Adfærdsproblemer

kan koste livet

Hver eneste dag året rundt bliver der
aflivet ca. 175 hunde i Danmark.
Mange af disse på grund af deres adfærd.

Adfærdsproblemer kan komme til udtryk på mange måder, og 22 hunde
bliver dagligt aflivet i Danmark grundet adfærdsproblemer.
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HUNDE: Denne artikel er skrevet som

et opråb til alle hundeejere, opdrættere, instruktører, kommende hundeejere m.fl. om bedre dialog og information i forbindelse med køb og salg
af jagthunde. Vi er som jægere i den
situation, at mindst 20 procent af alle
hunde i Danmark ejes af en jæger, hvorfor vi også bør tage vores del af ansvaret for – gennem uddannelse og dialog –
at nedbringe antallet af hunde, som
bliver aflivet på grund af adfærdsproblemer.
Det forholder sig således, at der i
Danmark findes ca. 560.000 hunde,
90 HUNDE

som er fordelt med cirka en tredjedel
racerene hunde med stamtavle, en
tredjedel racerene hunde uden stamtavle og en tredjedel blandingshunde
(såkaldte gadekryds).
I forhold til læserundersøgelsen i
Jæger i 2014 kan vi konstatere, at
mindst 10 procent af alle hunde i Danmark er ejet af en jæger, som er medlem af Danmarks Jægerforbund.
Hvert år bliver der aflivet mellem
60.000 og 70.000 hunde, hvilket svarer til mellem 164 og 191 hunde hver
dag året rundt.

25 % med adfærdsproblemer

I 1998 blev 23,8 procent af de aflivede
hunde aflivet pga. adfærdsproblemer
(ifølge Jørgen Mikkelsen, fagdyrlæge).
I 2007 blev 22 procent af de aflivede
hunde aflivet pga. adfærdsproblemer
(ifølge Jørn Lund, cand.scient., KVL),
mens der i den seneste undersøgelse i
2014 kun er aflivet 11 procent af hundene pga. adfærdsproblemer – ifølge
Den Danske Dyrlægeforening.
Trods de skræmmende tal viser det
sig trods alt, at der har været en væsentlig tilbagegang i antallet af aflivninger med begrundelse i adfærden,
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men 11 procent svarer til, at der dagligt bliver aflivet ca. 22 hunde i Danmark på grund af adfærdsproblemer.
Der er ingen tvivl om, at tilbagegangen fra 1998 og til 2014 bl.a. skyldes, at
hundeejere generelt anskaffer sig
hund på et mere oplyst og velovervejet
grundlag end tidligere.
Trods tilbagegangen og bedre information skal vi til stadighed huske på,
at 11 procent er et alt for højt antal
hunde, der aflives. Mest bekymrende
er, hvor stort et antal hunde der har
adfærdsproblemer, og som ikke bliver
aflivet, og hvor ejerne ikke får den rigtige hjælp eller rådgivning til at afhjælpe problemet.

Hvad kan vi gøre?

Skal tilbagegangen i antallet af aflivninger på grund af adfærdsproblemer
fortsætte den positive udvikling, er
det vigtigt, at vi som ansvarlige hundeejere og jægere indgår i en åben og
saglig dialog. Uanset om man er opdrætter, instruktør eller kursist, kan
vi alle drage en parallel mellem antallet af aflivninger og antallet af hunde,
der har adfærdsproblemer.
Vi skal forstå, hvad adfærdsproblemer er, vi skal forstå, hvorfor og hvordan de opstår, vi skal forstå, hvordan
vi kan stoppe adfærdsproblemer, men
vigtigst af alt skal vi forstå, hvordan vi
kan forebygge adfærdsproblemer.
Sjældent er der to problemer, der er
ens, og de løses endnu mere sjældent
på samme måde.

Hvad er adfærdsproblemer?

Adfærdsproblemer viser sig ofte ved
aggressiv adfærd og angst. Hunden kan
ikke være alene hjemme, hunden bider
i ting og er urolig (stresset), hunden gør
og piver meget og som oftest i kombination med manglende renlighed.
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Hvorfor opstår
adfærdsproblemer?

De fleste adfærdsproblemer opstår
som følge af dårlig opvækst i hvalpeog unghundetiden (op til cirka 18 måneder). Dette kan bl.a. være på grund
af for lidt og forkert kontakt med
mennesker, dårlige oplevelser som
følge af hårdhændet behandling eller
inkonsekvens både i uddannelsen og i
dagligdagen eller for lidt stimulans af
naturligt medfødte instinkter og for
lidt social omgang med andre hunde
og mennesker.

Hvordan kan vi stoppe
adfærdsproblemet?

Vi må erkende, at forebyggelse til enhver tid er bedre end helbredelse, men
er problemet opstået, er det vigtigt at
få skabt en dialog med konstruktive
forslag til mulige løsninger. For langt
de fleste vil træning i den lokale jagtforening være det helt rigtige sted at
starte. Samtidig skal man kikke på,
hvordan man har hund i hjemmet.
Der skal i højeste grad arbejdes med
etablering af et bedre forhold mellem
hund og fører gennem de tre K’er:
Kærlighed. Krav. Konsekvens.
I yderste tilfælde kan ejerskifte være
en løsning, og i værste tilfælde kan
løsningen blive, at hunden kommer i
statistikken over de 11 procent, der i
dag bliver aflivet grundet adfærdsproblemer.

Hvordan forebygger vi?

Den bedste forebyggelse ligger i information og viden, inden man som kommende hundeejer anskaffer sig hunden. Kendskab og forståelse er vigtigt
– ikke bare som ny hundefører, men
også som anden- eller tredjegangshundefører. Det at anskaffe sig jagthund kræver tid, viden og penge. Op-

drætterne er som oftest hundeejerens
første indtryk, og derfor ligger der en
meget stor og vigtig opgave hos opdrætteren i at hjælpe den nye hundeejer godt i gang og dermed have en forebyggende effekt på adfærdsproblemer.
Træning i den lokale jagtforening er
forebyggende, idet instruktøren kan
give råd og vejledning, når og hvis der
er tegn på ændring i adfærden.

Ny hundeejer – hvad nu?

Som kommende jagthundeejer skal du
træffe dit valg på et godt oplyst og velovervejet grundlag. Disse punkter
skal du nøje overveje:
● Hvilken race passer bedst til den
jagtform, jeg primært praktiserer?
● Hvilken race passer bedst til mig og
min personlighed?
● Hvilken race passer bedst ind i min
familie og til medlemmernes personligheder?
● Hvilken race passer bedst til den
tid, jeg har til rådighed til hunden
om dagen?
● Hvad er hundens generelle og racespecifikke behov?
Allerede i disse overvejelser ligger
der en stor del af det forebyggende arbejde. Når valget på race er truffet på
baggrund af ovenstående punkter,
kan der ligge en stor udfordring i at
finde det rigtige sted at købe jagthunden. Allerede her vil en kontakt til din
lokale jagtforening være en hjælp, og
man vil om muligt kunne rådgive dig
specifikt eller mere overordnet i forhold til det valg, du står foran at træffe.
Når du så retter henvendelse til en
opdrætter, er det vigtigt, at det bliver
en god og positiv oplevelse. Opdrætterens opgave er at vejlede og rådgive så
godt som overhovedet muligt, og der
er eksempler på, at opdrættere har
sendt personer hjem igen uden mulig-
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> hed for at købe hvalp hos dem, idet

opdrætteren ikke finder kombinationen mellem hundekøber og den racespecifikke hund god. Dette bør man
som hundekøber altid have respekt for.

Det endelige valg

Bliver man enig med opdrætteren om
hvalpekøb, kommer den næste opgave,
idet der ikke er to hunde i et kuld
hvalpe, der er ens. Lyt til opdrætteren,
han kender hvalpene – tag eventuelt
en god bekendt med, som har erfaring
og viden, han eller hun ser mere objektivt på hvalpene end én selv eller familien. Sidst, men ikke mindst, kan man
opleve opdrættere, som har fået lavet
en hvalpetest, hvilket på alle måde kan
være et godt redskab til at få valgt den
hund, der passer bedst til dig.
Når hvalpen kommer hjem, begyn-

der træningen og udfordringerne. Jeg
kan kun opfordre til, at hvis det ikke
allerede er sket, så tag hurtigst muligt
fat i den jagtforening, som kan tilbyde
dig træning og uddannelse af jagthunden. Ud over de redskaber, du får til at
uddanne hunden til jagt, får du også
de redskaber, der skal til for at forhindre adfærdsproblemer.

Opdrætteren

Som det fremgår af ovennævnte anbefalinger til hvalpekøberen, spiller opdrætteren en ikke ubetydelig rolle i
forhold til råd og vejledning, som kan
have en forbyggende effekt.
Jeg har det store ønske, at vi fremover
ser en større erfaringsudveksling og
vidensdeling blandt jagthundeopdrættere i Danmarks Jægerforbund.
Så det er håbet, at vi i en snarlig frem-

tid kan samle alle til et dialogmøde
– med jagthunden i centrum.
hvh@jaegerne.dk

På www.jægerforbundet.dk/hund/video-om-hund vil du kunne finde råd
og vejledning til anskaffelse af hvalp,
ligesom du på denne side vil kunne
finde film, der kan give dig redskaber
til at komme i gang med træningen.
Disse er alene ment til at skærpe din
lyst og motivation og er ikke ment
som en færdig uddannelse af jagthunden.

Træf din beslutning på et velovervejet grundlag inden det første besøg.
Når du først sidder i hundegården, kan du ”næsten” ikke sige nej. Har du
børn, bør du overveje, om de skal være med. Den første og bedste hvalp,
der slikker på dit barns hånd, vil blive favoritten!
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