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Stressfaktorer for hunde

Der er forskel på det, der stresser mennesker, og det, der stresser hunde. 
Det skyldes vores forfædres forskellige måde at leve på. Her følger en 
omfattende analyse af det, der påvirker en hunds stresstolerance. Des-
uden finder du de mest almindelige stressfaktorer, som vi udsætter vores 
hunde for, samt et afsnit om noget, der er alt for almindeligt i hundenes 
verden: Chok.

Alt i vores omverden og vores ”indre verden” – til og med også vores tanker – 
har mulighed for at øge den indre aktivitet i større eller mindre grad. Jo stærkere 
påvirkning, vi er udsatte for, desto større indre aktivitet. Fra søvn og afslapning til 
panikangst er den skala, stressmaskineriet spiller på for at sørge for, at vi altid er 
optimalt tilpassede det, der sker. Alt det, som giver os mærkbare stressreaktio-
ner, kalder vi stressfaktorer.

Arv

Arven spiller definitivt en rolle, men det er svært at sige hvor stor. Vi kan især se 
det, når vi sammenligner racer, hvor en del er rolige, afbalancerede og stabile, 
mens andre lettere stresser, er mere temperamentsfulde og ser ud til at mangle 
impulskontrol.

Prænatal stress

Moderens blod løber jo også igennem hvalpene, så længe de ligger i hendes 
mave. Med blodet transporteres blandt andet en mængde hormoner. Man har 
konstateret, at mødre, som oplever stærk stress, får hvalpe, der har stor tendens 
til at blive stressede, når de vokser op (Jensen, 2004; Malm, 2005). Dette har 
man også kunnet se hos mennesker, hvor mødre, der har oplevet traumatiske 
ting, får børn med større risiko for stressproblemer.

Hvis man regelmæssigt stryger den drægtige tæve roligt på bugen, kan det 
få de ufødte hvalpe til at slappe af, hvilket desuden kan styrke de emotionelle 
bånd mellem hvalpene og moderen og til og med have en positiv indvirkning på 
socialiseringsprocessen (Løberg, 2007).

Tidlig påvirkning

I begyndelsen af livet er et individ meget følsomt og ”programmerbart”. Tidlige 
oplevelser, som på den ene eller anden måde øger eller mindsker følsomheden 
for stress, kan få en livslang indflydelse. Hertil hører for eksempel kulde. Hvis en 
hvalp udsættes for kulde i et vist tidsrum, mener man, at det kan medføre en øget 
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tendens til stress på grund af øget noradrenalinaktivitet og påvirkning af andre 
dele af stress-systemet (Morris, 1991).

Hvis hvalpen tages op og kæles lidt med hver dag, øger det tolerancen over 
for stress. Jo mere man gør det – inden for visse grænser naturligvis – desto 
mere øges effekten. Dette kalder man på engelsk ”handling”.

Som forsøg udsatte den amerikanske forsker Michael Fox hundehvalpe for 
systematisk "handling" hver dag i deres tidligste liv. De blev taget op, blev båret 
rundt, ”kørte i langsom karrusel” på en skive, der snurrede langsomt rundt, de 
blev vejet, blev forsigtigt vendt op og ned m.m. Det foregik ikke særlig længe, 
men resultatet var imponerende. Som voksne blev disse hunde yderst mod-
standsdygtige over for stress og kunne modstå oplevelser, som havde gjort andre 
hunde meget stressede (Fox, 1972).

En sandsynlig forklaring er, at den milde stress, som "handlingen" resulterede 
i, fik noradrenalinaktiviteten til at øges så meget, at hjernen reagerede med øget 
serotoninaktivitet som kompensation. Det vil sige, at på grund af det ydre tryk 
reagerede hvalpenes ”system for indre balance” med at frigive det bremsende 
serotonin. Det blev siden hen et mønster for fremtidig oplevet stress (Morris, 
1991). Ud over dette kan man forestille sig, at hundehvalpene blev styrket af den 
ekstra tids socialisering, som de fik.

Det bør dog understreges, at for meget "handling" kan være en stressfaktor 
for de små hvalpe. Hvor grænsen nøjagtigt går, er svært at sige, selv om nogen 
mener, at hvalpe ikke skal udsættes for nogen systematisk "handling" overhove-
det. Seriøse opdrættere ”handler” dog deres hvalpe en del, bærer rundt på dem, 
vejer dem, kæler med dem og undersøger dem - og det betyder meget.

Prægning, tilknytning

Prægningen er den genetisk betingede proces, som alle dyrebørn gennemgår 
meget tidligt i livet. Det er der, de lærer, hvilken art de tilhører. Får et nyfødt lam 
for eksempel ikke lov til at træffe sin rigtige mor eller andre får, men bliver taget 
hånd om af mennesker, kan det senere blive bange for får og kun søge tryghed 
hos mennesker. Ordet prægning bruges mindre og mindre i moderne etologi. 
Tilknytning er et alternativ, som nogle bruger, et ord der fint beskriver den proces, 
som de små gennemgår.

Prægning er en tilknytning til arten, artsidentifikation, og indgår i socialise-
ringsprocessen på et tidligt stadium. I dag mener man (Løberg, 2007), at præg-
ning kun omfatter dyr, hvis unger er udviklede ved fødslen, som for eksempel 
hovdyr og mange hønsefugle. De kan jo bevæge sig relativt frit sammen med for-
ældrene fra begyndelsen. Hos arter hvis unger er mindre udviklede, når de fødes, 
der for eksempel er døve og blinde, foregår der en socialiseringsproces gennem 
flere uger. I denne periode sker der også en artsidentifikation, en tilknytning.

Moderne etologer påpeger to ting i forbindelse med tilknytningen, som også 
gør dem kritiske over for selve processen, at dyr lærer, hvilken art de tilhører. 
Dyreungerne lærer først og fremmest, hvem der er deres mor og far, altså ikke 
arten som sådan. Dernæst lærer de, hvem deres søskende er. Det skulle så få 
betydning for valg af partner, når de bliver voksne, på den måde, at man forsøger 
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at vælge en partner, som ikke ligner for meget (for eksempel en bror eller søster) 
på grund af indavlsrisikoen, men heller ikke er for anderledes. I det sidstnævnte 
tilfælde skulle de gener, man bærer på, efterhånden kunne forsvinde, og ens 
anlæg får sværere ved at leve videre (David Selin).

Vores hunde ser, hører og opfatter lugte af både mennesker og hunde, især 
opdrætteren og dennes familie og modertæven. Det gør, at hvalpen formentlig 
anser, at både mennesker og hunde tilhører den samme fælles gruppe. At de 
adskiller sig meget af udseende spiller ingen rolle.

Med tanke på dette er det en selvfølge, at hundehvalpe ikke skal opdrættes i 
”hundefabrikker”, stalde og stor-kenneler. Der vil være for lidt kontakt med men-
nesker, det kan skabe store problemer for sådanne hunde, når de skal leve i en 
familie. Når de kommer til deres nye hjem, vil man kunne sammenligne det med, 
at de havner hos rumvæsner uden mulighed for at forstå deres adfærd og sprog 
og føler sig som totalt fremmede.

Moderen

Moderens adfærd over for hvalpene har naturligvis stor betydning. De allerfleste 
tæver er meget omsorgsfulde og kærlige over for deres hvalpe (Hallgren, 1988). 
Desværre findes der undtagelser.

Tæver, som ikke selv har haft en omsorgsfuld mor, kan få problemer med at 
give deres hvalpe tilstrækkelig omsorg (Magnusson, 1981). På samme måde kan 
tæver, som er syge og har ondt, være dårlige og irriterede mødre.

Bedste tid at flytte hvalpen fra moderen

Det er også vigtigt, hvornår hvalpen kommer til sit nye hjem. Ifølge forskerne 
Scott og Fuller (1965) er syvende til ottende uge optimal for flytningen af hvalpen. 
Men det er vigtigt at understrege, at der er forskel mellem racer og sikkert også 
mellem individer.

Før syvende uge er hvalpen ikke helt klar til at forlade moderen hverken fy-
siologisk eller socialt. 

Blandt andet kan det nævnes, at hjernens EEG-mønstre først ligner en voksen 
hunds ved den femte uge, hvilket tyder på, at hjernen ikke begynder at modne før 
der. Derefter skal den tage imod mange indtryk og afgive en mængde respons, 
samt vokse og formes. Desuden har hvalpen brug for sine syv til otte første uger 
til at lære en masse gennem samværet med kuldsøskende og moderen. Tænk 
bare på al den kommunikation, der er så vigtig at træne - hvalpen skal jo lære et 
helt sprog på ingen tid.

Jo længere tid, der går efter den ottende uge, jo flere ulemper dukker der op. 
En hvalp, som for eksempel omplaceres efter den tolvte uge, løber en stor risiko 
for at udvikle en neofobi, det vil sige angst for alt nyt, alt den ikke er stødt på 
tidligere, ifølge neurofysiologen Don Morris i Australien (Morris, 1991). I det nye 
hjem gemmer den sig under en seng eller i et hjørne. Nye mennesker, hunde, 
ting - alt er farligt i hundens øjne. Ikke nogen særlig god start i livet. Men her er 
miljøtræning altafgørende. Hvis en hvalp fra seks, syv ugers alderen får lov til - i 
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passende tempo og lidt forsigtigt - at komme med ud til lidt forskellige steder, 
bliver den jo miljøtrænet, og risikoen for neofobi mindskes straks.

Relationerne mellem hvalpene vil sætte dybere og dybere spor hos hver 
hvalp, jo længere tid de er sammen. Måske udvikler én hvalp sig til at chikanere 
de andre, og en anden lærer at trække sig tilbage. Allerede her er grunden lagt for 
to forskellige personligheder, men også her skal det bemærkes, at der er forskel 
på racer og individer.

Desværre er det blevet mere og mere almindeligt, at hvalpe først placeres i 
deres nye hjem, når de er blevet ti uger gamle, hvilket er lige lovlig sent ifølge de 
ovennævnte argumenter. Hvis opdrætteren tager hvalpene med ud på miljøtræ-
ning og lidt social træning med mennesker og et par venlige hunde, så mindskes 
den negative effekt radikalt. 

Socialisering

Socialiseringen har stor betydning for en hunds udvikling. Der skal være masser 
af muligheder for at møde venlige hunde og mennesker i forskellig alder under 
opvæksten, så tidligt som muligt. Allerede ved ti til tolv ugers alderen er sociali-
seringsperioden slut (Malm, 2005), og derefter bliver det sværere og sværere at 
ændre hvalpens relation til andre.

Egentlig er det nok med et mindre antal personer og hunde, for at sociali-
seringen skal blive god, men der er jo så mange forskellige varianter. Hvalpen 
skal lære at acceptere både store og små mennesker og hunde. Tænk bare på, 
hvor mange forskellige varianter af mennesker den kommer til at møde, en del 
med underligt kropssprog, en del venlige, andre uvenlige, de fleste har forskellige 
lugte for den følsomme hundenæse, ja variationerne er rigtig mange.

En ofte overset detalje i socialiseringen er mødet med hanhunde. Mange 
hvalpe får ikke lov at møde hanhunde med deres særlige lugte, for deres far bor 
et andet sted, og opdrætteren har måske ikke en voksen hanhund hjemme. Når 
hvalpen senere ved ti - elleve ugers alderen, eller endnu senere, for første gang 
konfronteres med noget, der ligner en hund, men ikke lugter som noget, den er 
stødt på tidligere, kan den blive bange.

Social kapacitet

Social træning er også vigtig. Mens socialisering er en indlæring af, hvilke typer 
der befolker ens verden, og hvordan man skal forholde sig til dem, handler den 
sociale træning om, hvordan man skal omgås og hvilke regler, der gælder i sam-
spillet mellem individer. Her kommer hvalpekurset ind som en rigtig god løsning, 
ikke kun fordi hvalpen lærer forskellige ting, men især på grund af socialiserin-
gen, selv om det er lige i sidste øjeblik. Hvalpen har jo allerede lært, at hunde og 
mennesker ikke skal betragtes som fremmede, som man skal prøve at undgå. 
Den er vokset op med hunde og mennesker, altså er de accepterede som indivi-
der tilhørende samme gruppe. Men det er vigtigt at fortsætte med at lære mere 
om alle forskellige typer, der indgår i ens omverden, hvordan man skal opføre sig, 
og hvordan man skal kommunikere.
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Tilpasning til forskellige miljøer.

Miljøtræning er mindst lige så vigtig. En hvalp skal, som sagt, have mulighed for 
at vænne sig til og acceptere skiftende miljøer, som den møder i vores samfund. 
Fra sjette – syvende leveuge bør man på en tryg måde lade hvalpen møde for-
skellige miljøer hen ad vejen. En del af dette sker automatisk, når opdrætteren 
tager hvalpene med til dyrlægen til undersøgelse, tager dem med til nye steder 
rundt omkring i hjemmet m.m. Men det er for lidt, hvis hvalpene bliver der længe.

Det er værst for de hvalpe, der vokser op under stimulusfattige forhold, hvor 
de ikke får lov til at være med og opleve tilstrækkelig meget. Det kan ske ved 
”masseproduktion”, i store kenneler, hvor hvalpene er i bure, men også ved op-
dræt i hjemmemiljø, hvor hvalpene holdes i kældere eller andre rum uden til-
strækkelig kontakt med resten af husets beboere. 

Ernæring

Ernæringens sammensætning er endnu en mulig stressfaktor. Hvis den ikke er 
tilstrækkelig og varieret, så den svarer til det behov, et hurtigt voksende individ 
har, kan dette skabe stress.

Det meste af kroppens indtagelse af tryptofan går til at danne vitamin B3 
(niacin). Dette gør, at man kan spekulere på, om en mangel på dette stof, eller 
manglende evne til at optage det, kan medføre, at der bliver for lidt af dette stof 
for hjernen til at danne serotonin af. Man kan her tillægge, at dannelsen af seroto-
nin er afhængig af et andet B-vitamin, B6, og at folsyre (også et B-vitamin) ifølge 
visse kilder på en eller anden måde er med i denne proces. Så kan man forestille 
sig, at hunde, der ikke får nok af de forskellige B-vitaminer, ikke har evnen til at 
optage dem eller har et større forbrug af dem end normalt på grund af stress, der-
for ikke er så gode til at danne serotonin. Jeg vil imidlertid understrege, at dette 
er ren spekulation, og kun fremtiden kan svare på, hvordan det faktisk forholder 
sig. Rent praktisk viser det sig, at mange hunde kan komme i balance og falde til 
ro blot ved tilskud af B-vitaminer.

Ligesom en hund kan få for lidt af, eller have svært ved at optage, vigtige 
næringsstoffer, kan den også spise mad, som ikke er godt for den. Her pågår 
der hele tiden diskussioner om forskellige råvarer i hundemad, om de for eksem-
pel skal spise rå fisk, korn og hvilket kød, der er bedst. Det er svært, for ikke at 
sige umuligt, at gå ind i denne diskussion, så man må hver især prøve sig frem 
til, hvad der er bedst for ens egen hund. Med tanke på stress bør man imid-
lertid nævne, at tyrosin, den aminosyre som er et basisstof for det aktiverende 
stresshormon noradrenalin, ifølge en kilde (O’Heare, 2002) findes i ganske store 
mængder i majs. Tyrosin konkurrerer med tryptofan og kan skabe ubalance, når 
det gælder stressede hunde. Hvis din hund er bange, aggressiv, hyperaktiv, har 
dårlig impulskontrol og lignende, bør du tjekke, om hundemaden indeholder majs 
i nogen højere grad.
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Sygdomme og skader

Sygdom kan på forskellig måde være en stor stressfaktor. Afhængigt af hvilken 
sygdom en hvalp kommer ud for, kan stresspåvirkningen være alt fra meget lille 
til meget stor.

Sygdomme og forskellige former for smerter er naturligvis stressende for en 
hund uanset alder. En hund, der ofte er syg, udsættes derfor for mere stress end 
en, som ikke er syg så ofte. Det er jo ikke kun smerte, der rammer en, der er ble-
vet syg. Det kan også handle om dyrlægebesøg, der kan opleves skræmmende 
og tilføre yderligere smerte afhængigt af dyrlægens og assistenters væremåde.

Nogle gange er det ikke sygepleje, der har skræmt en hvalp. For eksempel 
har mange hvalpe fået chok ved en øretatovering for identifikation og ved klipning 
af kløerne, hvor nogen har klippet for tæt på eller ind i blodåren eller har fastholdt 
dem med tvang.

Familien og naboerne

Ud over alt det, der nu er nævnt, opstår der jo forskellige stressfaktorer senere i 
livet også. De udgøres af familiens adfærd og relation med hunden (Malm, 2005), 
hvordan naboer og andre forholder sig til hunden, og hvordan omgivelserne ser 
ud, om der for eksempel er mange børn i området, om der ofte fyres fyrværkeri af 
i nærheden, om der er hunde, der har problemer med andre hunde og så videre.

Der sker meget

Siden hen sker der forskellige ting med hunden, evt. chok, hvordan opdragelse 
og træning foregår, nærmere bestemt om hunden får en autoritær eller en ”blød” 
og venlig opdragelse. Et imødekommende miljø med operant træning og kurser, 
som er ”bløde”, skaber mindre stress og kan til og med øge hundens tolerance 
over for stress.

Hormoner

For at gøre listen endnu længere kan vi tilføje hormonelle påvirkninger i puber-
teten og den overmaskulinitet, som rammer flere og flere racer, som tidligere 
nævnt. Testosteron, det hanlige kønshormon, er jo også et potent stresshormon, 
ikke at forglemme. Desuden er der også en arvelig påvirkning, når det gælder 
stresshormoner og stressreaktioner, ligesom det gælder for skjoldbruskkirtelhor-
moner.

Hundeejeren som rollemodel

Vi kan heller ikke komme bort fra os selv som rollemodeller for vores hunde, 
og heller ikke andre hunde, som vores hund omgås meget med. Der findes en 
sandsynlig sammenhæng mellem autoritære og straffende hundeejere og ag-
gressivitet hos hunden (Hansson, pilotstudie). Men der mangler stadig en større 
undersøgelse, som kan bekræfte sammenhængen.
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Er der en anden hund i huset, kan den lære hvalpen mange unoder, afhængigt af, 
hvordan dens karakter er. Hvis den trykker hvalpen under opvæksten, vil denne 
sandsynligvis komme til at opføre sig ligesådan over for andre hunde.

De mest almindelige stressfaktorer

Der er altså meget i vores omverden, der skaber stress, og det er vigtigt, at man 
som hundeejer kender til de mest almindelige stressfaktorer for vores hunde. Vi 
kan dele stress op i overstimulering, understimulering, usikkerhed, smerte og 
chok.

Overstimulering

En hund bliver overstimuleret, når den udsættes for flere og mere intensive 
stress-faktorer, end naturen har programmeret den til at klare (Hallgren, 2009). 
For eksempel kan en så uskyldig ting, som at hunde leger sammen, forårsage 
negativ stress, hvis det bliver for ofte og for intensivt. Man skal vide meget om 
hundes normale og naturlige adfærd for at kunne afgøre, om det fører til negativ 
stress.

Det er vigtigt altid at huske, at det som oftest er overdrivelse af en bestemt 
adfærd, for eksempel at løbe efter pinde, man kaster, der kan medføre negativ 
stress for en hund. Lidt leg er absolut ikke farligt, det er kun godt, hvis hunden 
altså synes om det.

Overstimulerende stressfaktorer

Overdreven fysisk aktivitet, især i høj fart som galop og kraftige accelerationer, 
aktiverer ”stress-systemet” for kortvarigt at øge styrken i kroppen. Det samme 
gælder andre aktiviteter, hvor hunden anstrenger musklerne.

Hvis en hund har leget meget jagt- og kamplege, er der en risiko for oversti-
mulering. Enhver acceleration og/eller længere strækning i galop sender impul-
ser til hjernen via det autonome nervesystem og via hormoner fra hypofysen, 
som fører til, at musklernes præstationsevne øges, som det er beskrevet tidligere 
i bogen. Det er jo situationer, der kræver ekstra muskelpræstationer.

Problemet er, at hundedyrenes kroppe er forprogrammerede gennem arve-
anlæg, som arten bærer med sig, og det styrer, hvor meget kroppen kan tåle af 
disse aktiviteter. Vist findes der accelerationer og galop hos vildtlevende hunde-
dyr. Det er først og fremmest, når de jager, men det, der er afgørende, er, hvor 
ofte det sker.

Det er relativt sjældent, at de har tæret på kroppens ressourcer og reserver i 
jagten på bytte, måske i snit en gang om ugen. Nogle gange mere, andre gange 
mindre, alt afhængigt af, hvor mange byttedyr der er, som de kan jage. Hundedyr, 
som for eksempel ulve, som jo er vores hundes nærmeste slægtninge, jager først 
og fremmest dyr, der er svage. De sløser ikke unødigt med energien på raske, 
stærke byttedyr. Især om vinteren er der mangel på jagtmuligheder, så der bliver 
der færre anledninger. Om foråret er der overflod, og da tager ulvene først og 
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fremmest smågnavere og mere forsvarsløse dyrebørn, og da er anstrengelserne 
minimale. Dette betyder, at hunden er programmeret via sin arv fra forfædrene 
til ikke at anstrenge kroppen for ofte, måske bare et par gange i løbet af ugen. 
Derfor kan de heller ikke tåle jagtlege hver dag, måske ikke engang hver anden 
dag - naturligvis med forskel fra race til race og individ til individ.

Visse jagt- og hyrdehunderacer er følsomme over for for meget løb i topfart og 
kan få symptomer på stress, hvis de er i gang for ofte og for intensivt.

Hvis man bruger meget at kaste pinde, bolde eller andet til sin hund hver eller 
hver anden dag, vil hundens ”stressmaskineri” overaktiveres på samme måde. 
Adfærden er jo den samme med hurtig acceleration og galop efter et ”flygtende 
bytte”. Det samme gælder leg med andre hunde. Når man ser dem lege, er det let 
at se, at der er tale om jagt, den ene spiller bytte, den anden jæger, og de bytter 
roller mange gange i løbet af den vilde leg.

Hos dyr, der udsættes for langvarig overstimulering, vokser binyrerne og lig-
ger med en konstant forhøjet produktion af stresshormoner.

Jeg havde engang et tilfælde med en meget stresset schæferhan. Jeg kunne se 
på ham, at han var overstimuleret, men ejeren påstod, at de ikke kastede pinde 
og bolde til hunden. Den legede heller ikke meget med andre hunde. Jeg spurgte 
flere gange, men nej, han vidste, at man ikke skulle kaste pinde og bolde til 
hunde. Jeg skulle lige til at give op, men stillede lige et ekstra spørgsmål: ”Er der 
da slet ingen ting, som du kaster og lader hunden jage efter?” ”Jo, frisbee leger 
vi med hver dag, det elsker han!” blev svaret, og dermed kom også forklaringen 
på hundens stress.

Det samme gælder bryde- og kamplege. De medfører en kropslig anstren-
gelse, som aktiverer stress-systemet. Der sker ikke noget ved at gøre det en 
gang imellem, men man skal ikke lege på den måde hver eller hver anden dag.

Når det gælder kamplege, vil jeg lige komme med en advarsel. Hvis det bliver 
for meget, kan det opildne hundens aggressive adfærd, eftersom det er en ag-
gressiv form for leg. De fleste hunde har det bare sjovt, når de hiver, trækker og 
knurrer i kampen om en klud eller lignende, men man skal være forsigtig med at 
lege denne type leg for ofte og især med hunde af kamphunderacer.

Understimulering

Den mest almindelige form for understimulering er kedsomhed, for lidt at lave. 
Man skal tænke på hundenes oprindelse, de stammer fra aktive, jagende dyr 
som ulve. Disse forfædre er meget aktive både kropsligt og mentalt. Det er de 
nødt til at være for at overleve. Byttedyrene er ikke lette at få fat i og nedlægge. 
Ethvert bytte er en stor og til tider farlig udfordring. Det kræver kapacitet hos jæ-
geren, ikke bare kropslig styrke, men også mental intelligens.

Samtidig er hunde flokdyr, hvilket indebærer, at de samordner deres adfærd. 
Alle er aktive samtidigt og passive samtidigt. Som oftest er det en af lederparret, 
moderen eller faderen, som tager initiativ til forskellige ting som at jage eller flytte. 
Når de begynder, følger resten af familien med. Når de er trætte og slår sig til 
ro, gør de andre det samme. Denne synkronisering af aktiviteterne har et formål, 
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for det betyder, at alle individer har lige meget energi på ethvert givet tidspunkt 
(Hallgren, 2009).

I vores moderne verden er denne synkronisering desværre ikke længere hen-
sigtsmæssig - tværtimod. Når vi er indendørs, er vi forholdsvis rolige og passive. 
Hvis vi bevæger os fra rum til rum, vil den unge hund følge efter os rundt i huset. 
Men allerede ved ca. et års alderen har den lært, at det er ret uinteressant at 
følge med rundt i huset. Der sker jo ingenting. Så hunden tilpasser sig og sam-
ordner sin adfærd med vores og bliver liggende. Det meste af døgnet kommer 
hunden derfor til at ligge og samle energi. Når den endelig kommer ud, kan den 
have så stort et overskud af energi, at den bliver hyperaktiv og let får forskellig 
problemadfærd som symptomer.

For mange hunde er gåturene ret indholdsløse og består mest af bare at gå, 
måske snuse lidt og tisse. Ikke særlig mentalt udfordrende for et så intelligent 
væsen som en hund.

Det er ikke usædvanligt, at hunde hviler 21 - 22 timer i døgnet. Jeg har set 
flere tilfælde, hvor hunde i aktiv alder har hvilet i 23 timer af døgnets 24, og endda 
mere end det (Hallgren, 2009).

Vigtig stimulering

Dyr og mennesker har brug for tre slags oplevelser: Sanseindtryk, mentale ople-
velser og social udveksling - men for meget af dette kan forårsage stress (Fran-
kenhauser & Ödman, 1983). Hertil skal naturligvis tillægges endnu en oplevelse, 
nemlig fysisk motion, som er meget vigtig for velbefindendet.

Sanseindtrykkene består af varierende synsindtryk, forskellige lyde, føleop-
levelser, som for eksempel kropskontakt, samt forskellige lugte. Sidstnævnte er 
især vigtigt for hunde, eftersom de lever i en verden af vigtige dufte.

Mentale oplevelser engagerer hjernen: Problemløsning, sporsøg, eftersøg-
ning og udfordringer af forskellig art. Ligesom vi mennesker spiller spil og lægger 
puslespil, har hundene brug for lignende mentale oplevelser for at have det godt. 
Denne stimulering kan få hjernen til at vokse, mens mangel på stimulering får 
hjernen til at krympe og gå ned i vægt. Desuden bliver der færre såkaldte dendrit-
ter i hjernen, det vil sige udløbere fra nervecellerne, hvilket medfører en dårligere 
mental funktion.

Det sociale samvær er vigtigt fra spæd alder og hele livet ud. Dyr, som vokser 
op uden kontakt med en levende moderfigur, vil være psykologisk og socialt han-
dicappede hele livet. (Harlow, 1958)

For vores hunde er det sociale samvær meget vigtigt. De har brug for at om-
gås med os og også gerne med andre hunde. Det vigtigste er ikke, om de, som 
de skal være sammen med, går på to eller fire ben, men hvordan kvaliteten af 
samværet er. Man kan ikke have en hund alene, eller gående i en hundegård 
hele dagen, og forvente, at den skal fungere problemfrit.

En hund har brug for selskab, for at føle fællesskab og få kropskontakt. Dette 
har altid været en vigtig ingrediens i forfædrenes, ulvenes, liv i årtusinder, så de 
behov forsvinder ikke sådan lige. De er jo familielevende flokdyr og henter styrke 
fra fællesskabet. I en ulvefamilie er der mange forskellige former for kropskontakt.
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Venlig berøring, som opleves positivt, har en stressforebyggende virkning hos 
såvel vores egen art som hos hunde. Den betyder tryghed for de nyfødte, og hos 
de ældre styrker det båndende mellem individerne. Ved den positive kropskon-
takt frigives oxytocin, et signalstof, i hjernen, som har en beroligende virkning, og 
som opleves meget positivt. Når man aer sin hund, frigives der oxytocin hos beg-
ge parter. Dette er sandsynligvis den fysiologiske årsag til den positive oplevelse.

Tristhed og kortisol

Tristhed hænger ofte sammen med stresshormonet kortisol fra binyrebarken. Det 
medfører en mental spænding, en ubehagsfølelse. Så selv om hunden virker af-
slappet, når den ligger og sover tristheden væk, så opbygger den en kapacitet til 
at handle, som kan sammenlignes med en vulkan, der venter på at gå i udbrud.

Kuren er enkel: Kropslig og mental stimulering. Der findes i dag mange bøger 
om mental aktivering, så det er bare et spørgsmål om at gå i gang (for eksempel 
Hansson, 2002). Det tager som regel kun en uges tid at få hunden afbalanceret 
og harmonisk, hvis den har været understimuleret.

Usikkerhed

En følelse af usikkerhed bygger på oplevelser af både manglende kontrol og 
manglende mulighed for at kunne forudse, hvad der vil ske det næste øjeblik. 
Hunden kan hverken kontrollere situationen eller forudse, hvordan ”mor” eller 
”far” vil reagere. Nogle gange sker der ikke noget, andre gange sker der noget 
ubehageligt. Nogle gange er ”far” og ”mor” i godt humør, andre gange i dårligt 
humør. Nogle gange må man godt være i møblerne, andre gange ikke.

Der er normalt så mange uklare punkter og manglende struktur på tilværel-
sen, at usikkerhedsfølelser burde være mere norm end undtagelse. Men under-
ligt nok ser de fleste hunde ud til at klare sig uden at blive voldsomt stressede på 
grund af usikkerhed, i hvert fald de, der passes med omsorg. 

Hos hunde, der ikke oplever denne omsorg, kan man derimod se en del symp-
tomer på stress, ofte i form af aggression, angst eller anden problemadfærd. I 
værste fald ser man hunde, som er bange for ejeren og markant underlegne. Det 
drejer sig ofte om hunde, der lever med autoritære ejere, måske personer med 
humørsvingninger og egne sociale problemer. Eller bare personer uden tilstræk-
kelig kundskab og empati, som styrer deres hunde med forbud og straf. I så-
danne tilfælde vil en hund miste sin følelse af kontrol over de situationer, som den 
udsættes for. Den bliver jo hele tiden beordret til, hvad den skal og ikke skal gøre.

En del TV-programmer, bøger og artikler i diverse blade fremhæver desværre 
en autoritær måde at forholde sig til hunden på. Man ”kurerer” problemadfærd 
med straf og mener, at hunde skal være passive og lydige. Man lærer med andre 
ord, at hunden ikke selv skal have en form for kontrol, men i stedet være under-
lagt vores kontrol. Men vi kan faktisk have fuld kontrol over vores hunde uden at 
fratage dem følelsen af, at de kan tage initiativer og selv bestemme. Det drejer 
sig om, hvordan man opdrager og træner, og hvor store krav man stiller til dem.


