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Opdragelse af hunden
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 10 gode råd
Vær en god leder for hunden ved at dække dens behov for kontakt, 
aktivitet og gode oplevelser

Væn gradvist hunden til fysisk kontakt. Pres den ikke

Gør dig fra starten klart, hvad du vil og hvad du ikke vil tillade, at hunden gør

Ros hunden, hver gang den gør det rigtige

Ignorér hundens adfærd, hvis den ikke gør, som du ønsker. Få den til at gøre 
noget andet, og ros den for det

Undlad at straffe hunden. Hvis den ikke gør, som du ønsker, er det oftest, 
fordi den ikke forstår, hvad du mener

Vær tålmodig, men konsekvent over for hunden, så den lærer, 
hvad du forventer af den

Træn kun med hunden, når du har overskud til det – optræd roligt og behersket

Lad være at afbryde hunden, når den beskæftiger sig selv

Husk, at opdragelsen af hunden skal være lystbetonet, så samværet er til glæde 
for både familien og hunden

Det er vigtigt, at du giver din hund en god opdragelse, så hundens samliv med 

dig og den øvrige familie kan udvikle sig harmonisk og blive til glæde for alle 

parter. Nedenfor fi nder du nogle råd om, hvad du skal tænke på i forbindelse 

med samværet med hunden samt opdragelsen af den
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Opdragelse af hunden

Også hvalpe kan opdrages
En hundehvalp er modtagelig for indlæ-
ring, fra den er 3 uger gammel. De første 
8 uger hos tæven og kuldsøskende er en 
vigtig periode for hvalpen. En væsentlig 
del af den opdragelse, som er nødvendig 
for, at hvalpen kan lære at leve sammen 
med andre, sker i denne periode. Denne 
opdragelse skal du videreføre.

Du bør fra starten gøre dig klart, hvad 
du vil tillade hunden at gøre, samt hvad 
du ikke vil tillade. Det er som bekendt 
lettere at skabe gode rutiner og vaner 
end at ændre dårlige og uheldige vaner.

Du skal være en god leder
Det første, hunden skal lære, er, at den 
kan have ubetinget tillid til dig og famili-

ens øvrige medlemmer. Hunden skal have 
tiltro til, at familien kan beskytte den i 
enhver situation. Du skal være en god le-
der ved, at du giver hunden tryghed. Det 
gør du blandt andet ved at dække hun-
dens behov for kontakt, aktivitet, gode 
oplevelser samt dens basale behov som 
mad og et rart sted at være. Derudover 
er det vigtigt, at hunden føler, at du er 
i stand til at tage beslutninger for den. 
Hunden bliver tryg ved, at du er »tone-
angivende« i nye situationer. Du skal vise 
hunden, hvad den må og ikke må, og altid 
huske at rose den, når den gør det rigtige.

Væn hunden til fysisk kontakt
Hunden skal have tillid til, at lige meget, 
hvad du gør ved den, så sker der ikke no-

Foto: Jørgen Damkjer Lund



4

get ved det. Det er derfor vigtigt, dagligt 
at have fysisk kontakt med hunden. Hvis 
den ikke er vant til dette, skal du gå lang-
somt frem, så den ikke på noget tidspunkt 
føler ubehag ved det. Du må ikke tvinge 
hunden til kontakt. Hvis den vil rejse sig 
for at gå, skal du lade den gøre det.

Kæl med hunden, når den er helt af-
slappet. Berør hunden over hele kroppen, 
og tal beroligende til den. Red eller børst 
hunden dagligt, og tør dens poter regel-
mæssigt, når den er blevet vant til fysisk 
kontakt. Væn hunden til, at du kan se og 
røre ved dens ører, mund m.m. Ros hun-
den bagefter, og giv den en godbid.

Opdragelsen skal være lystbetonet
Det er vigtigt, at indlæring og opdragelse 
af hunden er lystbetonet. Hunden skal 
have ros, hver gang den gør det rigtige. I 
starten bør den også have en godbid. Det 
fremskynder indlæringen. Senere kan du 
nøjes med at give hunden en godbid en 
gang imellem. Du kan også belønne hun-
den ved at kæle for eller lege med den.

Straf ikke hunden, hvis den ikke gør, 
hvad du forventer. Straf virker hæmmende 
på hun dens lyst til at samarbejde og 
prøve noget nyt. Brug af straf vil desuden 
ødelægge tillidsforholdet mellem dig og 
din hund.

Foto: Jørgen Damkjer Lund
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Husk, at præstationer ikke bør være 
et mål i sig selv. Gå langsomt frem, og 
beløn selv små fremskridt. Slut altid med 
at belønne hunden for at have gjort det 
rigtige. Både du og din hund skal have 
glæde af jeres samliv.

Vær konsekvent over for hunden
Hunden ved ikke på forhånd, hvad du for-
venter af den. Det skal den først lære. Du 
skal derfor være konsekvent over for den. 
Det, som du ikke accepterer den ene dag, 
bør du heller ikke acceptere den næste. 
Husk også at være konsekvent i at rose 
hunden for korrekt adfærd.

Du skal være tålmodig, men vedhol-
dende i dine krav til hunden, når du 
opdrager den. Hids dig aldrig op over for 
hunden. Træn kun med den, når du har 
overskud til det. Du bør desuden tale 
meget med hunden. Hvis du altid siger 
de samme ting til hunden, lige før I skal 
foretage jer noget bestemt sammen, vil 
den hurtigt lære, hvad der skal foregå.

Når hunden med sikkerhed har lært, 
hvad du forventer af den, når du siger 
noget bestemt til den, skal den som ud-
gangspunkt gøre det, du beder den om. 
Det er dog op til dig at skabe en situa-
tion, hvor hunden kan opføre sig som for-
ventet og blive belønnet for det. Der kan 
dog være situationer, hvor hunden ikke 

kan gøre, hvad du beder den om. Find i 
stedet en opgave, hunden kan klare, og 
beløn den for at udføre den. Dette er med 
til at gøre dig til en god og positiv leder 
for din hund. 

Lær hunden at være lydig
Det giver tryghed og frihed for både dig 
og din hund, at den altid kommer, sætter 
og lægger sig, når du beder den om det. 
Når du først har tillid til, at hunden altid 
vil lystre dig i en kritisk situation, kan 
du give den større frihed. Jo tidligere 
i hundens liv, du begynder at lære den 
almindelig lydighed, jo lettere vil det 
være.

Kørekort til hund
Dansk Kennel Klub har et spændende kur-
sustilbud til alle hunde – store og små, 
med og uden stamtavle. Kurset har til 
formål at:
• Styrke forholdet mellem hund og ejer.
• Lære hunden at omgås andre hunde og 

mennesker.
• Indlære praktiske og anvendelige 

øvelser, der kan forebygge problemer i 
hverdagen.

• Give ejeren grundlæggende indsigt i 
hundens adfærd.

»Kørekort til hund« kan erhverves i 
bronze, sølv og guld.
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Nogle praktiske råd

Hunden er et fl okdyr, som har brug for at 
kende sin plads i »fl okken« (familien). 
Det giver hunden tryghed. Det er dit 
ansvar at vise hunden, at du er en god 
leder, som den trygt kan følge. 

• Gør dig fra starten klart, hvad du vil 
tillade fra hundens side som voksen, så 
den allerede fra hvalp kan lære, hvad 
den må, og hvad den ikke må. Det skal 
ske stille og roligt, idet du belønner 
hunden for alt, den gør rigtigt, og und-
går enhver form for straf.

• Lad hunden arbejde for belønning. 
Vil du give hunden en godbid, bør du 
bruge lejligheden til at træne med den 
– f.eks. indkald, sit, dæk, giv pote, rul 
eller lignende, så hunden gør noget for 
at få godbidden.

• Sørg for, at hunden ikke ligger i vejen 
i døråbninger og lignende. Bed hunden 
om at fl ytte sig, og beløn den, når den 
har gjort det.

• Få altid hunden til at vente roligt ved 
hoveddøren, ved havelågen, i bilen 
m.m., og lad den altid gå sidst ud. Det 
er god træning og gør hunden mere 
opmærksom på dig.

• Hunden skal have lov at søge kontakt 
og samvær med familien, men giv al-
drig efter, hvis den plager om opmærk-
somhed eller for at opnå et eller andet. 

Afvis hunden venligt, men bestemt. 
Tag først kontakt med hunden, når den 
er rolig.

• Det er vigtigt, at hunden ikke føler sig 
udenfor. Den skal derfor have megen op-
mærksomhed fra familiens medlemmer, 
men beskæftiges på en måde, så den 
oplever samarbejde med og afhængig-
hed af familien. Hunden skal dog også 
kunne fungere på egen hånd. Lad derfor 
være at afbryde hunden, når den be-
skæftiger sig selv – medmindre den gør 
noget, som den ikke må.

• Tilskynd aldrig hunden til at være vagt-
som over for fremmede og beskyttende 
over for familien. Det er familien, der 
skal passe på hunden, ikke hunden, 
som skal passe på familien.

• Optræd altid roligt og behersket, når 
du er sammen med hunden.

• Hvis der er noget, som hunden er 
bange for, må du ikke presse den til 
at gå hen til det. Gå selv frem for at 
undersøge tingene, mens du taler roligt 
til hunden, og bliv stående, indtil hun-
den kommer hen til dig.
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De ting, som er omtalt i denne folder, er 
mere udførligt beskrevet på Dyrenes Be-
skyttelses hjemmeside. Her kan du også 
læse, hvordan du lærer hunden grundlæg-
gende færdigheder som for eksempel at 
komme, at sætte sig samt at lægge sig, 
når den får besked på det. Desuden kan 
du fi nde Dyrenes Beskyttelses og Dansk 
Kennel Klubs øvrige pjecer om hunde. 
Du kan læse mere om opdragelse og 

træning af hunde i bøgerne »Din hund« 
af Svend og Gunvor Järverud (Svensk-
Norsk Bogimport, 1991), »Håndbog i 
hundeopdragelse« af Bruce Fogle (Politi-
kens Forlag, 1994) samt »Hvalpebogen« 
af Gwen Bailey (Aschehoug, 1998) og 
»Klikkertræning for din hund« af Cecilie 
Køste & Morten Egtvedt (Canis Forlag, 
2001). Kan bestilles over internettet på 
www.canis.dk

Her kan du læse mere

Foto: Frank Naumann
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Dyrenes Beskyttelse drives for private midler og har 16 internater i hele 

landet, der skaffer et nyt hjem til ca. 1.400 hunde og 2.000 katte hvert år. Du 

kan støtte Dyrenes Beskyttelses arbejde ved at ringe på tlf. 3328 7000 eller 

gå ind på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside: www.dyrenes-beskyttelse.dk

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. Du kan kontakte DKK 

på tlf. 5618 8100 og læse mere på: www.dansk-kennel-klub.dk

Dansk Kennel Klub
Parkvej 1  •  2680 Solrød Strand
tlf. 5618 8100  •  fax 5618 8191
www.dansk-kennel-klub.dk

Alhambravej 15  •  1826 Frederiksberg C
tlf. 3328 7000  •  fax 3325 1460

e-mail: db@dyrenes-beskyttelse.dk
www.dyrenes-beskyttelse.dk


