Hvis du tager kontakt
til en fremmed hund
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Hvis du tager kontakt til en fremmed hund

M

ange hunde bliver aflivet, fordi de har optrådt aggressivt
over for fremmede mennesker. I de
fleste tilfælde skyldes det, at hunden
er frygtsom over for fremmede. Hvis
mennesker ikke forstår og respekterer hundens signaler og forsøger at
tage kontakt til den eller trænger
den op i en krog, vil hunden forsøge
at forsvare sig.
Et særligt problem er fremmede,
som er nødt til at gå ind på ejerens
grund, f.eks. for at aflevere posten
eller tømme skraldespanden. Her vil
hunden opleve, at den fremmede
går igen, når den gør. Dette kan virke forstærkende på hundens gøen,
da den oplever succes med sin måde
at reagere på.
Denne pjece vil fortælle dig, dels
hvordan du tolker en hunds signaler, dels hvordan du kan tage kontakt til en fremmed hund og vinde
dens tillid.
Livet i en flok
Tamhundens stamfader er den grå
ulv. Ulve er rovdyr, der jager i flok
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og kan nedlægge store byttedyr. Den
typiske ulveflok består af en fuldt
voksen han, en fuldt voksen hun, et
kuld hvalpe fra det indeværende år
samt ikke kønsmodne ulve fra det
foregående år. De ikke kønsmodne
ulve hjælper med til at opfostre
deres yngre søskende, og de lærer
selv af de voksne, hvordan man
jager.
Ulve i en flok er afhængige af hinanden for at kunne overleve. Der dannes derfor stærke bånd mellem ulvene. For at flokken skal fungere, må
medlemmerne tilpasse deres adfærd
efter hinanden, så de f.eks. sover,
hviler og jager på samme tid. Desuden skal indbyrdes stridigheder
holdes på et minimum. Derfor har
ulven et veludviklet signalsprog.
Dette sprog har vore hunde arvet.
Ved at lære at tolke hundens sprog,
kan vi bedre forstå, hvad den prøver
at fortælle os, samt hvilket humør,
den er i. Desuden kan vi selv anvende hundens forskellige signaler, hvis
vi vil vinde dens tillid.

Socialisering af hunde
Tillid til mennesker er ikke medfødt, men skal læres. Hvalpe skal
præges på og socialiseres til mennesker, når de er mellem 3 og 12
uger gamle. Derved lærer hvalpene, at acceptere mennesker som
nogle, de kan have tillid til og
knytte sig til senere i livet.
Hvalpe bør allerede før 3ugers-alderen have kontakt med
mennesker – bl.a. fordi de så kan
lære deres lugt at kende. Men fra
hvalpene er 3 uger gamle, skal de
hver for sig have nær kontakt
med mennesker hver dag.
Hvalpene skal desuden møde
flere forskellige personer – mænd
og kvinder samt børn såvel som
voksne – således prægningen
generaliseres, dvs. at hvalpene
lærer at acceptere alle mennesker
og ikke kun de personer, som de
omgås til daglig.
Hvis socialiseringen skal blive
permanent, skal hvalpen desuden
have regelmæssig kontakt med
fremmede mennesker og andre
hunde, indtil de er mellem 1/2 og
1 år gamle, uanset om hvalpen er
hos opdrætteren eller hos den
nye ejer. Hvalpen skal derfor hurtigst muligt ud at møde fremmede mennesker og andre hunde.

Hvis hvalpen isoleres fra andre
hunde og mennesker i en længere
periode, vil den få sværere ved at
acceptere fremmede, også senere i
livet. Hvalpen bør derfor have
lov til uhindret at tage kontakt til
fremmede, hvis den ønsker det,
og de fremmede er indforstået
med det. Man gør hunden en
bjørnetjeneste ved at overbeskytte
den. Langt de fleste mennesker er
venligt indstillet over for hvalpe –
også de, som ellers er utrygge
ved hunde. Og en normal voksen
hund, er meget tolerant over for
hvalpe.
Tag dig tid til at hilse
på en hvalp
Postbude og andre, som jævnligt
kommer til de samme husstande,
bør være opmærksomme på, om
der er familier i deres område,
som har fået hund, og spørge ejeren om lov til at hilse på hunden.
Hvis man flere gange møder hunden allerede som hvalp, er det
langt lettere at opbygge et tillidsforhold til den. Man gør hundeejeren og hunden en tjeneste ved,
at hunden lærer at tolerere fremmede – og man mindsker risikoen for problemer med hunden,
når man senere besøger familien.
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Misforståelse mellem hund
og menneske
Da hunde anvender en lang række
forskellige signaler, når de kommunikerer med hinanden, er de også
meget opmærksomme på de signaler, som vi udsender. Men hundes og
menneskers signalsprog er forskellige. Dette kan, som det fremgår af
nedenstående eksempler, give anledning til misforståelser:
Øjenkontakt: Vi ser ofte intenst på
de mennesker, som vi taler med,
selvom vi føler, det er ubehageligt,
hvis nogen kigger på os i lang tid
uden at vende blikket bort. Men
hunde er meget følsomme overfor
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Fotos: Jørgen Damkjer Lund

Omfavn
aldrig en
fremmed
hund.
Hunden vil
opfatte dette
som et forsøg
på dominans,
og den kan
derfor reagere
aggressivt.
Her forsøger
hunden at
pacificere den
fremmede ved
at slikke ham i
ansigtet
(se afsnittet
Pacificeringsadfærd).

direkte øjenkontakt, som de opfatter
som en trussel. Lad derfor være med
at stirre på en hund.
Smil: Når vi vil vise venlighed og
imødekommenhed over andre mennesker, smiler vi til dem, hvor ved
vores tænder blottes. Men det er
samme signal, som hunden anvender, når den truer. Hunden kan derfor opfatte vores smil som en trussel.
Undgå derfor at smile til en fremmed hund.
Omfavnelse: Når vi vil vise vores
hengivenhed over for et andet menneske, omfavner vi ham eller hende.
Men en hund vil opfatte omfavnelse

Frygtsomhed og angst
Det er naturligt at være frygtsom.
Frygtsomhed er en umiddelbar
reaktion over for noget ukendt,
som kunne være farligt. Hvis det
ukendte fjerner sig, forsvinder
frygten. Hvis det ukendte ikke
viser sig at udgøre nogen trussel,
vil frygtsomheden efterhånden
afløses af nysgerrighed. Men
frygtsomhed kan udvikle sig til
angst – f.eks. hvis hunden flere
gange oplever det, som gør den
bange, uden den har mulighed
for at løse situationen.

Angst er nærmere en tilstand
end en umiddelbar reaktion.
Hvis en hund møder noget, som
gør den angst, vil hundens angst i
starten tiltage. Hvis det, som gør
hunden angst, forsvinder, vil
dens angst kun langsomt aftage.
Hunden vil ikke kun reagere
angst, når den igen møder det,
som var årsag til dens ubehag.
Tit vil hunden også begynde at
reagere på andre ting, som
optrådte i eller lige før den situation, som gjorde den bange.

Bøj dig
aldrig ind
over en
fremmed
hund.
En hund vil
opfatte dette
som et forsøg
på dominans.
Her reagerer
hunden med
snudeslik for
at dæmpe den
fremmede
(se afsnittet
Dæmpende
signaler).
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Tag ikke
direkte øjenkontakt til
en fremmed
hund. Hunde
opfatter vedvarende øjenkontakt som en
trussel og kan
reagere aggressivt eller som
her forsøge at
dæmpe den
fremmede med
snudeslik.
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Klap aldrig
en fremmed
hund på
hovedet.
Dette kan
hunden opfatte
som et forsøg
på dominans.
Her reagerer
hunden ved at
gabe for at
dæmpe den
fremmede.

Undgå at
smile til en
fremmed
hund.
Hunden kan
tro, at du viser
tænder, hvilket
den vil opfatte
som en trussel. Hunden
på billedet
viser to signaler for at
dæmpe den
fremmede: den
ser væk, og
den løfter det
ene forben.

som et forsøg på dominans og kan
derfor reagere aggressivt, hvis den
ikke har fuldstændig tillid til dig.
Forsøg derfor aldrig at omfavne en
fremmed hund, og klap den aldrig på
den side, der vender væk fra dig.
Kærtegn: Vi stryger ofte børn over
håret for at vise venlighed. Men
hunde kan opfatte det som forsøg på
dominans, hvis de bliver klappet på
hovedet. Derfor bør du aldrig klappe
en fremmed hund på hovedet.
Række hånden frem: Vi hilser på en
fremmed person ved at række højre
hånd frem mod ham eller hende. Det
hænger sammen med, at vi historisk

set betjener våben med højre hånd.
Ved at vise den tomme hånd, siger vi
til den anden, at vi har fredelige hensigter. Hvis vi rækker hånden ud
mod en fremmed hund, kan den
opfatte det på to måder. Enten som
poteslag (se nedenfor), der er tegn
på underlegenhed, eller som en trussel, da den afstand, som hunden
ønsker at holde til fremmede, overskrides. Ræk derfor ikke hånden ud
mod en fremmed hund – især ikke,
hvis du står op, så hånden rækkes
ud over hundens hoved.
Over- og underlegenhed
Når du møder en fremmed hund,
bør du lægge mærke til dens krops-
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holdning, og hvad den signalerer.
En overlegen hund er selvsikker og
har en sikker gang på stive ben, idet
den prøver at gøre sin krop så stor
som mulig. Den fører sin hale højt
og holder hovedet oprejst, men nedafbøjet, så alle ansigtets signaler
tydeligt ses. Ørerne er oprejste og
fremadrettede, øjnene "store" og
mundvigene korte. Overlegne
hunde er ikke mere aggressive end
andre hunde. Tværtimod er de normalt mere tolerante, og de demonstrerer deres overlegenhed ved at
udsende pacificerende og dæmpende signaler (se nedenfor). Desuden
skal der mere til, før en overlegen
hund føler sig truet.
En underlegen hund fører sin hale
lavt, og hovedet er sænket, idet
ansigtet nærmest er i plan med halsen og ryggen, så ansigtets signaler
er mindre tydelige. Ørerne er lagt
tilbage, øjnene er smalle og mundvigene lange.
Hunden kan have lille selvtillid og
optræde usikkert, men en underlegen hund er ikke nødvendigvis
frygtsom eller bange. En usikker
hund kan forsøge at undgå konflikt
ved at vise pacificeringsadfærd eller
dæmpende signaler.
Aggression
En hund kan optræde aggressivt,
når den selv føler sig udfordret eller
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truet, eller hvis hunden vil forsvare
sit territorium, familiemedlemmer
eller noget, som den mener tilhører
den.
En aggressiv hund vil normalt starte
med at vise truende adfærd – f.eks.
ved at knurre og vise tænder. Truende adfærd er et forsøg på at undgå
en konfrontation. Hunden prøver at
sige, "Jeg ønsker ikke, at du kommer
nærmere. Hold dig væk".
Hvis man går tættere på en truende
hund, vil den true endnu stærkere,
snappe ud eller gå til angreb. En
hund med stor selvtillid vil "stå
fast", mens en hund med lille selvtillid flere gange vil komme med korte
udfald og trække sig tilbage.
Den aggressive og selvsikre hund vil
have korte mundvige, så kun de forreste tænder blottes, fremadrettede
ører og et stirrende blik med "store"
øjne. Den aggressive og usikre hund
vil derimod have lange mundvige,
så det meste af tandrækken ses,
mere eller mindre tilbagelagte ører
og smalle øjne.
Hvis den truende hund er selvsikker, kan den have rejst børsterne på
den forreste del af ryggen. Hvis den
er usikker, vil den ofte have rejst
børsterne langs hele ryggen eller på
den forreste og bageste del.
Hunde gør på forskellig måde, af-

hængig af den situation, som de er i.
Hvis hunden er aggressiv, er dens
gøen ofte dyb og mørk, som om den
kommer helt nede fra maven. En
hund, som bare vil påkalde sig opmærksomhed, fordi den har opdaget
et eller andet, har en lysere gøen.
Nogle hunderacer er dog mere gøende end andre.
Pacificeringsadfærd
Pacificeringsadfærd anvendes til at
afværge eller forebygge aggression
ved at “formilde” eller berolige
andre hunde, eller mennesker, der
opfattes som aggressive eller ophidsede. Adfærden er afledt af den
barnlige adfærd, som ses hos hvalpe.
Men hos voksne hunde er der tale
om sociale signaler på samme måde
som tegn på under- og overlegenhed. Voksne hunde er normalt ikke
aggressive over for hvalpe, og de vil
heller ikke reagere aggressivt over
for andre voksne hunde, der opfører
sig som hvalpe.
Det er dog ikke kun underlegne
hunde, som viser pacificeringsadfærd. For eksempel kan en overlegen
hund ved at vise pacificeringsadfærd
forsøge at berolige en underlegen
hund, som optræder usikkert, frygtsomt eller aggressivt.
Rygleje: Hunden lægger sig på ryggen, mens den logrer lidt med halen.
Den kan evt. tisse. Adfærden er af-

ledt af hvalpens reaktion, når tæven
slikker den på bugen og kønsdelene,
for at få den til at afgive urin og
afføring efter den har diet. Hunden
kan også sidde, mens den gentagende gange kaster det ene bagben til
siden. Denne adfærd kan opfattes
som den indledende bevægelse til at
lægge sig på ryggen, og er et tegn på
underlegenhed.
Smaske og suttebevægelser: En underlegen hund, som ikke er aggressiv, kan lave smaske- eller suttebevægelser. Denne adfærd er afledt af
hvalpens dien hos sin mor.
Slikke mundvige: Slikken af mundvige anvendes ved hilsen som tegn
på en venlig indstilling og har ligesom snudepuf sin oprindelse i hvalpenes tiggen forældrene om føde (se
nedenfor).
Snudepuf og snude mod hals: Ved
snudepuf puffer den ene hund til
den andens mundvige, hvilket er
tegn på venlighed og accept af den
andens overlegenhed. Den underlegne kan også puffe til den overlegnes
hals, eller på afstand vende snuden i
retning af dennes hals og nikke et
par gange. Snudepuf er afledt af
hvalpenes puffen til moderens patter
for at finde dievorterne, og senere de
ældre hvalpes puffen til forældrenes
mundvige for at få dem til at gylpe
føde op.
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Poteslag og give pote: Ved poteslag
slår hunden den ene pote mod den
anden, eller den nøjes med at løfte
poten. Hunden kan også løfte først
det ene forben så det andet, indtil
situationen er overstået. Adfærden,
som ses, når hunden er usikker,
menes at være afledt af de malkebevægelser med forbenene, som ses
hos hvalpe, når de dier hos deres
mor.
Dæmpende signaler
Hunde kan desuden vise en række
dæmpende signaler beskrevet af
Turid Rugaas (se afsnittet “Her kan
du læse mere”). Disse signaler skal
virke beroligende, dels på andre
hunde i nærheden, dels på dem selv.
Når man nærmer sig en hund, som
er utryg ved situationen, vil den
typisk forsøge at undgå konflikt ved
hjælp af dæmpende signaler. Hvis
disse signaler overses, kan hunden
udvise truende adfærd og, hvis
dette ikke hjælper, forsøge at forsvare sig. Derfor er det vigtigt, at være
opmærksom på hundens dæmpende
signaler. Desuden kan du selv bruge
disse signaler, hvis du vil berolige en
usikker hund og vise, at du har fredelige hensigter.
Gå i bue: Hunden nærmer sig en
anden hund ved med rolige
bevægelser at gå i en bue hen til
den. Hundens fredelige hensigter
kan understreges ved, at den drejer
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hovedet væk samt vender siden til
og snuser til jorden, når den er kommet nær den anden.
Langsomme bevægelser: Hunden
undgår hurtige bevægelser, når den
er i nærheden af andre hunde. Den
sagtner farten for evt. at stå helt stille, når den anden hund er tæt på.
Hunden kan også bevæge sig langsomt for at dæmpe ejeren, når han
eller hun råber af den – f.eks. for at
få den til at komme eller til at lægge
eller sætte sig.
Fryseposition: Hunden står, sidder
eller ligger helt stille. Ses i forbindelse med social kontakt, hvor hunden
vil mindske risikoen for konflikt.
Hunden vil beholde denne position,
indtil den anden hund med langsomme bevægelser går væk.
Dreje hovedet bort: Hovedet drejes
bort og tilbage igen med en hurtig
bevægelse – evt. først til den ene
side og så til den anden – eller forbliver drejet bort. Denne adfærd er
tegn på, at hunden ikke er godt tilpas ved situationen. Adfærden ses
f.eks., når en anden hund nærmer
sig lidt for hurtigt, eller når man
bøjer sig imod eller over den, løfter
den op eller klapper den på den
side, som vender væk fra en selv.
Se væk, blinke med øjnene
og slå blikket ned: Hovedet holdes

roligt, mens hunden lader øjnene
glide fra side til side. Ses i samme
situationer som "Dreje hovedet
bort", når hunden ikke har mulighed
for at dreje hovedet, eller den er
bange for at bevæge sig. Hunden
kan også blinke med øjnene, eller
undgå direkte øjenkontakt, ved at
slå blikket ned.

dreje ryggen til, før den sætter sig.
Adfærden har en beroligende effekt
på andre hunde. Hunden kan også
lægge sig ned med bryst og bug
mod jorden. Denne reaktion ses
f.eks., når en højt rangerende hund
vil skabe ro i flokken, eller når en
hund vil berolige en anden hund,
som er usikker.

Dreje kroppen væk: Hunden drejer
siden til eller vender bagdelen mod
modparten. Adfærden ses f.eks. når
en anden hund dukker pludseligt
eller uventet op, eller når ejeren virker irriteret eller aggressiv og går
direkte mod hunden, eller rykker i
snoren og råber op for at få hunden
til at gå pænt.

Logre: Det er ikke kun, når en hund
er glad eller truende, at den logrer.
Logren kan anvendes som dæmpende signal – f.eks. når hunden er
usikker eller bange. Hvis hunden er
ophidset, kan den logre hurtigt med
højtløftet hale. Hvis hunden logrer
med store sving, er det tegn på, at
den er venligt indstillet, og hvis den
logrer langsomt, mens halen hverken holdes højt eller lavt, kan det
være tegn på, at den er usikker.

Snuse i jorden: Ved social kontakt
bøjer hunden hovedet og viser en
pludselig interesse for at snuse til
jorden, idet den evt. vender sig væk
fra den eller de andre hunde.
Urinmarkering: I forbindelse med
social kontakt løfter hunden bagbenet og urinerer – ligesom, når den
markerer territorium. Ofte vil de
andre hunde gøre det samme, evt.
på samme plet. Den fælles aktivitet
vil virke beroligende på hundene.
Sætte sig eller lægge sig ned: Det
at sætte sig ned kan anvendes som
dæmpende signal i forbindelse med
social kontakt. Hunden kan evt.

Legebuk: Hunden har forkroppen
mod jorden med forbenene udstrakt
og bagdelen og halen i vejret. Dette
er normalt en invitation til leg, men
kan også anvendes som dæmpende
signal. I så fald forbliver hunden i
denne stilling, indtil der kommer en
reaktion, fra den anden hund, som
skal beroliges.
Gabe: Hunden gaber en eller flere
gange efter hinanden. Gaben er det
første dæmpende signal, som hvalpe
viser.
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Snudeslik: Tungen vises ganske
kort ved, at hunden slikker sin
egen snude. Adfærden ses ofte,
når to hunde mødes – især når de
er tæt på hinanden. Hunden kan
også vise adfærden, når ejeren
taler hårdt til den eller forsøger at
holde den fast.
Når du skal møde en
fremmed hund
Hvordan man tager kontakt til en
fremmed hund, er i de følgende
eksempler illustreret med et postbud, som skal aflevere post til en
familie med hund. Det bør på forhånd aftales med hundens ejer, at
man kommer og hilser på hunden.
Og husk endelig at tage godbidder
med – f.eks. hundekiks.

1. Lad hundeejeren komme dig i møde med hunden i løs snor ved sin side. Hundeejeren skal gå
roligt og afslappet. Ignorer hunden. Du må
ikke tage øjenkontakt med den.

Kontakt til hundeejer
med hund
Hvis du ønsker kontakt med en
hundeejer med hund, men kun
ønsker begrænset fysisk kontakt
med hunden, kan du gøre følgende:

4. Hvis hunden går frem og snuser til dig, kan du
tilbyde den en godbid. Men hav din opmærksomhed rettet mod ejeren. Hold godbidden så
lavt som muligt, når du giver den til hunden.
Respekter, hvis hunden ikke ønsker kontakt.
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2. Hundeejeren skal stoppe op 1-1,5 meter
fra dig. Tal roligt sammen med hundeejeren, mens I ignorerer hunden. Spørg om
hunden navn og om du må hilse på den.
Gentag hundens navn.

3. Hundens ejer lader hunden tage kontakt til dig,
mens du har opmærksomheden rettet mod ham
eller hende og stadig ignorerer hunden. Undgå
hurtige bevægelser. Vend roligt siden til, og se
væk, hvis hunden tøver med at tage kontakt.
Tal stadig roligt med hundeejeren.

5. Ret opmærksomheden mod hunden, hvis
6. Ret derefter igen opmærksomheden mod hundeeden er rolig. Tal venligt til hunden med lys
jeren. Aflever posten, men undlad at række håndstemme, og giv den endnu en godbid.
en med posten ind over hunden.
Undlad direkte øjenkontakt med hunden,
og vend af og til hovedet væk. Undlad at
bøje dig ind over hunden.
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Hilsen på fremmed hund
Hvis du ønsker at hilse mere indgående på hunden, kan du gøre det således:

1. Lad hundeejeren komme dig i møde med
hunden i løs snor ved sin side. Ignorer
hunden. Undlad at tage direkte øjenkontakt med den.

2. Hundeejeren skal stoppe op ca. 1,5 meter
fra dig. Tal roligt med hundeejeren, spørg
om hundens navn og om du må hilse på
den. Undgå hurtige bevægelser, og hold
armene ind til dig.

5. Ret så opmærksomheden mod hunden,
hvis den er venlig, og tal roligt til den med
lys stemme. Men undgå stadig øjenkontakt, og drej af og til hovedet væk. Giv
hunden endnu en godbid.

6. Rejs dig roligt op, mens hunden har
opmærksomheden rettet mod hånden med
godbidder.

14

Fotos: Niels Busch

3. Sæt dig roligt på hug, skråt i forhold til
hunden. Se væk ved at dreje hovedet til
siden. Sig hundens navn og lav ”smaskelyde” for at berolige hunden.

4. Hundeejeren lader hunden gå frem til dig.
Tilbyd hunden en godbid holdt i flad hånd,
mens du stadig har hovedet vendt bort.
Hunden skal have tid til selv at tage kontakt. Den må ikke presses.

7. Stå roligt, lad hunden snuse til dig, og giv
den en godbid til. Tal venligt til hunden
med lys stemme imens.

8. Nu roser hundeejeren hunden. Du retter
igen opmærksomheden mod hundens ejer
og forsætter samtalen med ham eller hende.
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Hvis hunden vil springe op
Når en venlig hund vil hilse på et
menneske, kan den forsøge at springe
op for slikke ham eller hende i ansigtet. Dette er naturligt for hunde, men
kan være ubehageligt eller direkte
farligt – f.eks. hvis det er en stor
hund, der kommer farende og springer op med forbenene på ens krop.
Hvis en hund kommer imod dig og
vil springe op, kan du gøre følgende:

2. Bevar roen, hvis hunden hopper op ad dig
for at få opmærksomhed eller slikke dig i
ansigtet.

1. Stå fuldstændig stille, når en hund kommer løbende imod dig. Forsøg ikke at løbe
væk, da hunden så vil løbe efter dig.
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3. Drej siden til, hvis hunden springer op –
eller endnu bedre, allerede før den når hen
til dig.

Fotos: Niels Busch

4. Når du står med siden eller ryggen til
hunden, virker du mindre interessant eller
truende over for den.

5. Stå stille, og vent et øjeblik – helst 5
sekunder eller mere.

6. Kast så eventuelt en godbid på jorden til
hunden for at aflede dens opmærksomhed.
Det er meget vigtigt, at der går lidt tid, før
hunden får godbidden. Derved bliver den
ikke belønnet for at hoppe op, men for at
forholde sig roligt.

Bemærk:
Hold hele tiden armene ind langs
kroppen, og ikke som på billederne,
hvor den ene hånd holdes foran brystet.
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Fotos: Niels Busch

Fysisk kontakt med hunden
Hvis du er tryg ved hunden, og den
er tryg ved dig, kan du tage nærmere
fysisk kontakt med den, når I har
hilst på hinanden.
Undlad hurtige bevægelser, og undlad at klappe hunden på hovedet,
da hunden kan opfatte dette som et
forsøg på dominans. Undgå at smile,
da hunden kan opfatte dette som en
trussel.
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I stedet kan du nusse hunden på
brystet, hvilket de fleste hunde kan
lide. De kan normalt også lide at få
nusset manke og skuldre, samt at
blive strøget roligt langs kroppens
sider. Hvis hunden vender bagdelen
til dig under kontakten med den, er
det et udtryk for venlighed. Du kan
så nusse den på bagpartiet.

Hunde i flok
Hunde, som er en del af en flok, vil
opføre sig anderledes, end de gør, når
de er hver for sig – især over for andre
hunde eller personer, som de ikke er

fortrolige med. Desuden er det svært at
holde styr på mange hunde på en gang.
Gå derfor aldrig ind til en flok hunde,
med mindre I kender hinanden godt, og
du er fuldstændig tryg ved dem.

10 gode råd
1. Gå aldrig hen til en hund, der er alene eller står bundet af. Gå aldrig hen til
en hund, som du er bange for eller ikke virker venlig.
2. Gå ikke direkte mod en hund. Gå roligt skråt forbi hunden, hvis du skal
passere den.
3. Løb aldrig væk fra en hund, som kommer imod dig. Vend siden til, og stå
stille og afslappet. Ignorer hunden, og se væk fra den, til den mister interessen for dig.
4. Spørg altid ejeren om lov, før du tager kontakt til en hund.
5. Stil dig i naturlig afstand fra den hund, som du vil hilse på, og lad den tage
kontakt til dig, hvis den ønsker det. Hverken du eller ejeren må presse den.
6. Hvis hunden er venlig og interesseret i kontakt, men er tilbageholdende,
kan du sætte dig på hug med siden til hunden og se væk.
7. Tilbyd evt. hunden en godbid med flad hånd, mens du taler roligt og venligt til hunden eller laver "smaske-lyde".
8. Undgå pludselige bevægelser. Alle dine bevægelser skal være rolige og forudsigelige. Bøj dig ikke ind over hunden, og klap ikke hunden på hovedet.
9. Undlad at stirre på hunden. Se væk af og til ved at slå blikket ned og dreje
hovedet bort.
10. Kæl evt. for hunden ved at stryge den langs kroppen eller ved at nusse den
på brystet, hvis den ønsker fysisk kontakt.
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Her kan du læse mere
Du kan finde mere information om hunde på
www.dyrenes-beskyttelse.dk – bl.a. Dyrenes
Beskyttelses og Dansk Kennel Klubs øvrige
brochurer om hunde. Du kan læse mere om
hundes adfærd og signalsprog i følgende bøger:
Hundesprog af Roger Abrantes (Borgens Forlag
3.udg. 2002), Problemhund og hundeproblemer af
Anders Hallgren (Forlaget Tro-Fast 2001), Lærebog
i hundesprog af Anders Hallgren (Eliasens Forlag
1989), Hund i huset af Bente Iversen (Høst & Søn
2000), På talefod med hunden - de dæmpende signaler
af Turid Rugaas (Canis Forlag, Norge 2002), Tal hundsk. Lær at forstå hvad
hunden fortæller af Stanley Coren (Borgens Forlag 2001), samt Hvad tænker
min hund? af Gwen Bailey (Borgens Forlag 2003).

Dansk Kennel Klub er Danmarks
største organisation for hundeejere.
DKK har til formål at skabe interesse
for fysisk og mentalt sunde racehunde samt at fremme hundes og hundeejeres interesser. Alle hundeinteresserede kan blive medlem. DKK giver
gratis råd om køb af hund, træning
mm.

DYRENES BESKYTTELSE

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1
2680 Solrød Strand
Tlf.: 56 18 81 00
Fax: 56 18 81 91
www.dansk-kennel-klub.dk

Alhambravej 15
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 33 28 70 00
Fax: 33 25 14 60
www.dyrenes-beskyttelse.dk
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Dyrenes Beskyttelse drives for private midler og har 15 internater i hele
landet, der skaffer et nyt hjem til ca.
1.000 hunde og 2.000 katte hvert år.
Du kan læse mere om foreningens
omfattende arbejde for at forbedre
dyrs vilkår på vores hjemmeside.

