbetid to gange om året – nogle racer kun én gang.
Hanhunde, der ellers er lydige, kan forvandle sig til udbryderkonger, når der er en løbsk
tæve i nabolaget. Sørg for, at din hanhund bliver på dine enemærker under alle forhold.

Alene hjemme
Uanset du altid er sammen med din hund, eller du er væk fra den flere timer daglig, så
er det en god ide at lære den at være alene hjemme. Du ved aldrig, hvornår du kan få
brug for det. At lade hunden være alene forudsætter, at den er tryg ved at være hos dig
og i dit hjem.
Nogle hunde er meget sociale, og de har svært ved at være adskilt fra dig i længere tid
ad gangen – om nogen, og andre er mere selvstændige, som bedre klarer sig på egen
hånd. Hunde er meget tilpasningsdygtige, men der er grænser for, hvor længe en hund
kan være alene, og det er individuelt bestemt.
Der findes mange vejledninger i, hvordan du lærer din hund at være alene hjemme –
brug den, der passer bedst på din situation og på din hund.

Flere hunde sammen
Vil du have flere hunde samtidig, så er det dit ansvar at vælge hunde, der trives sammen og respekterer hinanden. Meget territoriebevidste hunde kan have svært ved
at acceptere andre hunde på deres territorium – især hvis pladsen er begrænset.
Omvendt kan meget sociale hunde eks. hunde, der trives i flok, have glæde af at være
flere sammen.
Din hund skal ikke nødvendigvis elske alle andre hunde, så tag det med i dine betragtninger, før du evt. anskaffer dig en hund mere.
Skal dine hunde være alene hjemme, så kan det være en god foranstaltning at lade
dem være adskilt evt. ved et hundegitter i en døråbning. Så kan hundene se hinanden,
men de kan ikke i leg splitte hjemmet ad eller ligefrem blive uvenner. Selv de bedste
venner kan blive uenige.

Skader/Sygdom
Selv de bedste kan komme til skade. Hav altid noget desinficerende og sårhelende
i hjemmet til smårifter og overfladiske skrammer. Søg altid professionel hjælp i alle
andre tilfælde.
Et børnetermometer er meget anvendeligt til at tage hundens temperatur. Normal-temperaturen for en hund er 38,6 C.
Lad være med selv at lege dyrlæge – det kan koste din hund livet. Men husk også på,
at fordi det er muligt at operere/behandle din hund for en lidelse/skade, er det ikke altid
til hundens bedste at gøre det. Brug din sunde fornuft i samråd med dyrlægen.

Vaccinationer
Sørg for, at din hund altid er sikret bedst muligt gennem vaccinationer. Ret dig efter
dyrlægens anbefalinger og overhold de regelmæssige vaccinationer.
Selv om hunden i nogle tilfælde kan få en sygdom alligevel, så vil den sjældent blive
særlig hårdt angrebet, når den forebyggende er vaccineret.

Forsikringer
Du skal som minimum have din hund lovpligtigt ansvarsforsikret. Det kan blive rigtig
dyrt for dig, hvis ikke du gør det.
Derudover er det muligt at sygeforsikre din hund. Ved en sygeforsikring kan du få hjælp
til bl.a. operation, hvis din hund uforsætligt kommer til skade.
Endelig kan du også livsforsikre din hund. Med en livsforsikring kan du få en vis erstatning, hvis din dyrebare hund uventet skulle dø.

Levetid
Generelt kan du forvente, at en stor hund lever i kortere tid end en lille, men der er
naturligvis altid undtagelser. Er hunden ellers sund og rask, så kan du forvente mange
gode år sammen med din bedste ven. Det er ingen verificeret dokumentation for, at
blandingshunde lever længere end racehunde.
Når en gammel hund begynder at holde sig ukarakteristisk meget og tæt til dig, så er
det ikke tegn på, at den elsker dig højt og er bange for at miste dig. Så er det fordi den
gamle hund ved, at den ikke længere kan klare sig, og derfor knytter den sig mere til
dig – det er ren overlevelse for hunden.
Og når den tid kommer, og det gør den, så giv din hund en værdig død. I dag er det i
langt højere grad dit ansvar at tage pænt afsked med din hund. Har hunden først mistet
sin værdighed, så har du ventet for længe.

Litteratur
At være en ansvarlig hundeejer indebærer også, at du sætter dig grundigt ind i, hvad
det vil sige at have hund. Der findes i dag megen litteratur tilgængelig både om træning, adfærd, aktivering og om (race)hundes karakteristika.
Du behøver ikke nødvendigvis selv investere i bøgerne. Både via internettet og på
biblioteket kan du finde et stort udbud af information.
Hjertelig tillykke med din menneskets bedste ven: din hund!

10 GODE RÅD
1. Pludselig ændring i hundens adfærd kan skyldes, at den har smerter.
		 Søg dyrlæge!
2. Vær vejleder frem for opdrager af din hund

3. Undgå/afværg konfliktsituationer

4. Lad være med at udsætte din hund for belastende situationer og konfrontationer

5. Giv din hund så mange positive oplevelser som overhovedet muligt

6. Vær åben – men stol ikke blindt på nogen

7. Brug din sunde fornuft – det er dig, der bedst kender din hund

8. Vær ansvarsbevidst og vis hensyn

9. Saml altid op efter din hund – og tag posen med dig

10. Sørg for, at din hund ikke gør og generer andre unødigt
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