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Forord

Hund og eier skal være et team. Forholdet bør preges av samarbeid og tillit. 
Hvis man ikke forstår hverandre, blir det fort litt vanskelig. 
Dette kompendiet er et forsøk på å gi hundeeiere og hundeelskere litt grunnleg-
gende informasjon om hva som får hunder til å tikke, slik at livet med hund kan 
bli litt bedre og enklere. Forhåpentligvis kan den også bidra til å ta livet av en del 
myter og misforståelser om hunden.
Det brukes kun belønningsbaserte (positive, moderne) metoder i boka. Husk på 
at det finnes veldig mange belønningsbaserte metoder for trening. Hvis de som 
anbefales her ikke fungerer for din hund, så finner du kanskje tips i de anbefalte 
bøkene, nettressursene eller Youtube-kanalene. Eller finn et belønningsbasert 
kurs hos en utdannet, oppdatert hundetrener.

Kompendiet består stort sett av utdrag fra mine kurskompendier, artikler fra hjem-
mesida og blogg-innlegg fra de siste årene og bærer litt preg av det.
Det finnes fantastisk mange flotte hundemennesker i Norge og verden idag som 
jobber hardt for å spre god kunnskap om hund på forskjellige vis, men det er frem-
deles en stor jobb å gjøre ettersom denne industrien ikke er kvalitetssikret på noe 
vis, annet enn jobben hundeeier selv legger ned i å sjekke kvalifikasjonene til den 
de velger å legge hundens velferd og pengene sine i hendene til. 
Derfor dette kompendiet, som skal være en gratis veileder til alle som måtte ønske 
å lese det.
Det er basert på så oppdatert informasjon om hund som mulig, altså forskning. Vi 
vet så mye mer om hunden i dag enn bare for ti år siden, eller til og med bare et 
par år siden. Og det bør gjenspeiles i vår omgang med, oppdragelse og trening av 
hundene våre.

Bak i kompendiet finner dere anbefalte bøker og nettressurser dersom det er noe 
dere ønsker mer informasjon om eller vil gå i dybden på. Jeg har dessverre ikke 
kapasitet til å ta med alt jeg skulle ønske. Det finnes så mye interessant og viktig 
informasjon om hund og hundetrening. Men kanskje dette kan bli en inngangs-
port for noen som ønsker å forstå de firbeinte familiemedlemmene sine litt bedre.

https://www.brahundetrening.no/finn-en-hundeskole-naeligr-deg.html
https://www.brahundetrening.no/finn-en-hundeskole-naeligr-deg.html
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Innledning

Hvem vil du være for hunden din?
Alt du gjør med hunden din, er med på å forme bildet hunden har av deg og forholdet dere 
imellom. Så hvordan vil du at hunden skal se på deg? Hvilke følelser og forventninger vil du at 
hunden skal få hver gang den ser deg eller hører stemmen din?

De metodene, det kroppsspråket og det tonefallet du velger i omgang med hunden din, legger 
grunnlaget for dette. Så det er greit å være bevisst på det, og tenke gjennom konsekvensene. 
Når hunden flytter inn hos deg har den sannsynligvis ikke særlig peiling på hvem du er. 
Hvem vil du være for den? 

Sannsynligvis ønsker du at hunden skal bli glad når den ser deg, stole på deg og trives i ditt 
selskap. Men du ønsker antageligvis også at hunden skal føle seg trygg når den må være alene, 
mestre verden rundt seg og se på nye ting/dyr/mennesker med nysgjerrighet, ikke redsel. Du 
vil at dere skal kunne leve sammen på en avslappet måte, der alle kan grunnreglene for høflig 
omgang med hverandre og verden ellers. Du vil at den skal vite hva du ønsker av den. 
Alt dette må læres. Det som er naturlig å gjøre for hunden din, er ikke sjelden ting som ikke 
passer så godt i vår menneskeverden. 

Forhåpentligvis ønsker du i tillegg til alt dette, at hunden skal få ha sin personlighet, føle kon-
troll over eget liv og få lov til å kommunisere hvordan den har det, og bli hørt. av deg

I’ve got your back – Bli hundens trygge støttespiller
Livet er ikke bare en dans på roser, hverken for oss eller hundene våre. De kommer til å oppleve 
ting som er vonde, skremmende og ubehagelige. Men vi trenger ikke være kilden til noe av dette. 
I hvert fall ikke bevisst. Ja, du kommer til å tråkke på en pote eller snuble over en hunderygg 
eller miste noe i bakken så hunden skvetter, men slik er uunngåelig. I all din trening, oppdragel-
se og omgang med hunden vil vi at du skal være en den kan stole på og søke støtte og trygghet 
hos. 
Noen enkle måter  gjøre dette er:

• Ikke avvis hunden hvis den søker trøst hos deg når den er usikker på noe eller redd. Det er en 
myte at man vil forsterke redselen ved å rolig være til stede for hunden. Når var sist gang du 
ble mer redd av å bli trøstet på et rolig omsorgsfullt vis når du var redd? Slik fungerer det for 
hunder også. 

• Hvis hunden viser at den er ukomfortabel i en situasjon, hjelp den ut av den. Legg så heller 
opp litt trening for å gjøre hunden trygg ved å skape positive assosiasjoner til situasjonen, i 
hundens eget tempo.

• Hvis hunden er i en situasjon den ikke trives i, og snur seg mot deg for å få hjelp, så SKAL du 
hjelpe den. Om det er andre hunder som plager den, eller barna i familien er for nærgående, 
eller voksne som hilser på hunden på et vis den ikke liker, så gjør noe for å vise hunden at den 
kan regne med deg. 

• Hvis hunden prøver å øke avstanden til noe, så følg etter. En hund som lærer at den kan velge 
avstand som taktikk i møte med skumle ting, er mindre sannsynlig til å begynne med utage-
ringer, enn en som blir presset opp i situasjoner den ikke takler. Hjelp så hunden ved trening 
til å få positive assosiasjoner til det den synes er skummelt.
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Del 1.
Atferd og språk
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Naturlig hundeatferd
Hvis hunder fikk oppføre seg akkurat slik det er naturlig for dem, hva ville de ha gjort?

•   Tygge på ting de finner liggende fremme tilgjengelig og som har en god 
 tyggekonsistens, lukter/smaker godt eller som kan dissekeres
•   Spise ting som smaker godt eller interessant
•   Bjeffe når de hører noe skummelt, blir glad, kjeder seg, er engstelig eller frustrert.
•   Skremme vekk skumle ting ved å gjøre utfall
•   Gå på do der det passer seg, gjerne på noe mykt, så lenge det ikke er i nærheten av 
 soveplassen 
•   Hoppe opp for å nå ansiktet til de de vil hilse på
•   Løpe etter og bite i ting som beveger seg 
•   Bruke munnen til å utforske verden
•   Være alene bare når de velger det selv, man er tryggere når man er fler
•   Aldri gå i bånd, men kunne bevege seg slik de vil når de vil

Altså er det ganske mye vi krever at hunden skal la være å gjøre, fordi det ikke passer oss. 
Hunden har tross alt ikke valgt å komme inn i familien vår, det er vi som har valgt å skaffe oss 
hund. Så da bør vi vel kunne gjøre innlæringen av alt dette på en hyggelig, lettforståelig måte?

Har du en valp er det  greit å huske på at den er som et lite barn.  Den utforsker verden ved hjelp 
av munnen sin, smaker på alt, lager lyd, roter og har uhell inne før den lærer seg til å bli renslig. 
Den får raptuser og glemmer seg.  Men alt dette gir seg med tiden, særlig med litt veiledning 
og tilrettelegging fra deg. I blant må man puste litt med magen og huske på at disse små ikke 
har lært helt hvordan vi ønsker at ting skal være og at smårollinger oppfører seg som det de er, 
valper.  Valpebiting, tissing inne, hopping og så videre er ikke problematferd hos en valp. Det 
er normalt. Og vår jobb er å lære dem alt i det tempoet som passer dem.
Valper er ikke fysisk i stand til å holde seg så lenge, de kan ikke være alene og hopper og spretter 
fordi de er valper. Plutselig har de blitt unghunder og du tenker at valpetiden gikk altfor fort. Så 
husk å sette pris på den lille valpen din også.

Fokuser på det du ønsker og liker
Tenk deg at du havner i et fremmed land med et ukjent språk og en helt annerledes kultur enn 
du er vokst opp med. Når du oppfører deg slik som er naturlig for deg, blir folk irriterte og du 
skjønner at de ikke liker det du gjør. Men de forklarer deg aldri hva de faktisk VIL at du skal 
gjøre. Sånn er hverdagen for mange hunder, spesielt valper. Men heldigvis kan vi endre på det. 

En nyttig ting du som eier kan gjøre, er å sette deg ned og tenke gjennom nettopp hvordan du 
ønsker at hunden SKAL oppføre seg i forskjellige situasjoner. Så kan vi legge opp en treningsplan 
for å oppnå dette.

• Istedenfor å tenke at hunden IKKE skal hoppe, så se for deg noe hunden kan gjøre i stedet. 
«Jeg vil at hunden skal ha alle fire labber på gulvet når den hilser på folk»

• Istedenfor å tenke at hunden ikke skal tigge ved bordet:  «Jeg vil at hunden skal ligge i 
      sengen sin mens vi spiser».
• Istedenfor å tenke at hunden ikke skal trekke i båndet: «Jeg vil at hunden skal gå med slakt 

bånd»

Slik gjør vi livet enklere og lettere forståelig for hunden og du slipper å være irritert og si nei hele 
tiden. Istedenfor kan du be hunden om å gjøre det du ønsker, eller hunden vil tilby det av seg 
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selv. Hunder lærer nemlig fort hva som lønner seg for dem, og det er vår jobb å motivere dem til 
å ha lyst til å gjøre det vi ønsker. 
Hunden trenger faktisk ikke å få beskjed om når den gjør feil. I stedet kan vi fokusere på at 
hunden ikke får øvet seg på den uønskede atferden mens vi lærer den hva vi heller vil at den skal 
gjøre. Faktisk har man bevist at hunden ikke lærer bedre ved å få beskjed om når den gjør feil.

Ved problematferd sørger vi for at hunden IKKE får øvet seg mer på den uønskede atferden, 
mens vi samtidig jobber med å lære hunden en annen, mer ønskelig måte å oppføre seg. Gjelder 
det aggresjon, utagering, usikkerhet eller lignende, jobber vi også for å endre hundens følelser i 
situasjonen.

Hvilken belønning som fungerer for hvilken hund varierer, men det er hunden som bestemmer 
hva som er bra nok. Er det ikke noe hunden setter pris på, blir motivasjonen for å jobbe lav, og 
treningen mindre effektiv og mindre moro.
En bonus er at hunden vil lære å koble deg med alle disse gode tingene og gode følelsene og det 
vil styrke forholdet dere imellom. 

Øvelse:
 Tell hvor mange ganger i løpet av en dag du sier «Nei» til hunden din. 
 Hvor mange ganger sier du nei for den samme tingen?
 Prøv å tenke ut noe du heller vil at hunden skal gjøre, istedenfor det du sier «Nei» for.
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Litt om hunden
Før var de fleste enige om at hunden stammet fra ulven, men nyere forskning viser at det kanskje 
heller kan være mulig at de to har en felles stamfar som de så har utviklet seg fra, hver for seg. 
Ulven og hunden har nært slektskap rent genetisk sett, men dette kan være på grunn av at de to 
artene har blitt krysset mange ganger i tidens løp.
Det finnes flere teorier om hvordan det nære forholdet mellom hund og menneske ble til. Den 
teorien de fleste anser som mest sannsynlig er at det var en gjensidig beslutning.  Fremdeles er 
det usikkert når dette skjedde, men mellom 40 000-12 000 år siden. Sannsynligvis skjedde dette 
på flere steder rundt om i verden på forskjellige tidspunkt.

Det man tror, er at hundedyrene skjønte at det lønnet seg for dem å oppholde seg i nærheten av 
menneskene. Der hadde de enkel tilgang på føde, fra menneskenes avfall. Menneskene på sin 
side, så fordelen av å ha hundedyrene i nærheten fordi de for eksempel varslet når andre rovdyr 
var i nærheten, og de hadde naturlig anlegg for jakt.

Det var de hundene som hadde best anlegg for å bli tamme (var minst redd mennesker og var 
mest nysgjerrige på oss) som etter hvert ble til tamhunden vår.
Ifølge denne teorien var det altså ikke slik at mennesket fanget ulvunger og temmet dem. Det var 
et valg fra hundedyrene sin side å nærme seg menneskene i begynnelsen.

Med årene har vi avlet fram de egenskapene vi har ønsket hos hunder, fra vokting av buskap, hus 
og mennesker, til gjeting, jakt og selskap. I tillegg til dette har hunden lært seg til å bli avhen-
gige av oss og samarbeide med oss. De har lært seg å lese kroppsspråket og følelsene våre på en 
måte som ingen andre tamdyr har.
De har i tusener av år lært seg å være avhengige av oss, mens ulven gjennom hele denne tiden 
har vært selvstendig og unngått mennesker så godt det har latt seg gjøre.

Vi velger hva de skal gjøre når, sammen med hvem, hvordan, hva og hvor mye de spiser. Blant 
annet. Vi har et tamdyr i huset vårt, ikke et villdyr. Et tamdyr vi har avlet fram for å kunne 
samarbeide med oss. Hundene våre har en del medfødte anlegg for atferd, og dem må vi ta hen-
syn til og forme eller kanalisere slik vi ønsker. De har fremdeles skarpe tenner og sterke kjever, 
men gjør vi ting rett kan vi stole på hunden vår, og den kan stole på oss. Hunden er ingen ulv.

I dag finnes det tusenvis av bøker og store mengder kunnskap om hund, basert på menneskers 
erfaring med hunder og forskning og observasjoner gjort på hund. Mitt tips er, vil du lære om 
hund, så gå til kilden.Tren og behandle hunden din som en hund!

Den sosiale hunden
Hunder er det vi kaller sosiale dyr. De trives med selskap. Ser vi på løshunder som lever i 
nærheten av mennesker, ser vi at de ofte danner vennskap med noen få, og ellers løse forbindel-
ser med andre. Ofte ser man at mor holder sammen med avkom.
Det er sjelden at hunder danner flokk. 
Hundens sosiale natur er noe av det vi setter mest pris på ved dem. Vi liker å gå tur sammen med 
dem, leke med dem eller rett og slett bare kose med dem. 
Over årtusener har hunden blitt en ekspert på å lese oss og samarbeide med oss.

Hunder har også personlighet, akkurat som oss. Noen er mer utadvendte og lekne, mens andre 
trenger alenetid og ro. Noen liker å ta plass eller ta ansvar, mens andre synes det er greit å holde 
seg litt i bakgrunnen og la andre lede. 



10

Akkurat som oss, danner hunder forhold seg imellom, to og to. Noen hunder liker hverandre 
veldig godt mens andre bare tolererer hverandre. Noen misliker hverandre. Det kan være på 
grunn av tidligere erfaring, at de oppfatter hverandre som uhøflige eller masete, eller bare en 
kjemi som ikke er der. Det er ikke realistisk å tro at alle hunder skal komme godt overens. De er 
individer med sine preferanser. 

Forskjellige hunder verdsetter forskjellige ting ulikt.  Hunder som kjenner hverandre, lærer 
etter hvert hva de andre synes er så verdifullt at de er villige til å forsvare det. For èn hund er det 
kanskje en pipeleke, mens for en annen er det liggeplasser i høyden, en tredje synes kanskje 
griseører er det beste i verden. Hunder kommuniserer dette veldig klart ovenfor hverandre med 
kroppsspråk. Hunder vil først bruke milde signaler for å gi beskjed om at den andre skal holde 
seg unna, hvis det ikke fungerer, går de over til avstandsøkende signaler for å forsvare ressursen 
de er redd for å miste. 

”Uhøflige” hunder
Det finnes ”uhøflig” oppførsel blant hunder også. Grunnene til at hunder lærer seg å oppføre seg 
slik, kan for eksempel være at de erfarer at de kan bruke fysisk styrke for å få andre til å gi opp en 
leke, en liggeplass, oppmerksomhet fra eier eller lignende. 
Noen er usikre, og ved å mobbe andre, oppnår de kanskje en følelse av kontroll, noen har bare 
rett og slett ikke lært vanlig hundehøflighet. Dette er også ganske vanlig tenåringsoppførsel.

Som hundeeiere er det viktig at vi ikke lar hunder øve seg på mobbing. Det går tross alt utover 
andre hunder. Foregår det mobbing mellom hunder som bor sammen, kan det føre til mistrivsel 
og stress for den som blir mobbet. 

Under lek er det viktig at man passer på at hunder respekterer de andres signaler om at de øn-
sker avstand eller pause. Dersom en hund stadig forfølger eller presser seg på en annen som prø-
ver å få avstand, skal man steppe inn enten ved å hente mobberen eller kalle den vekk. Lek skal 
være gjensidig, med rollebytter, pauser, avslappet løst kroppsspråk og selvhandikapping, altså at 
man justerer hastighet, intensitet osv etter den andres forutsetninger. 

Det beste er å sørge for at situasjonene der hunden mobber, ikke forekommer. Hvis det skjer 
mens hunden er løs med andre, unngå dette mens du jobber med at hunden skal lære seg gode 
sosiale vaner. Gå for eksempel tur sammen med andre på avstand, så hunden får øve seg på 
høflig oppførsel. 
Hvis hunden tar leker, liggeplass eller lignende fra andre, unngå at leker ligger framme uten 
at du har oppsyn. Hvis hunden prøver å stjele ting, kan du prøve å gå rolig imellom, kalle vekk 
mobberen, eller lære hunden «la være»-signalet.

Det hender at to hunder mener de har like stor rett til noe eller prøver å kontrollere hverandre 
av forskjellige grunner. Er man uheldig, ender dette opp i slåsskamp. Men det er vanligere å se at 
hundene bruker ritualer for å avgjøre hvem som får ressursen, eller gir fra seg kontrollen. 
Signaler du kan se er: reist holdning, legge en labb på ryggen til den andre, legge nakken over 
nakken til den andre, lene seg eller stille seg over den andre. Disse signalene brukes altså for å 
prøve å kontrollere et annet individ i en spesifikk situasjon.  Dette er vanligvis også noe av det 
uhøflige hunder gjør for å tvinge andre hunder til å gi fra seg ting.

Lever hunder under forhold der ressursene er begrenset (de mangler mat, oppmerksomhet, 
gode liggeplasser osv.), ser man oftere slike situasjoner.  Som eier er det ditt ansvar å sørge for at 
hunder ikke føler behov for å konkurrere om ressursene. Du skal fordele dem rettferdig, og 
hunden skal ikke trenge å gå sulten, tørst, få for lite stimulans eller kontakt med deg.
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Den misforståtte ulven
Ulven er et veldig godt eksempel på hvorfor det er viktig å oppdatere kunnskapen sin etter hvert 
som ny forskning kommer på bordet. Årsaken til at det finnes så mye misforståelser rundt ulven 
er at man for mange år siden trakk feilaktige konklusjoner basert på manglende informasjon. Og 
for å gjøre vondt verre, tok en del folk disse gale konklusjonene og overførte det til en helt ennen 
art, nemlig hunden. Her er litt fakta om ulven som forhåpentligvis kan gi den et bedre rykte og 
forklarer hvorfor en del myter innen hundetrening bør legges døde.

Ulveflokken er vanligvis en familieenhet, med mor og far som naturlige veiledere og eldre 
søsken som hjelper til å oppdra småsøsken. Det er ikke vanlig at slåss seg imellom, siden det 
ville skade deres egen mulighet til å overleve. Flokken trenger alle friske og sterke for å gå på jakt 
og passe på ungene. Etter hvert som ungene blir voksne, er det vanlig at de forlater flokken og 
danner sin egen. Slik slipper man også eventuelle konflikter. 
Det stemmer ikke at man slåss for å klatre på rangstigen, siden mor og far har en naturlig forel-
drerolle. Under jakt og andre aktiviteter er det vanlig at forskjellige ulver tar initiativ til og leder 
aktiviteten. Den som er mest egnet, eller mest erfaren er gjerne den som leder. En flokk har 
bedre muligheter til suksess, hvis de har minst en eldre ulv i flokken, på grunn av den erfaringen 
denne har. 

Dersom en ulv er aggressiv eller prøver å kontrollere de andre gjennom trusler og misbruk av 
fysisk styrke, vil denne sannsynligvis bli utstøtt siden det skaper uro og konflikt.
Ulvungene blir oppdratt med tålmodighet og vennlighet. Korrigeringer er sjeldne og så milde 
som mulig. Det er vanligere at en ulv går sin vei fra en plagsom unge, enn at den «sier ifra». 

Ulver legger heller ikke andre ulver i bakken for å vinne en konflikt. Det er den andre ulven som 
frivillig legger seg med magen i været for å vise at den gir seg. De tar heller ikke nakketak som 
korrigering, men et raskt tak med munnen rundt snuten til den andre. 

Vi mennesker må velge andre måter å trene hundene våre enn dette, siden vi ikke har den natur-
lige evnen til å vite i hvilke situasjoner dette er passende, eller hvor hardt eller hvor lenge man 
skal holde fast. Vi har heller ikke den fysiske muligheten til å ta snuten til en hund i munnen. I 
tillegg vil dette være direkte farlig å gjøre. Vi bruker heller hjernene våre enn makt til å trene 
hunden vår. Og så var det den lille tingen da, hunden din er ingen ulv!

Hva dominans egentlig er og hvorfor det ikke er så viktig
“I etologien (det biologiske studiet av dyrs atferd), har “dominans” med “førsteretten til en 
verdsatt, begrenset ressurs” å gjøre. Men andre ord, hvis det bare er ett super-bra bord ledig i en 
restaurant, hvem er det som får det? Du, eller den berømte skuespillerinnen som står ved siden 
av deg?(... )
I forhold til hund; hvis noen slapp en kotelett ned mellom to hunder, hvem ville fått den?» 
- Patricia B McConnell (atferdskonsulent som spesialiserer seg på aggresjon hos hund)

Dette er en av de enkleste forklaringene jeg har lest, og jeg har lest MYE om temaet og diskutert 
det mye. Dessverre, er nok det meste du har hørt eller sett på tv om dominans feil.
Dominans er ikke noe en hund er hele tiden, det er ikke et personlighetstrekk.  Det er et 
forhold mellom to individer, som kan endre seg fra et øyeblikk til et annet. Det handler 
om hvem som har mest lyst på/ har størst sjans for å vinne ressursen (koteletten, ballen, 
kosen, ligge-plassen ).
Forskjellige hunder bryr seg mer eller mindre om forskjellige ting. Hunder som bor sammen 
eller kjenner hverandre godt vet hva som er verdifullt for den andre.
Hunder avgjør vanligvis dette ved ritualisert atferd, der ingen blir skadet.
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 Kanskje er det enklere å forstå hvis vi bruker oss selv som eksempel:

• To mennesker er på vei mot den samme døråpningen. Begge har lik fart. På et tidspunkt leser 
de hverandres kroppsspråk, og vurderer situasjonen basert på tidligere erfaringer og 

• personlighet. Den ene bestemmer seg for å la den andre gå først.

• To gutter er på byen og har sett seg ut en dame de gjerne vil «kurtisere». De nærmer seg 
      begge to, men blir obs på hverandre underveis. De ser hverandre an, og den ene snur fordi           
      han anser at den andre har bedre sjans til å få dama.

• Du og en venn har filmkveld og deler en skål med smågodt. Begge strekker seg mot den siste 
sure cola-flasken, men du lar vennen din få den, siden du vet at det er vedkommendes 

      favoritt-godis og hun/han kan bli snurt hvis du tar den.

Dette er det dominans egentlig handler om. Hvem får førsteretten til noe begge vil ha, på en 
fredfull måte, så man unngår konflikt.  Mennesket som «vant» førsteretten til å gå gjennom 
døren, gutten som fikk sjans på jenta og vennen din som fikk cola-flasken, blir ifølge faglittera-
turen den «dominante» parten i de situasjonene. Vi kan kalle det vinneren.
Selv om du lar vennen din vinne når det gjelder godis, betyr ikke det at det alltid er vedkom-
mende som har førsteretten på ting. Kanskje får du alltid den første kaffekoppen, eller det beste 
kinosetet? Det er fordi vennen din har lært hva som betyr mye for deg og vedkommende tar 
hensyn til det. Vanligvis går det begge veier.

Så det er ikke bare slik at den største og sterkeste alltid får det som de vil, andre ting spiler inn, 
som høflighet, vennskap og erfaring. Dessuten finnes det andre strategier hunder kan bruke 
for å få det de vil ha. Her i huset pleide Whisky å løpe bort til vinduet og bjeffe fordi han visste 
at Kaisa ville komme og sjekke hva han bjeffet på. Idet hun løp vekk fra leken/liggeplassen hun 
hadde, kunne han overta den siden hun ”frivillig” hadde forlatt den :) Denne strategien fungerte 
ikke lenge, siden Kaisa skjønte poenget ganske fort.
 
Hvis vi bruker eksempelet fra sitatet over: Hvis du slipper en tennisball ned mellom de samme 
to hundene, er det ikke gitt hvem som ville fått den. Dersom den blir sett på som mer verdifull av 
hunden som tapte koteletten, kan denne fint vinne ballen. Og blir dermed vinneren i den 
situasjonen. Denne hunden ville kanskje ha gått langt for å få ballen (lenger enn den ville gått 
for å få koteletten), og hunder ønsker alltid å unngå at konflikter eskalerer så noen blir skadet. 
Det handler om sunn fornuft og overlevelse.

Altså hvem som er den vinnende hunden varierer i forskjellige situasjoner, og har kun med 
hvem som får førsteretten til en ressurs å gjøre. Hvem som vinner avhenger av hvor verdifull den 
enkelte ressursen er for hver av hundene, og deres tidligere erfaringer med hverandre i lignende 
situasjoner.

En ting som er viktig å huske på, er at hunder respekterer at «den som har den, eier den». Altså 
er det uhøflig å gå og ta noe fra en annen hund. Dersom en hund gjør dette, er den ikke 
dominant i den situasjonen, men den er en bølle som ikke har lært vanlig hundehøflighet. Og de 
blir ca like populære som menneskebøller blir.

Så som du kanskje skjønner, er ikke dominans noe du trenger å bekymre deg for. Det handler 

uansett bare om hundene i husholdningen din, ikke deg. Du er jo et menneske!

Kilder

https://www.brahundetrening.no/kilder-dominans.html
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Hundens språk

Hunder er sosiale dyr. Det betyr at de gjerne lever sammen med andre og liker å omgås dem. Da 
er det viktig å kunne kommunisere med hverandre. Dette gjelder oss også. Hundene våre kom-
muniserer med oss hele tiden, men siden vi er to forskjellige arter, er språket vårt også forskjel-
lig. Derfor er det grunnleggende for at familien skal fungere, at vi lærer oss litt om hundespråk. 
Denne artikkelen er ment som en liten innføring og er på ingen måte utfyllende. Hundespråk 
er noe man kan studere hele livet og fremdeles ikke være utlært i. Men jeg håper det gir dere et 
utgangspunkt og vekker interessen for å lære mer.

Kroppsholdning
Helt generelt kan vi si at en hund med avslappet kroppsholdning, myk muskulatur og avslappet 
ansikt, er en glad hund.
En hund med stram muskulatur, anspent ansiktsmimikk og muskulatur og stiv holdning kan 
heller være stresset, engstelig, urolig eller sint.

En hund som kryper sammen med rund rygg, halen senket eller mellom bena gjenkjenner de 
fleste som en redd hund.
At hunden reiser bust betyr kun at hundens stressnivå har økt. Dette er helt ubevisst og kan 
komme av en hund som er giret på grunn av positive ting eller en hund som er bekymret osv. Det 
kan sammenlignes med at mennesker får gåsehud.
Hvor hunden legger kroppsvekten betyr også noe. En usikker hund vil gjerne ha kroppsvekten 
bakover mens en selvsikker hund kan lene seg litt framover. Man ser også om hunden ønsker å 
fjerne seg fra en situasjon ved å observere små skiftninger i hvor den legger kroppsvekten. Hvor 
hunden legger kroppsvekten kan fortelle oss noe om hundens intensjon.
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En del av hundens språk er bevisst og en del ubevisst. For å forstå hva hunden formidler må man 
alltid se ting i sammenheng. Et enkelt signal vil sjelden kunne fortelle deg nok om hvordan 
hunden har det. Man må se på hele hunden og omstendighetene rundt for å få et riktig bilde.
Prøv å observere nøytralt før du tillegger ting mening.

Noen vanlige signaler for å hjelpe deg igang:

Gjesping. Veldig vanlig for eksempel hos veterinæren, mens hunden venter på mat eller tur. 
Kan indikere stress, engstelse eller forventning. 

Snu seg vekk. Dette kan være alt fra å snu hele siden eller ryggen til, snu på hodet, til å vike 
med blikket.  Kan indikere at hunden ikke ønsker samhandling, er ukomfortabel eller ikke 
ønsker konflikt. Direkte øyekontakt kan virke truende og uhøflig på andre hunder.
Slikke seg på nesen. Dette foregår veldig fort, og kan være vanskelig å se. Tyder ofte på stress 
eller engstelse. Kan også brukes for å samle duftinformasjon om omgivelsene.
Splitte opp. Hunder vil ofte gå imellom mennesker og hunder de oppfatter som for nære 
hverandre, for å unngå at en konflikt oppstår.
Gå i bue. Hunder møter hverandre gjerne ved å gå i bue. Slik får de tid til å se hverandre an og 
avgjøre om de ønsker å hilse eller ei. Å løpe rett på er uhøflig. Hunder kan også bruke dette 
ovenfor annet de er usikre på, som for eksempel en flagrende presenning eller lignende. La 
hunden din få avstanden den ber om i slike situasjoner.
Sakte bevegelser. Å sette ned farten i møte med f eks en annen hund. Raske bevegelser virker 
truende, mens langsomme bevegelser har en dempende effekt.
Logring. Kan bety flere ting. Det avhenger av hastighet, høyde på hale, retning og hundens 
kroppsspråk ellers. Logrer hunden med hele bakparten tyder det på en glad sosial hund, mens 
for eksempel en stiv høy logring kan tyde på at hunden er anspent.
Snuse i bakken. Noen ganger kan det virke som hunden overser den andre hunden, fordi den 
går med nesa i bakken. Dette kan være unngåelsesatferd. Hunden ønsker ikke samhandling eller 
trenger mere tid for å samle informasjon. Det kan indikere stress (omdirigert atferd) eller det 
kan være for å berolige en annen usikker hund.
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Du kan selv bruke noen av signalene for å vise hunder at du ikke ønsker konflikt, eller for å roe 
dem ned når du ser at de trenger det. Det gir hunden trygghet å vite at du prøver å forstå og 
kommunisere med den. Du kan for eksempel gå i bue mot en hund, og ha siden til og unngå 
direkte øyenkontakt. 

Tegn på stress
Det er forskjell på hva hunder opplever som stressende. Dette må vi akseptere og ta hensyn til. 
Her er noen av de tegnene hunder kan vise dersom de er stresset:

•          Pesing
•          Tar godbiter med hardere munn
•          Store pupiller
•          Flassing/røyting
•          Klovnemunn
•          Rynkede bryn
•          Piping/bjeffing
•          Riing
•          Biting
•          Klarer ikke å roe ned
•          Slikke nese
•          Gjesping
•          Hvitøye
•          Raskere bevegelser
•          Over-alert
•          Tissing /diare
•          Ører bakover
•          Anspenthet rundt øyne
•          Overslagshandlinger 

Stresstegn fra hunden bør respekteres. Hjelp hunden ut av situasjonen den føler ubehag i og 
tren slik at hunden kan føle seg tryggere på sikt.

Unngåelsesatferd: Hunden viser at den ikke ønsker kontakt eller samhandling med noe/noen 
ved å øke avstanden, snu seg delvis eller helt vekk, presse seg inntil en vegg eller gjemme seg bak 
noe/noen, trekker seg unna.

Overslagshandlinger: Er naturlig atferd som utføres i en unormal sammenheng. Ses ofte når 
hunden havner i en konfliktsituasjon og er usikker på hvordan den skal håndtere den og tyder 
på stress. En hund kan for eksempel begynne å klø seg, rulle seg, snuse, ri, løpe rundt eller slikke 
seg.

Beroligende /blidgjørende signaler: Brukes for å unngå konflikt. Kan for eksempel være å 
slikke i munnviken, krype framover med lav kroppsholdning, legge seg på rygg, smile, komme 
inn undenifra. Det som ofte misforstås som at hunden ser skyldig ut, er gjerne slike signaler. 

Dempende signaler: Et begrep som først ble tatt i bruk av den norske hundetreneren Turid 
Rugaas. Signalene menes å ha en konfliktdempende effekt i sosiale situasjoner og brukes også av 
hunden for å roe seg selv ned. Begrepet er omdiskutert ettersom mange av signalene faller inn 
under flere andre kategorier som stressignaler og overslagshandlinger. Foreløpig foreligger det 
ikke nok forskning til å slå sikkert fast om signalene fungerer slik Rugaas beskriver i sin bok På 
talefot med hunden, men noe nyere forskning tyder på at det er mulig. Vi trenger mer forskning 
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på området. Boken er en fin inngangsport for å begynne å observere og forstå hunden din.
Dempende signaler kan blant annet være: å gjespe, slikke nese, sette seg, legge seg, lekestilling, 
snu seg vekk, gå i bue, bevege seg langsomt, fryse posisjon, blunking eller mykt blikk eller snuse 
i bakken. 

Avstandsøkende signaler
Dersom de mildere signalene ikke fungerer, vil hunder gå over til avstandsøkende signaler. Som 
ordet sier, skal disse signalene gjøre avstanden mellom hunden og det hunden opplever som 
en trussel større. Hunder som opplever at de andre signalene gang etter gang blir oversett, vil 
kunne gå fortere rett til avstandsøkende signaler. Stressnivået og følelsen av å være truet av noe/
noen stiger.

Signalene i stigende rekkefølge:

•         Å stivne
•         Stirre hardt
•         Knurre
•         Vise tenner
•         Glefse/snappe
•         Utagere
•         Bite

Disse signalene bør respekteres ved at du fjerner deg. Dersom man straffer en hund for noen av 
disse, for eksempel å knurre, vil hunden kunne begynne å gå rett til å bite «uten forvarsel».

Prososiale signaler: Er det vi helst ønsker å se. Dette kan være helikopterlogring, lekestilling, 
åpen avslappet munn, hunden søker kroppskontakt med avslappet holdning.

Hunden knurrer (fra bloggen)

Det var vinter. Vi var nettopp kommet inn fra tur og Kaisa (min den gang 9 år gamle hund) 
hadde hoppet opp i sofaen og lagt seg godt til rette, med selen fremdeles på seg. Jeg gikk bort til 
henne, satte meg ved siden av og prøvde å løsne den ene spennen på selen. Den hadde vridd seg, 
så jeg måtte lirke hånden litt under Kaisa for å få tak. Idet jeg begynte å manøvrere selen, knur-
ret Kaisa til meg. En lav rumling fra brystkassen hennes. Jeg slapp selen, reiste meg og gikk ut på 
kjøkkenet.

Hva var det som skjedde her? Jo, Kaisa kommuniserte med meg, og jeg lyttet.

Kaisa har vonde ledd, og noen dager om vinteren er det verre enn ellers. Ved dette tilfellet var 
hun trøtt og hadde lagt seg godt til i den varme gode sofaen for å hvile ut da jeg kom. Selv om jeg 
hadde fjernet selen hennes på lignende vis fem hundre ganger før, så orket hun ikke at jeg gjorde 
det akkurat der, akkurat da. Så da hadde jeg valget; gi beng i det hun prøvde å formidle og over-
kjøre henne, eller respektere det.  For meg spilte det ingen rolle om selen satt på en stund til, så 
jeg lot det være. Jeg kunne alltids ha kalt henne ned fra sofaen og belønnet henne for å la meg ta 
av selen, men siden hun tydeligvis var sliten, syntes jeg hun kunne få fred i stedet. Det handlet 
nemlig om å ta hensyn, ikke om å vinne. Jeg kan legge til at dette var den eneste gangen hun har 
knurret til meg på minst 6 år, siden jeg leser signalene hennes og ikke setter henne i situasjoner 
der hun føler hun må bruke dette. Tidligere oppfattet hun meg ofte som truende, og knurret 
derfor mye, men det er en annen historie du kan lese mer om her.
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Det er ganske vanlig at folk reagerer negativt når hunden knurrer. Det er helt naturlig, ettersom 
knurring er en advarsel fra hunden om at den ønsker mer avstand, eller vil være i fred. Det ligger 
i oss å se dette som noe negativt eller skummelt, rent instinktivt. Men i virkeligheten, er 
knurring bare kommunikasjon. Det er en normal del av hundespråket. Og det er ikke noe man 
bør straffe eller korrigere. Men heller respektere.

Hunder knurrer i mange situasjoner. De knurrer til hverandre for å si fra at de ønsker avstand, 
eller at den andre skal slutte med det den driver med. De kan knurre hvis en annen prøver å ta 
fra dem noe de har. Det er nemlig vanlig høflighet blant hunder at den som har noe, eier det. I 
hvert fall til den går vekk fra det.

Knurring er ment for å avverge konflikt, ikke skape det. Før knurringen, har hunden sannsynlig-
vis brukt en rekke andre signaler for å formidle at den ikke trives. Kanskje har den vendt hodet 
vekk eller forsøkt å skape avstand, kanskje har den stivnet, gitt et hardt advarende blikk, eller 
huket seg ned over en gjenstand den er bekymret for at noen skal prøve å ta. 
Hvis man fortsetter å presse en hund som knurrer, kommuniserer du til hunden at du ikke bryr 
deg om at den ønsker avstand, men velger å gå i konflikt med den i stedet.
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Noen årsaker til at hunder knurrer kan være:

•     Utrygghet, usikkerhet, redsel
•     Ressursforsvar
•     Smerte/sykdom
•     Blir trengt opp i et hjørne / står fastbundet uten mulighet for å komme unna
•     For å skape avstand, få noen til å slutte med noe som plager hunden

Hvis hunden din knurrer, så prøv å ikke ta det personlig eller bli irritert/sint. Prøv heller å ta et 
skritt tilbake og se hva det var i situasjonen som gjorde at hunden følte at den trengte å knurre.
Kanskje trenger hunden hjelp til å føle seg trygg i denne settingen? Da er det ofte lurt å ta 
kontakt med en oppdatert hundetrener eller atferdskonsulent som trener hundevennlig, for å 
endre hundens assosiasjoner fra negativt til positivt.
Kan det være at hunden har vondt eller ikke er i form? En hund som har vondt i nakken eller 
ryggen kan for eksempel knurre hvis den blir berørt der, eller når man skal ta av og på sele/hals-
bånd. En hund som har vondt kan bli bekymret for berøring i det hele tatt.
Har hunden vist andre stress-signaler som å slikke nese eller vise det hvite i øynene?
Er det noe hunden føler behov for å forsvare? Sofaen, maten, leken, deg? Da trenger du hjelp til 
å få hunden trygg og endre følelsene i situasjonen.
Man skal ikke korrigere hunden i slike situasjoner. Hunden vil ikke bli tryggere av det. I verste 
fall, vil hunden bite. Skap heller avstand eller hjelp hunden.

Man skal aldri straffe knurring.  Dette er noe mange mente tidligere, men det vil ikke gjøre 
situasjonen bedre. Knurringen er ikke et tegn på at hunden er ufin, slem, prøver å overta leder-
skap eller har onde motiver. Det er ren kommunikasjon og slik sett veldig nyttig for deg. Hvis en 
hund blir straffet for å knurre, mister du et av varselstegnene på at hunden føler seg presset. En 
hund som blir straffet for å knurre, kan gå rett til å bite, siden den mister en del av språket sitt. 
Hjelp hunden din i stedet.

En del hunder lager knurrelyder under lek. Dersom du kjenner hunden din, merker du om det 
er ment som lekelyd eller alvor. En nydelig rottweilertispe jeg hadde på kurs laget knurrelyder 
når hun var glad for å se noen. Men siden resten av hunden var en stor haug med avslappet, 
logrende kroppsspråk, var det tydelig at dette kun var glede.

Noen raser lager mer lyd under lek enn andre. Kaisa lager masse lyd under lek, både med meg 
og når hun leker alene. Men det gjelder å se på hele hunden for å avgjøre hva som er den baken-
forliggende følelsen.
Er du usikker på om knurringen handler om lek eller ei når to hunder leker, kan du prøve å hol-
de dem igjen et øyeblikk for å se om de vil tilbake og leke videre. Virker begge hundene fornøyd 
og avslappet og vil tilbake til den andre, handlet det mest sannsynlig bare om lekeknuring. Husk 
at hunder har lov til å si til hverandre at de ikke liker noe ved å knurre også. Da bør den andre 
ta hintet og avslutte det den gjorde. Det hender det koker over under lek, så det er alltid greit å 
være tilstede og kunne gi hundene pause dersom de girer seg opp.
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Har hunder følelser?
Alle som eier eller kjenner en 
hund vet egentlig svaret på dette. 
Ja, naturligvis har hunder følel-
ser! Men det var en tid da man 
ikke var klar over dette, og gikk ut 
ifra at hunder kun opererte etter 
instinkter og reflekser.  Som følge 
av det ble en del forsøk gjort og 
treningsmetoder og redskaper 
utviklet, som ikke tok hensyn til 
hvordan hunden hadde det, eller 
hvordan de påvirket hunden 
følelsesmessig eller mentalt. 

Hunder og mennesker er beg-
ge pattedyr, og hjernene våre er 
temmelig likt bygget opp. Vi har 
for eksempel de samme delene i 
hjernen som styrer følelser, kalt 
«det limbiske system». 

Basert på den forskningen som 
er gjort hittil, tror man i dag at hunder befinner seg på samme utviklingsnivå som et ca to og et 
halvt år gammelt barn. Barn i denne alderen kan oppleve:

  Kjærlighet    Frykt
  Hengivenhet    Tilfredshet
  Bekymring    Begeistring
  Mistenksomhet   Avsky
  Sinne     Blyghet
  Opphisselse
 
Så vi kan gå ut ifra at hunder også har muligheten til å oppleve disse.   
Man vet også at hunder har det som kalles «speilnevroner» i hjernen. Det er disse som hjelper 
oss til å sette oss inn i hvordan andre har det, altså å føle empati.

Det er viktig å huske på at forskningen ennå er på begynnerstadiet her, og stadig mer utrolige 
ting om hunders hjerner og følelser blir oppdaget hele tiden. Det finnes egentlig ingen grunn 
til å tro at de ikke deler det samme følelsesregisteret som oss. Det finnes fremdeles altfor lite 
forskning på feltet til å kunne si det sikkert. 
 
Hva betyr det for oss som hundeeiere at hunder har følelser? Det viktigste etter min mening, 
er at vi tar hensyn til disse følelsene i vår omgang med og trening av hunden. Uansett om det 
gjelder kos, hverdagslydighet, håndtering eller å jobbe med hunder som har bitt eller utagerer, 
ønsker vi aldri å fremkalle følelser som bekymring, frykt eller sinne. Vi ønsker å gi hunden følel-
ser som tilfredshet, glede, begeistring og hengivenhet. Og det er fullt mulig. 

Det bør også påvirke valg av utstyr man bruker til hunden. Forsøk å sette deg inn i hvordan det 
oppleves for hunden. Din og hundens opplevelse av noe er sannsynligvis ikke så forskjellig som 
enkelte vil ha det til.
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Mestring, kontroll og valg
I dag vet vi at alle dyr trenger følelsen av kontroll for å trives. De trenger å føle at de har et valg. I 
tillegg trenger de selvtilliten til å mestre livet og verden. 
Gjennom å trene positivt/hundevennlig, legger vi alltid opp til at hunden har et valg. Vi 
hjelper hunden til å bli motivert til å ta de valgene vi ønsker. For eksempel å gå med slakt bånd 
og komme når vi roper. Vi legger opp treningen slik at det ikke blir for vanskelig for hunden, 
men at den lykkes med å ta de valgene vi liker. Den føler hele tiden at den gjør dette av egen vilje, 
uten å måtte være redd for konsekvensene. 
På den måten får vi en hund som er glad og trygg og elsker å samarbeide med oss. 

Andre måter du kan gi hunden valg på er ved å la den bestemme turruten iblant, la den velge 
blant flere typer snacks, velge aktivitet og ved å respektere hva den kommuniserer til deg under 
deres daglige omgang.
Prøv å unngå å tvinge hunden til noe, men legg heller opp en treningsplan som gjør at hunden 
blir motivert til å velge det du ønsker med glede.

Hund og frykt
Den vanligste årsaken til «problematferd» hos hund, er frykt. Men hvordan oppfører en redd 
hund seg? Redde hunder kan «velge» en av fire strategier når de møter noe som føles skrem-
mende eller truende. De er:
 
  Flykte     Fryse
  Overslagshandlinger  Å slåss
 
Overslagshandlinger er ting hunden gjør isteden for å fokusere på trusselen, for å forsøke å mes-
tre situasjonen. Det kan være å klø seg, tisse, grave i bakken, snuse osv.
Det vanligste er at hunder forsøker å skape avstand mellom seg og trusselen, men siden vi hol-
der dem i bånd, er det ikke alltid så lett. 

Hunden velger ikke bevisst hvilken taktikk den velger i møte med noe den oppfatter som farlig. 
Den reagerer på bakgrunn av følelser, erfaring og genetikk. 
Velger hunden «slåss»-taktikken, snakker vi om at den bruker avstandsøkende signaler eller 
aggressiv atferd. Dette ser og høres ofte skummelt ut, og det er ikke alltid så lett å forstå at denne 
snerrende, utagerende hunden faktisk er redd. Men slik er det altså.
Når vi skal jobbe med redde hunder, er det viktig å legge ned tid og tålmodighet. Å endre på 
følelser går ikke over natten. Det vi ønsker er å gi hundens positive erfaringer istedenfor de 
tidligere negative. Hunden trenger å bygge mestring. 

Det er viktig å unngå at hunden får flere dårlige erfaringer mens vi jobber med dette. 
Metodene vi bruker når vi arbeider med dette, heter motbetinging og desensitisering.
Dette betyr at vi starter treningen på en avstand der hunden er avslappet og trygg, mens vi asso-
sierer det hunden er redd for med noe positivt, ofte mat. Vi minsker kun avstanden når hunden 
blir forventningsfull når den ser «triggeren» sin.
Det er ekstremt viktig å jobbe under hundens reaksjonsterskel.
Redde hunder skal aldri korrigeres, trues eller kjeftes på. Det tilfører kun mer spenning og 
engstelse til situasjonen.
Det er ofte nyttig å jobbe med øvelser som bygger hundens selvtillit samtidig som man trener på 
dette. Nesearbeid, balanse og problemløsning er gode alternativer.

Det anbefalest å jobbe sammen med en oppdatert hundetrener eller atferdskonsulent 
når det gjelder hund og frykt. 
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Aggresjon hos hund(fra bloggen)
Dette innlegget er i hovedsak basert på et halvdagsseminar om aggresjon holdt av veterinær og 
atferdskonsulent Amber Batson. 

Først er det viktig å definere hva aggresjon er. Aggresjon er en gruppe atferder, som har til hen-
sikt å beskytte et individ mot noe den oppfatter som en trussel. Det er avstandsøkende atferd. 
Unntaket fra dette er jaktaggresjon, ettersom denne ikke har som hensikt å skape avstand til en 
trussel, men har bakgrunn i hundens jaktinnstinkt.
Det finnes altså ikke aggressive hunder, men det finnes hunder som utviser aggressiv atferd i 
visse situasjoner.

Batson startet med å snakke om hvorfor aggresjon er et viktig temasom vi bryr oss om. 
En hund som utviser aggresjon kan være en sikkerhetsrisiko for omgivelsene og seg selv. I tillegg 
påvirker det hundens velferd. Både fordi det kan ha store konsekvenser for hunden selv, men 
også fordi en hund som utviser aggressiv atferd, sannsynligvis ikke har det bra, enten fordi den 
kan ha smerter eller være syk, eller er usikker og redd.

Hun gikk så videre til å snakke om de forskjellige typene av aggresjon:

Fryktaggresjon. Hunden er redd for å miste noe, føler seg fysisk truet av noe/noen, er redd for 
at noe skal gjøre vondt eller er redd for å bli holdt fast, sperret inne.

Aggresjon på grunn av smerte. Hunden er redd for at noe skal gjøre vondt, eller er irritabel på 
grunn av smerte.

Lært aggresjon. Hunden har opplevd at denne atferden fungerer for å få det som truer den til å 
fjerne seg. Dette er en del av frykt-/smerte-aggresjon.

Foreldre som bruker aggresjon for å beskytte avkom. Hundemor knurrer for å få det hun 
oppfatter som en trussel mot valpene til å fjerne seg.

Territorial aggresjon. Hunden vokter hus, hage, bur eller lignende. Dette er en del av 
fryktaggresjon. Hunden anser inntrengere som en trussel.

Omdirigert aggresjon. Hunden når ikke bort til den egentlige årsaken til frustrasjon/frykt og 
biter den nærmeste i stedet. For eksempel en fryktaggressiv hund som utagerer mot en fremmed 
hund, og biter familiens andre hund, som den vanligvis kommer godt overens med. Hunder kan 
også omdirigere på eier.

Sykdomsrelatert aggresjon. Noen sykdommer kan gjøre at hunden får kortere lunte, blir mer 
irritabel, som Cushings eller stoffskifteproblemer.

Idiopatisk aggresjon. Når man ikke klarer å finne årsaken til aggresjonen, kaller man det idio-
patisk aggresjon. Dette er uhyre sjeldent.

Jakt-aggresjon. Hunder som jager, skader eller nedlegger andre dyr som del av jakt. Det er delte 
meninger om dette bør omtales som aggresjon ettersom motivasjonen er en annen enn de andre 
typene.

Som dere ser, er det endel typer som går ut på det samme. Det meste av aggressiv atferd er enten 
frykt eller smerte-relatert. Viktig å huske på!
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Motivasjonen for at en hund utviser aggressiv atferd, er for å skape avstand til trusselen.

Som nevnt i kapittelet om språk, har hunder mange signaler som viser økende grad av ubehag 
og stress før de tyr til avstandøkende atferd. De fleste hunder har alle disse signalene i sitt ”ord-
forråd”, men noen hunder går direkte til å knurre, glefse eller bite. Hvorfor det?

• Hunden har erfart at å bruke de tidlige signalene, ikke har hatt noen effekt. De har ikke blitt 
respektert av mennesker eller hunder. Dette er hovedgrunnen til at vi sier at man ALDRI skal 
straffe en hund for å knurre. Det kan hende du ender opp med en hund som går rett til å bite 
”uten forvarsel”. Hvis hunden knurrer, skal du respektere det og jobbe med årsaken til at 
hunden din anser det du gjør som truende. Slik kan dere kan få et forhold basert på tillit.

• Hunder får med seg en del baggasje fra foreldrene gjennom gener. Man vet for eksempel at 
dersom mor føler seg stresset mens hun går drektig, kan valpene påvirkes av det. Det kal-
les prenatalt stress. Men traumatiske opplevelser kan også sette seg i det genetiske minnet. 
Forskning tyder på at dersom din hunds bestemor f eks ble angrepet og skadet av en hvit 
hund, vil det minnet kunne føres videre til avkommet som utvikler frykt for hvite hunder. 

Situasjonsbetinget
- Aggresjon er situasjonsbetinget, forklarte Batson. Dersom en hund utviser aggressiv atferd i 
èn sammenheng, betyr det ikke automatisk at den vil gjøre det i en annen. Batson var spesielt 
frustrert over uttalelser i forbindelse med hunder som hadde bitt andre hunder. - Neste gang 
kan det være et barn, sier folk. Men det stemmer ikke! En hund som biter en annen hund, har 
et problem med denne typen hund. Det er ingenting som automatisk tilsier at en hund som er 
redd for andre hunder, vil være redd for barn. Det kommer an på jobben man har gjort for å lære 
hunden at barn er ok, og jobben man har gjort med å lære barnet hvordan man oppfører seg 
rundt hunder.

Hvert individ har sin egen terskel for å bite. Det avhenger av hvor sterkt trusselen er, men også 
hvor lett eller fort hunden blir opphisset/stresset av nettopp denne tingen (f eks svarte hunder, 
menn med hatt, sykler(også kalt triggere)).

Oppskriften på aggresjon
Noen hunder blir aldri aggressive, uansett hva som skjer, mens andre kan bli det av ”ingenting”.
Men det finnes en del årsaker som gjør det mer sannsynlig:

• Genetisk minne
• De har observert denne atferden hos andre hunder og blitt påvirket av det.
• Hunden er usosialisert og mangler språkferdighetene for å fungere bra med andre hunder.
• Hunden har blitt avvent for tidlig fra mor. Dette forstyrrer faktisk hjernens utvikling. Hvis 

valpen opplever  at den ikke får nok næring tidlig i livet, kan dette føre til ressursforsvar.
• Hunden har opplevd perioder med mangel på mat, drikke eller andre viktige ressurser. 
• Dermed vil hunden se på disse som en ressurs den bør forsvare, siden den ikke er sikker på at 

den vil få nok.
• Søvnmangel. Dette vet vi med oss selv kan føre til irritasjon og dårlig humør.
• Fôring. Dårlig kosthold påvirker hunder akkurat som oss.
• Efaring med straff. Dersom hunden har opplevd å bli straffet, kan den fort bli aggressiv for å 
      komme strafferen i forkjøpet. ”Jeg forsvarer meg før du rekker å skade meg.” Dette gjelder      
      også dersom hunden har blitt angrepet av andre hunder.
• Smerte/sykdom
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Å jobbe med aggresjon
Når man skal jobbe med en hund som har utvist aggressiv atferd, er det første man skal gjøre å 
finne ut hva slags type aggresjon det handler om. 
Man anbefaler alltid en grundig helsesjekk av hunden, med blodprøver og urinprøve. Veterinær 
bør utelukke at det handler om noen type anfall og foreta en grundig klinisk undersøkelse.
Det hjelper lite om vi legger opp et treningsprogram, mens hunden fremdeles har smerter eller 
er syk og ikke får behandling for dette, dersom det er årsaken til aggresjonen. Gry Løberg skriver 
i 2012 at rundt 1/3 av hundene som kommer til atferdskonsultasjon har smerte og sykdom som 
bidragende eller utløsende årsak til problematferd.

Men hvordan henger sykdom/smerte og aggresjon sammen?
Visse sykdommer kan føre til at hunden begynner å se noen ressurser som mye mer verdifulle 
enn før og begynne å vokte dem. Hvis sykdommen fører til at hunden stadig er tørst eller sulten, 
kan det føre til forsvar av mat og vann. 
Har hunden sykdommer som fører til at den blir for varm eller kald, kan de begynne å vokte 
liggeplasser som gir dem best temperatur. Har hunden vondt i ledd, kan myke liggeplasser bli 
verdifulle.  Hunder som har smerter kan også bli redde for håndtering, ettersom de forventer at 
det vil gjøre vondt. Det kan også være at de føler behov for å holde andre på avstand, siden de er 
bekymret for at de kan påføre dem  smerte ved fysisk kontakt.

Batson snakket om to typer smerte: akutt og kronisk.
Et eksempel på akutt smerte er hunden som har skadet seg og biter eier når vedkommende 
nærmer seg. 
Kronisk smerte er vedvarende eller hyppig tilbakevennende smerte.

Noen årsaker til kronisk smerte:

•     Hudproblemer
•     Øreproblemer
•     Synsproblemer
•     Mageproblemer
•     Hodeverk
•     Nakkesmerter
•     Ryggproblem
•     Smerter i ben
•     Tannproblemer

Du har sikkert hørt om «smerteterskel»? En persons smerteterskel sies ofte å være høy eller lav, 
altså hvor mye eller lite skal til før vedkommende føler smerte. Men det er faktisk ikke slik at 
denne terskelen alltid er konstant. Mange ting kan påvirke hvordan vi opplever smerte, i tillegg 
til at vi kan fødes med høy eller lav toleranse for smerte. Det samme gjelder for hunder.

Som dere vil se,  så spiller hundens stressnivå en viktig rolle her. Hunder som er stresset blir 
overfølsomme for smerte, og smerte fører igjen til stress… En ond sirkel. Denne kombinasjonen 
kan føre til både aggresjon og depresjon.

Hva kan påvirke et individs opplevelse av smerte?
Gener: noe kan være medfødt. Har hunden et lavt serotoninnivå, vil det gjøre smerteopplevel-
sen sterkere. Serotonin er et stoff som blant annet regulerer søvn, smertefølelse og humør.

Kronisk stress: Er hunden kronisk stresset, vil det føre til overproduksjon av stresshormonet 
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kortisol.  Kortisol igjen, hindrer serotoninaktiviteten i hjernen. Altså kronisk stress fører til 
overfølsomhet for smerte.

Sykdom: Noen sykdommer, som Cushings syndrom forårsaker også overproduksjon av kortisol 
(som forhindrer serotoninaktiviteten i hjernen).

Tidlig og prenatalt stress: Det er faktisk slik at valpene kan få overført stresshormoner fra mor 
mens de ligger i magen. Hvis moren opplever mangler på ressurser som mat eller vann, eller fø-
ler seg utrygg av noen grunn, kan det påvirke valpene negativt. Valper som opplever stress tidlig 
i livet, vil også kunne bli langsiktig påvirket av det. Når det gjelder smerte, vil prenatalt og tidlig 
stress føre til at valpene blir overfølsomme for steroidhormoner i hjernen.

Wind up: Kroniske smerter kan føre til at kroppen blir så vant til å motta smertesignaler, at den 
registrerer smerte, selv om årsaken til smerten fjernes.

Manglende oppfylling av grunnleggende fysiologiske behov: Dette er behov som  MÅ 
møtes for at et individ skal kunne fungere. Det inkluderer fordøyelse, kroppsfunksjoner, søvn, 
opplevelse av trygghet og naturlig inntak av føde (for hunder er tygging viktig).
Hvis grunnleggende fysiologiske behov ikke oppfylles, blir individet stresset og frustrert. For 
eksempel en hund som ikke får jevnlig mulighet til å gjøre fra seg, sover nok eller får mulighet 
til tygging.

Hjerneføde: For at hjerne skal fungere, må den få tilgang på de rette «ingrediensene» fra fôret 
hunden spiser. Hvis kroppen ikke fungerer som den skal, kan det også hindre opptaket av disse 
ingrediensene. Her spiller også de fysiologiske behovene en rolle. Dersom hunden ikke får utført 
disse, vil hjernens mulighet for å utnytte ingrediensene og reparere seg selv, svekkes.

Endel sykdommer Batson nevnte som kan føre med seg aggressiv atferd:
Cushings, endringer i den elektriske aktiviteten i hjernen (anfall), hypothyroidisme (stoffskifte-
problemer), diabetes mellitus, KEP (kronisk eksokrin pankreas insuffisienser), alvorlige 
infeksjoner og kreft.

Det kan også være lurt å utelukke at hunden har fordøyelsesforstyrrelser, siden disse kan føre til 
dårlig opptak av tryptofan, som er nødvendig for serotonin-produksjon.
Insulinfortyrrelser kan påvirke hunder negativt, akkurat som oss. Mange kjenner seg kanskje 
igjen i at lunta blir litt kort ved lavt blodsukker? Vel, slik er det for hunder også.

Jeg nevnte at god søvnkvalitet er viktig for hunden. Helsemessige faktorer som kan påvirke dette 
negativt er blant annet kognitiv dysfunksjon, kløe, feber, kvalme, anfall og overfølsomhet for 
lyd.

Hvordan jobber man så med en aggressiv hund?
Jeg vil igjen sterkt anbefale å jobbe sammen med en erfaren og kyndig atferdskonsu-
lent dersom man har en hund som har vist aggressiv atferd. Det er ekstremt viktig ikke 
å bruke metoder som presser hunden til å vise aggresjon, for så å korrigere den atferden (som 
knurring eller utagering). Det blir bare å jobbe med symptomet på problemet, og ikke årsaken. 
Det er som å ta en smertestillende for en hodepine som er forårsaket av hjernesvulst. Vi ønsker 
å behandle hjernesvulsten (årsaken), så hodepinen(symptomet) ikke oppstår. Vi vil sørge for at 
hunden aldri føler behov for å vise aggresjon i situasjonen igjen ved å bygge tillit og gi positive 
assosiasjoner, samt lære hunden et annet atferdsmønster.
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Kort oppsummert er dette punktene Batson nevnte man kan jobbe etter:

• Identifiser type aggresjon (hvilken årsak, frykt, smerte/sykdom osv) Inkluderer veterinær-
undersøkelse.

• Medisinsk behandling, hvis nødvendig. Man kan etter rådgivning fra veterinær for ek-
sempel forsøke smertestillende. Hvis vi klarer å redusere smerten, vil stresset som smerten 
fører til, også minke.  I tillegg kan det hjelpe å få løst opp i muskelspenninger ved massasje 
eller annen behandling.

• Identifiser stressfaktorer i hundens liv og fjern eller minske disse. Et lavere stressnivå 
• fører til både bedre velferd og bedre læringsevne. En stresset hund vil også være mer sann-

synlig til å overreagere på ting. Årsaker til stress kan være feil stimulering, for store krav, 
sosial isolasjon, manglende følelse av mestring og kontroll eller en utrygg relasjon til eier på 
grunn av for eksempel straff eller kjeft.

• Sett i gang tiltak for å øke serotoninnivå. Noen måter man kan gjøre dette er ved å gi 
hunden mulighet til å tygge, sørge for god søvnkvalitet og ved å la hunden bygge mestring 
ved for eksempel problemløsning. Det finnes også medisiner som kan hjelpe med dette. Spør 
veterinæren.

• Unngå hurtig mosjon. Både på grunn av at dette kan forårsake smerte og overproduksjon 
av stresshormoner.

• Øk antall måltider for å hindre lavt blodsukker. Gjerne 4-6 måltider om dagen i en 
• periode. Dette kan også hjelpe hunder med matforsvar, siden de får hyppig tilgang til 
• ressursene de er redd for å ikke få nok av.
• Sørge for god søvnkvalitet. Nevnt flere ganger tidligere.
• Fjerne triggere for aggressiv atferd. Triggere er det som får hunden til å reagere, for 
• eksempel andre hunder, din nærhet til matskålen, syklister, barn…
• Møte hundens grunnleggende behov.
• Sørge for kvalitetsfôr.
• Desensitisering og motbetinging.

Resultatet av behandlingen påvirkes av hvor lenge hunden har vist aggresjon, antall situasjoner 
hunden viser aggresjon i, aggresjonens styrke og intensitet og eiers innsats. Dersom hunden 
tidligere har blitt straffet for å vise aggressiv atferd, vil det komplisere ting og sannsynligvis betyr 
det at man må legge ned mere tid på treningen.

Lært hjelpeløshet hos hund (fra bloggen)
Basert på Jenny Nybergs foredrag på Raufoss om ”Den formbare hjernen i 2014”.
Jenny er hjerneforsker ved universitetet i Gøteborg, lydighetsinstruktør og har selv tre hunder.
Noe av det sentrale i foredraget var ”lært hjelpeløshet”. Noe som dessverre ofte blir feiltolket som 
en rolig og lydig hund av mange.  Jeg tenkte jeg skulle gi en kort oppsummering her.

Definisjonen på lært hjelpeløshet er : ”innlært passivitet etter ukontrollerbart stress”. 
Dersom hunden har opplevd å bli satt i en meget stressende situasjon som den verken kan flykte 
fra eller komme seg ut av på noe vis, vil den senere kunne reagere med lært hjelpeløshet på 
stress-situasjoner. Den slutter å forsøke, eller å ta initiativ.

I forskning er lært hjelpeløshet noe man påfører dyr for å teste ut medikamenter mot for eksem-
pel depresjon og angst. (Personlig er jeg ikke enig i at det er etisk riktig å bruke dyr på dette 
viset.)  Man kaller ”lært hjelpeløshet” for en sykdomsmodell. Det er absolutt ikke noe man 
ønsker at mennesker skal oppleve.
Derfor har Nyberg reagert på at det innen hundetrening, virker som dette er nettopp det noen 
ønsker å oppnå. Man ønsker en passiv hund, som ikke tar initiativ, bare er rolig og gir opp.
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Et eksempel kan være en hund som er redd for biler og derfor gjør utfall og jager dem. Noen vil 
da tvinge hunden til å befinne seg i nærheten av biler, så lenge at hunden stenger av og blir helt 
passiv. De ser det som en suksess at hunden er rolig, mens det som egentlig skjer på innsiden av 
hunden er noe veldig negativt. Hunden har lært at den ikke kan mestre situasjonen uansett hva 
den prøver, og klapper sammen mentalt.

Lært hjelpeløshet kan blant annet føre til økt aggresjon og angst, nedsatt hjerneaktivitet, færre 
sosiale interaksjoner, magesår, overdrevne fryktresponser, dårligere minne og innlæringsevne og 
dårligere kognitive funksjoner.

Den nevnte metoden kalles «flooding». Flooding er når man overøser et individ med noe det er 
redd for, for at individet skal kunne tilpasse seg. Det kan ha effekt, MEN når det brukes på men-
nesker har de alltid et valg. De kan samtykke eller nekte og avslutte. Det valget har ikke hunde-
ne. Der dreier det seg kun om tvang. Er det rettferdig?

En annen metode som derimot vil bygge opp hjernen og føre til generell trivsel og mestring, vil 
være en gradvis tilnærming til det hunden er redd for. Man gir hunden muligheten til å erfare og 
lære at den kan føle seg trygg i situasjonen og ikke behøver reagere med f eks aggresjon. Dette 
omtales vanligvis som desensitisering og motbetinging. Man jobber da hele tiden på et nivå der 
hunden ikke viser tegn til usikkerhet eller ubehag og går fram i hundens eget tempo. Man 
respekterer hundens følelser.

Det er disse to metodene (motbetinging og desensitisering) de fleste hundevennlige hunde
trenere benytter når de jobber med denne typen problematferd. Dette gjelder også det noen om-
taler som ”rødsone-hunder”. Derfor vil man ikke se en masse dramatisk utagering og aggresjon 
under trening med positive metoder. Man vil aldri med vilje tvinge hunden til å kjenne seg så 
usikker at den føler den trenger å reagere med aggresjon. Endel tror at siden man ikke ser masse 
filmopptak av hunder som utagerer når hundevennlige hundetrenere jobber med dem, så har 
ikke hundene like store problemer som disse såkalte ”rødsone-hundene”. Dette stemmer ikke. 
Men hundevennlige hundetrenere vet hvorfor hundene reagerer som de gjør, og jobber med 
årsaken, f eks frykt og usikkerhet, istedenfor symptomet på problemet, som er utageringen.

Lært hjelpeløshet fører til mindre serotonin i hjernen, som kan føre til depresjon og angst. Lave 
serotoninnivåer betyr også at hunden blir mindre nysgjerrig, slutter å utforske ting, helst unngår 
åpne flater (holder seg inntil kanter/vegger), gjemmer seg, blir aggressive og får angst.
Det fører også til mindre noradrenalin, noe som kan meføre ADHD, OCD (tvangslidelser) og 
depresjon. Hunden får problemer med å fokusere, konsentrasjonsvansker, blir overdrevent på 
vakt og reaktiv, blir mindre sosial og man får mindre effekt på belønningssystemet.

Nivået av dopamin i hjernen vil øke i begynnelsen med lært hjelpeløshet. Man får en overak-
tivisering. Deretter vil nivået nedreguleres og dette gir apatifølelse og følelsesløshet. I tillegg kan 
man få økt aggresjon, mindre motivasjon, mindre glede og lyst og nedsatt konsentrasjonsevne.

Ca 60-75 % av dyr kan utvikle lært hjelpeløshet, så det er en veldig stor sjanse å ta dersom man 
gambler med dette.

Noe av det man kan gjøre for å unngå at dyr utvikler lært hjelpeløshet, er å gi dem en følelse av 
kontroll. Dersom individet finner et vis å kontrollere situasjonen på, blir det mindre stressende.
Dyr får det generelt bedre dersom de får ha kontroll og mestre situasjoner. Det gir økt trivsel.
Å gi hunden en følelse av mestring og kontroll eller påvirkningskraft, kan ses på som å vaksinere 
hunden mot vanskelige situasjoner som kan oppstå i framtiden.
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Dersom en hund har blitt lært hjelpeløs, finnes det fremdeles håp. Man kan jobbe seg ut av det 
meste, ved å bygge mestring og selvtillit.Dette har jeg erfaring med selv, med egen hund. Jeg 
gledet meg daglig over nysgjerrigheten hennes og hennes evne til å ta initiativ og prøve nye ting 
både i hverdagen og da vi trente. 

Et veldig godt hjelpemiddel for å bygge opp en hund som har blitt lært hjelpeløs, er beriket 
miljø.  Å få lov til å utforske nye steder i eget tempo i langt bånd er også veldig bra. La hunden 
snuse. Kan hende må du oppmuntre litt til snusing i begynnelsen.  Jeg gikk med vilje ut i grøfta 
og bare sto der litt stille, så hun kunne finne noe interessant. I tillegg kan man strø litt godbiter 
der for å lokke til litt aktivitet. Det tok tid, men hun ble en sunn og nysgjerrig jente. 

Stress
Stress er nødvendig for å overleve og fungere, også for hunder. Hvis du blir jaget av en elg, 
trenger du adrenalinet for å sette i gang nyttige prosesser i kroppen, som å frigjøre energi til 
musklene, så du kan løpe fortere. 
Når vi lærer nye ting, kan en viss mengde stress hjelpe oss til å skjerpe konsentrasjonen. 
Men gjentatte stressende episoder, vil kunne føre til at kroppen aldri får tatt seg inn etter den 
forrige. Dette kan utvikle seg til kronisk stress, og kronisk stress er ikke bare dårlig for krop-
pen, men det påvirker hjernen, slik at for eksempel konsentrasjon og læringsevne blir svekket. 
Mennesker som blir utbrent, har gått med kronisk høyt stressnivå over lengre tid, og til slutt sier 
både kropp og hode stopp. Dette gjelder også hunder. 

Som hundeeiere er det vårt ansvar å se til at hundens stressnivå ikke blir kronisk høyt, og at vi 
gir dem tid og mulighet til å få stresshormonene ut av kroppen etter episoder med høyt stress, 
som for eksempel familieselskap, konkurranser og lignende. 

Vi må også se til at hundens aktivitetsnivå er riktig, både det fysiske og mentale. 
I tillegg må hunden føle seg trygg i hjemmet sitt, ikke bli sosialt isolert eller stilt for høye krav 
til. Vi må gi hunden mulighet til å mestre verden rundt seg, så den føler at den takler hverdagen 
og nye opplevelser. Dette gjør vi blant annet ved sosialisering og miljøtrening.

Det er forskjell på hva hunder opplever som stressende. Akkurat som hos mennesker, er noen 
hunder mer følsomme for stress enn andre. Dette må vi akseptere og ta hensyn til. 

Noen vanlige tegn på at hunden er stresset er:

•   Den har vanskelig for å roe seg ned
•   Dårlig konsentrasjon
•   Den overreagerer på ting
•   Pesing, eller svetting fra labber
•   Hudproblemer /kløe
•   Mageproblemer / tisser oftere
•   Røyting eller flassing
•   Bjeffer/piper/hyler/maser
•   Søvnproblemer
•   Slikker eller biter på seg selv eller gjenstander/folk
•   Riing
•   Aggressiv atferd
•   Risting/omdirigert atferd
•   Dårlig appetitt
•   Virker nervøs
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Noen vanlige årsaker til stress:

  Helseproblemer (inkludert søvnproblemer, kropp og hode får ikke hentet seg inn)
  Feilstimulering (for mye fysisk, for lite mentalt f eks)
  Forandringer i hverdagen (flytting, skilsmisse, nye familiemedlemmer, nye rutiner)
  Utrygghet (noe i omgivelsene får hunden til å føle seg truet)
  Forventningspress (hunden vet ikke hva som forventes av den på grunn av manglende 
 opplæring eller for høye krav)
  Manglende mestringsfølelse (hunden får stadig beskjed om at den gjør feil, eller har  
 ikke blitt sosialisert eller mijøtrent nok til å takle verden)
  Pinne-og ballkasting og jaktlek (fører til økt produksjon av stresshormonet adrenalin)
  Straff og harde treningsmetoder (nakketak, spruteflasker, kjeft, legge hunden på ryg 
 gen, stirring, rykk i bånd)
  Ensomhet/sosial isolering (hunden får ikke være sammen med familien)
  Burbruk  (hunden tilbringer mange timer i bur, uten mulighet for å bevege seg, skifte 
 soveplass eller strekke seg ut)
  Manglende alene-trening (hunden har ikke blitt lært opp til å mestre å være alene)
  Manglende mulighet til å kontrollere egen intimsfære (hunden blir ikke respektert  
 når den sover eller forsøker å fjerne seg fra mennesker)

Hvis du innser at hunden din er stresset, er det viktig å finne årsakene til stresset og gjøre noe 
med dem. Det hjelper ikke å kjefte eller straffe hunden for at den rir eller bjeffer. Da vil sannsyn-
ligvis hunden finne en annen stressventil, som for eksempel tygging. 
Hunder som har blitt stresset, bør ofte få en hvileperiode der det skjer minst mulig for å få 
stresshormonene ut av kroppen, ofte omtalt som en kortisol-ferie. 
Man kan bytte ut stressende aktiviteter med for eksempel rolig nesearbeid. Massasje kan ofte 
hjelpe, hvis hunden setter pris på det. Gi hunden mulighet for å tygge og slikke, for det virker 
stressdempende. Ro ned tempoet på menneskene i hjemmet, gå over til roligere bevegelser, 
lavere støynivå og la hunden få ro. 

Kronisk stress fører til endringer i hjernen, og det kan ta opp til 8-9 måneder før hjernen funge-
rer som normalt igjen, med tanke på konsentrasjon, hukommelse og evne til å bearbeide inn-
trykk. Har en hund vært kronisk stresset, kan det være at hunden vil være mer følsom for stress 

resten av livet.

Søvn
God søvn og nok søvn er like viktig for hunder som for oss. Som hundeeier er dette noe man bør 
være obs på og legge til rette for. I tillegg kan dårlig søvn føre til problematferd.
For å oppnå god søvn, bør hunden ha muligheten for å ligge flatt ut.  Altså er det viktig med stor 
nok plass for hunden. 
Søvn har mange viktige funksjoner. God og nok søvn gir et bedre immunforsvar, bedre helings-
evne, bearbeiding av minner og en ”trygg” mulighet til å oppleve mulige framtidige hendelser. 
Får hunden for lite eller for dårlig søvn kan det føre til større risiko for infeksjoner, nedsatt evne 
til å regulere kroppstemperaturen, manglende selvpleie, synsforstyrrelser (kan bli skvetten), økt 
følsomhet for berøring og lyd og nedsatt læringsevne. 

Som en grunnregel kan man si at en sunn voksen hund trenger ca 12- 16 timer søvn. Valper, 
yngre, eldre, stressede eller syke hunder trenger mer, kanskje opptil 20 timer. 
Dette betyr ikke at du trenger å aktivisere hunden din alle timene den er våken. Da ville du fort 
oppnå en hund som trenger mere søvn, altså en stresset hund. 
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Så hva kan vi gjøre for at hunden skal få riktig søvn? 
Hunden må føle seg trygg. Det bør ikke være noe i hundens omgivelser eller hverdag som får 
hunden til å føle seg usikker, redd eller truet. 

Dette gjelder også vår oppførsel mot hunden.
Hunder er sosiale sovere, så å måtte sove alene, avskjermet fra resten av familien kan få mange 
hunder til å sove dårlig. Dette henger igjen fra forfedrene til hunden. Er man flere som sover 
sammen, er sjansen for at noen oppdager en potensiell fare mye større. Jeg opplever det selv også 
som at de trenger nærhet, akkurat som oss. Mange hunder liker å ligge inntil hverandre og oss. 
Og siden berøring fører til utskillelse av
”kjærlighetshormonet” oxytocin som får oss til å føle oss bra, så finnes det jo flere fordeler. 
Forskning har forøvrig vist at vi får dette bare ved å se på hundene våre. 

Hunder liker også å ligge høyt så de har oversikt når de sover. Igjen går det på sikkerhet, og å 
føle seg trygg. Hvis du ikke vil ha hunden i sofaen eller sengen, kan det være en god idè med en 
opphøyd hundeseng. 

Å ligge mykt er også noe mange hunder setter pris på. 
Andre ting som hjelper for å oppnå god søvn er at hunden ikke er tørst eller sulten, ikke må på 
do og lave (normale) nivåer av stresshormonet kortisol.

En vanlig årsak til dårlig søvn hos hund kan også være smerter og sykdom. 
I tillegg er det en fordel at hunden kan velge mellom flere steder og underlag å sove på, blant 
annet for å ha muligheten for å regulere temperaturen.
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Del 2. 
Trening og aktivisering
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Hva er belønningsbasert trening?
Belønningsbasert betyr at man legger opp til at hunden lykkes og mestrer og ikke bruker ting 
som kravfase, verbal eller fysisk korrigering, rykk i bånd, trenge seg inn i hundens intimsfære, 
strupehalsbånd, ting som støkker hunden osv.
Alt læres inn og opprettholdes uten bevisst bruk av ubehag for hunden.
Det skal være moro og behagelig i begge ender av båndet hele veien.
Det er altså ikke bare i innlæringen av øvelser vi bruker belønning, men hele veien til mål. Vi 
tenker ikke at ”nå kan hunden det” og dersom den ikke lystrer, så må vi irettesette med f eks et 
rykk i båndet eller et ”nei”. Vi tenker at ”feil” er informasjon om hvor vi trenger å legge ned mer 
tid på å kvalitetssikre treningen. Hunden trenger faktisk ikke få beskjed om når den gjør feil.
I belønningsbasert trening bruker vi det hunden vil jobbe for som forsterker. Godbiter er ofte 
veldig greit og praktisk, men også f eks lek, snusing, jakt, andre hunder, løpetispelukt eller ba-
ding kan brukes. Listen er endeløs siden hunder er individer og hva de liker best varierer. 

Vi skiller ikke på trening, oppdragelse eller atferdsproblematikk når det gjelder metoder. De 
samme prinsippene gjelder hele veien. Hunden skal ha det moro og føle seg trygg på at vi ser 
hvordan den opplever situasjonen og gjør vårt beste for at den skal mestre. Vi tror heller ikke at 
noen hunder trengere en hardere hånd eller at visse raser behøver dette. Det stemmer ikke.
Belønningsbaserte trenere gir hunden medbestemmelsrett i hverdagen sin og vet at det er en 
styrke å kunne gi hunden valgmuligheter og retten til å si nei. Det styrker forholdet mellom 
hund og eier.

Hvordan finne god hjelp?
Hundetreningsindustrien i Norge er helt uregulert, så det er opp til deg å finne ut om den 
du henvender deg til er kvalifisert og har investert tid og penger  i å tilegne seg faglig og praktisk 
kunnskap om hunders atferd og treningen av dem. Hvem som helst kan starte en hundeskole og  
ta seg betalt fra uvitende hundeeiere for råd som ikke er i tråd med den kunnskapen vi har i dag 
om hva hunder har godt av, hva som er mest effektivt og hvordan hunder fungerer.
Dersom vedkommende ikke har brukt tid på å oppdatere seg, kan de gi råd som har negative 
bivirkninger for hundens velferd og forholdet mellom hund og eier på sikt. Et eksempel på dette 
er flooding, der man utsetter hunden for noe den er redd for og f eks utagerer på i så store doser, 
over så lang tid at hunden blir ”rolig”. For eksempel kan en hund som reagerer på andre hunder 
tvinges til å oppholde seg sammen med mange andre hunder. Når hunden blir passiv, trekker 
man den feilaktige konklusjonen at hunden nå takler andre hunders nærvær. I virkeligheten har 
hunden blitt så overveldet og stresset at den har gitt opp, den har blitt apatisk og har sannsyn-
ligvis lært at eier ikke stiller opp når den trenger hjelp. Dette kan blant annet føre til mer frykt, 
stress og angst. Det ser effektivt ut, men hjelper på ingen måte hunden til å få det bedre. 
Når du skal velge hundeskole eller atferdshjelp bør det være nekelt for deg å se på hjemmesiden 
deres hva slags kvalifikasjoner de har. Hvor har de instruktørutdanningen sin fra? Hvem 
står bak denne utdanningen? Har de selv en oppdatert utdanning? Hvilke bøker anbefa-
ler de? Hvilke andre trenere anbefaler de? Når tok de selv et kurs med noen som ikke er 
tilknyttet deres egen hundeskole?
Røde flagg: Brukes ord som ”lederskap”, ”korrigering”, ”være tydelig”, ”balansert”, ”grenseset-
ting” bør du være skeptisk. Dette er ord som ofte brukes av trenere som ikke er rent belønnings-
baserte. 

Gode belønningsbaserte kurs har små grupper (absolutt maks 8 hunder, helst 4-6). Det hjelper 
ikke med flere instruktører om hunden din skal måtte forholde seg til 12 ukjente hunder på kurs. 
Dette er ikkeå legge opp til suksess. Jo mindre gruppe, jo lettere for hunden din og deg å konsen-
trere dere og lære nye ting. Dessuten vil instruktøren ha kapasitet til en-til-en oppmerksomhet 
til hver enkelt hund og eier. 
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Hvordan motivere hunden til å jobbe for deg?
Hunder er ganske enkle. De jobber enten for å oppnå noe hyggelig eller unngå noe ubehagelig.

I dette kompendiet benytter vi oss av det som kalles positiv forsterkning. Det vil si at vi 
belønner hunden med noe den vil ha, for at den skal gjøre mer av det vi ønsker. 
Ønsker vi for eksempel å lære hunden å sitte, får hunden godbit idet den setter seg. Dette vil øke 
sannsynligheten for at hunden vil sette seg igjen, fordi den etter hvert forstår at å sette seg, er 
noe som kan føre til noe positivt.
Et eksempel på positiv forsterkning fra hverdagen vår vil være når noen trykker «liker» på noe 
du legger ut på Facebook, Instagram osv. Du får lyst til å gjøre det igjen.
Etter hvert som hunden forstår hva vi ønsker, legger vi på et signal, for eksempel en håndbeve-
gelse eller et ord, for å kunne be hunden om å gjøre noe for oss.
NB! Hvis atferden vi ønsker å forsterke ikke øker i sannsynlighet, har den ikke blitt po-
sitivt forsterket! Sjekk kriterier, belønningsfrekvens og kvalitet på belønningen og prøv igjen.

Hunder gjør det som lønner seg. Hvis hunden har opparbeidet seg vaner du ikke setter pris på, 
er det fordi hunden har fått noe igjen for det. En hund som maser, har kanskje fått tilsnakk når 
den gjør det, og dermed fått akkurat det den ba om, nemlig oppmerksomhet. 
En hund som trekker i båndet og eier følger etter, har oppnådd å komme framover og derfor vil 
båndtrekkingen fortsette, så lenge resultatet er at hunden kommer framover. 
Masingen og båndtrekkingen har blitt forsterket. I stedet bør vi lære hunden hva vi ønsker den 
skal gjøre. Vi kan for eksempel lære hunden at den kommer framover hvis den går med slakt 
bånd, ved å belønne dette og unngå at båndet blir stramt. Vi kan også lære hunden at den får 
oppmerksomhet hvis den er rolig og høflig ved å belønne det og legge opp til at hunden ikke får 
mast. Da forsterker vi i stedet oppførsel vi liker og vil ha mer av. 

Vi bruker også til en viss grad det som kalles negativ straff. Det betyr at vi fjerner noe hunden 
vil ha for at en atferd skal forekomme sjeldnere.
Som for eksempel hvis hunden hopper for å få oppmerksomhet, snur vi ryggen til og overser 
den. Vi tar bort det hunden vil ha (oppmerksomhet), så hunden hopper mindre. 
Eller når vi lærer hunden impulskontroll, fjerner vi godbiten hvis hunden ikke klarer å vente. 
Vi prøver så godt som mulig å unngå å bruke dette. Helst vil vi prøve å legge opp til at hunden 
lykkes og får belønning ved å gjøre det så enkelt for hunden at den ikke kan gjøre feil.

Et annet grunnleggende prinsipp innen hundevennlig hundetrening er tilrettelegging : Vi 
legger opp til at alt i omgivelsene ligger til rette for at hunden skal gjøre ting vi kan belønne og 
liker. 
Et eksempel:  For å gjøre sannsynligheten større for at valpen skal klare å fokusere på oss, øker vi 
avstanden til de andre valpene så de blir mindre interessante for vår valp. Etter hvert som valpen 
vår blir flinkere til å fokusere på oss, kan vi minske avstanden til de andre valpene.
Valpesikring av inventar er et annet eksempel på tilrettelegging. Vi legger opp til at valpen ikke 
får muligheten til å tygge på feil ting ved å fjerne dem og gi valpen akseptable alternativer.

Vi bruker også det som kalles omdirigering. Hvis hunden gjør noe vi ikke ønsker/er på vei til å 
gjøre noe vi ikke ønsker, bruker vi kontaktlyd og gir den noe annet å gjøre i stedet.

En bonus med å jobbe uten ubehag for hunden, er at hunden etter hvert vil tilby ting av seg selv 
som den har lært at vi liker.

Grunnen til at vi har gått bort ifra å benytte ubehag i hundetrening er at det finnes 
mange potensielle negative bivirkninger som vi ikke kjente til tidligere:
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• Hunden kan få fysiske skader av for eksempel rykk i båndet

• Kan bli usikker eller redd

• Få språkproblemer

• Få varige mentale skader

• Bli utrygg på både eier og andre mennesker

• Bli stresset 

• Risikoen for aggresjon øker

• Den kan få negative assosiasjoner til verden omkring seg, andre hunder, mennesker, trening 
Den kan bli det man kaller lært hjelpeløs, som kan sammenlignes med depresjon hos men-
nesker. 

• Hunder som trenes ved ubehag og straff, vil ofte forbinde dette med personen som utfører 
straffen. Hvis en hund for eksempel er trent til å gå pent i bånd med rykk i båndet av far, vil 
den ikke gå pent i båndet for mor, dersom hun ikke også rykker i båndet. Ved positiv trening 
vil hunden  fortere tilby å gå pent, siden den forbinder øvelsen med at den oppnår noe hyg-
gelig.

Straff trenger ikke å være fysisk irettesettelse. Det kan være truende kroppsholdning eller 
stemmebruk eller å stirre på hunden.
Selv om du ikke mener du bruker ubehag, er det hundens reaksjon som avgjør om det er 
skremmende eller vondt for den.
Noen hunder kan tåle ubehag i trening bedre enn andre, men er det verdt risikoen?

Derfor bruker vi heller belønningsbasert trening i dag. Da får vi en nysgjerrig, lærevillig og trygg 
hund, som stoler på mennesker og bygger positive assosiasjoner til omverden. I tillegg slipper du 
som eier å være sint med hunden. 

Det kan være greit å huske på at hver eneste gang du belønner hunden din for å ha gjort 
noe riktig, belønner du også deg selv for at du har lagt opp treningen bra!

Den eneste feilmeldingen hunden får under denne typen trening, er enten ignorering eller at 
belønningen uteblir. 

Hvis du er usikker på en metode, prøv å tenke gjennom:

•   Hvorfor fungerer det?

•   Hva motiverer hunden til å endre oppførsel?

•   Jobber hunden for å unngå et ubehag eller for å oppnå et gode?

•   Hva forteller hundens kroppsspråk deg?

•   Er den glad og fornøyd eller viser den stressignaler?
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Trening med markør/belønningsord
En markør er noe som forteller hunden at den har gjort noe riktig og at belønning er på vei. Det 
kan være et ord eller en lyd, eller for døve hunder et blink av en liten lykt. 
De to vanligste formene for markør er klikker og verbal markør. Mange bruker ordet «bra» eller 
«yes». Noen hunder fungerer bedre med en verbal markør enn klikkeren.
Man kan sammenligne en markør med et fotoapparat som tar et bilde i nettopp det øyeblikket 
der hunden gjør rett. Hunden skjønner at akkurat det var den atferden som fører til belønning 
og vil gjenta atferden fordi det lønnet seg.

Markøren må «lades» før man begynner å bruke den. 
Dette gjør man ved å koble klikker eller ord med noe hunden setter pris på og vil jobbe for. De 
fleste hunder jobber bra for mat, og siden hunden skal spise uansett, kan vi la den jobbe for en 
del av maten sin. 

Still deg opp foran hunden og si ordet og gi godbit.

Ord – godbit, ord – godbit, ord – godbit

Prøv så å si ordet når hunden ser en annen vei. Hvis hunden snur seg når den hører ordet, har 
den skjønt poenget og du kan begynne å bruke markøren i trening i enkle omgivelser. 

Hvis hunden ikke får det til, uteblir belønningen. Det er den eneste formen for feilmelding vi 
bruker. Men helst vil vi at hunden skal lykkes minst 4 av 5 ganger.

Markøren skal ALLTID føre til belønning, ellers mister den funksjonen sin.

Markøren brukes under innlæring av nye atferder.
Når hunden har lært den nye atferden, bytter man ut markøren med et signal.
Man trapper ned på belønningen når man har en hund som konsekvent viser at den forstår og 
lystrer signalet.

Man skal alltid fortsette å belønne en gang i blant. Godbit kan byttes ut med ting hunden liker, 
som å få hilse, løpe løs el etter hvert. Ville du ha fortsatt å jobbe hvis du plutselig aldri fikk lønn?

Kriterier
Når vi skal lære hunden noe nytt, deler vi det opp i så enkle trinn som mulig, for så å bygge 
videre. Disse trinnene kaller vi kriterier. Du kan også tenke på det som delmål.
Skal vi lære hunden å gå pent i bånd, kan det for en del hunder være at vi må starte med kriteri-
et: gå en meter med slakt bånd.
Når hunden lykkes med det, øker vi til neste kriterie: gå to meter med slakt bånd.
Hensikten med kriterier er å sørge for at vi får progresjon i treningen, og at vi legger opp til at 
hunden lykkes og kan gå videre til neste trinn.

For å vite om kriteriene er riktige, kan du tenke slik:

  Går det bra? = øk kriteriene
  Går det dårlig? = senk kriteriene

Vi vil at hunden skal lykkes minst 80 % av gangene (4 av 5), før vi øker  kriteriene.
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Lengde på treningsøkt
En treningsøkt trenger ikke og bør ikke være for lang. Eksempler på en økt kan være 10 repetisjo-
ner, eller ett minutt sammenhengende trening, før man tar en liten pause. 
Ved å ta pauser får man også muligheten til å vurdere fremgangen og om kriteriene er riktige 
eller bør justeres.
Ved for eksempel båndtrening, øker man lengden hunden går etter hvert som det går bra, men 
trener aldri hele turen i starten. 

Belønningskvalitet
En annen ting som er viktig å tenke på, 
er om belønningen du har, er god nok 
for at hunden er villig til å jobbe for den 
i vanskeligere omgivelser. 

Noen hunder gjør hva som helst for en 
tørrfôrkule hjemme, men kommer du 
på kurs med andre hunder, er interes-
sen for de andre hundene mye større 
enn for tørrfôr. Da må man prøve seg 
fram til noe hunden synes er bedre. 
Kanskje pølsebiter, tørket lever eller 
karbonader kan være mer verdifullt. 

Det er hunden som bestemmer hva som 
er god nok betaling for jobben den gjør 
for oss når vi trener. Det kan være greit 
å prøve seg litt frem hjemme for å finne 
ut hvilken belønning hunden fore-
trekker. Dette gjør du enkelt ved å ta to 
forskjellige godbiter i hver hånd, lukke 
hånden og strekke dem fram for at hun-
den kan lukte på den lukkede hånden. 
Den hånden hunden viser mest interesse for, er den beste godbiten.

Et lite obs er at dersom hunden ikke tar godbiter, er den for stresset/usikker/redd. Hvis dette 
skjer, øk avstanden til det som stresser hunden eller finn et enklere miljø å trene i. Bygg så 
gradvis opp hundens mestringsfølelse, eller tren ro, så den takler omgivelsene bedre.

Belønningsfrekvens
Når vi trener med belønning, belønner vi ofte i starten. Etter hvert som hunden kan øvelsen 
godt, trapper vi ned belønningsfrekvensen. For å sikre oss at hunden fortsetter å lystre signa-
let, er det best å belønne en gang i blant, selv når hunden har blitt flink. Dette holder hundens 
motivasjon til å gjøre det vi ber om oppe. Hunden vet nemlig aldri når den får belønning, så det 
lønner seg å være flink, for sikkerhets skyld. 

Generalisering
For at en hund skal lære noe godt, må det trenes på i mange forskjellige situasjoner og på mange 
forskjellige steder. Hunder forstår ikke av seg selv at sitt hjemme i stua er det samme som sitt 
utendørs. 
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Forstyrrelser 
Når man begynner å lære hunden noe nytt, anbefaler vi alltid at man starter i kjente omgivel-
ser, helst innendørs. Hjemme i stua er hunden godt kjent, det er sjelden nye lukter, lyder, andre 
mennesker eller hunder der. Altså er det ikke mye annet hunden trenger å konsentrere seg om, 
enn deg og det du prøver å lære den. 

Du øver for eksempel på «sitt» og hunden jobber som en drøm.
«For en flink hund», tenker du. Og gleder deg til å vise naboen hvor fint hunden sitter, hver 
gang. Dere går ut, og der treffer du naboen som er ute og leker med ungene. Du hilser, presente-
rer vidunderet ditt, og ber så hunden om å sette seg, akkurat som den har gjort hundre ganger i 
stua. Men istedenfor stikker hunden din nesa i bakken og blir døv. 

Hva har skjedd?
Det du ikke vet, er at fru Olsen nettopp har gått tur her med sine tre pekingnesere, at lille Ole, 
mistet iskremen sin på bakken for en halvtime siden og at katten til Andersen har ligget og solt 
seg her. Men alt dette plukker hunden din opp. 
Dette er det vi kaller forstyrrelser. Alt som lukter, lyder og synes i omgivelsene, kan være ting 
hunden din føler den må ta inn og bearbeide eller de kan rett og slett være mer forsterkende enn 
det du kan tilby akkurat nå .  Det 
er ikke slik at den ikke lystrer fordi 
den er sta eller vrang. Det ble helt 
enkelt litt for vanskelig. Det beste 
du kan gjøre her, er å le litt og for-
klare for naboen at dette er en ny 
øvelse, og hunden nok trenger litt 
mer trening. 

Kanskje ville det holde at hunden 
fikk utforske området og luktene 
litt, og når du så ser at den tar 
kontakt med deg, kan du prøve 
igjen.

Du bør heller prøve å gå ut på 
balkongen eller litt skjermet i 
hagen, så ut på gaten, så en parke-
ringsplass der det skjer litt mer, så 
på god avstand fra andre hunder 
osv. 
Slik gjør du det gradvis vanskelige-
re for hunden din, og legger opp til 
at det går bra. 

Hvis du er flink til å legge til forstyrrelser i riktig tempo, vil både du og hunden føle mestring, 
istedenfor frustrasjon. 
For hver gang du flytter treningen til et vanskeligere miljø, bør du gjøre ting litt enklere igjen for 
hunden. Miljøtrening utenom treningen vil også kunne hjelpe og husk at du kan bruke ting i 
miljøet som hunden er interessert i som forsterkere for bedre fremgang i treningen.
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Hvordan lese hundens stressnivå under trening

For å få til effektiv trening som er moro for både deg og hunden, må vi kunne lese hvordan 
treningen oppfattes av hunden. 

Her får du noen tips til hva vi ønsker å se:

• Relativt enkelt å få fokus. Hunden bør kunne ta kontakt med deg og ikke bli opphengt i alt 
som skjer rundt. Dette ordner du ved å sørge for passe mengde forstyrrelser og passe avstand 
til forstyrrelsene.

• Løst og ledig kroppsspråk. Dette tyder på en avslappet og fornøyd hund.
• Tar godbiter lett. 
• Beveger seg i normalt tempo
• Tar kontakt med deg
• Progresjon i treningen

Tegn på at treningen ikke er optimal:

• Stressignaler som å slikke nese, flasse, pese, mase, pistre, bjeffe, rister seg mye, hoppe, bite i 
båndet, riing

• Langsomme bevegelser eller fryser helt
• Lav, kuet kroppsholdning, kryper sammen
• Hunden snur seg vekk fra deg eller prøver å unngå deg
• Hunden snuser mye i bakken når det ikke er mye å snuse på
• Hunden tar godbiter med hardere munn og høyere intensitet enn vanlig
• Hunden tar ikke godbiter. 
• Problemer med fokus
• Hunden utagerer mot ting i miljøet (hunder, mennesker, syklister osv)
• Dårlig progresjon
• Hunden melder seg ut

Ting som kan påvirke hvordan hunden oppfatter treningen kan være:

•   Treningsmetoder
•   Utstyr (stramt halsbånd, strupelenke, sele som sitter feil, for kort bånd osv)
•   Ting i omgivelsene
•   Avstand til ting i omgivelsene
•   Belønningskvalitet
•   Feil kriterier
•   Eiers kroppsspråk og kroppsholdning (er du løs og ledig eller streng og stiv?)
•   For hurtig fremgang
•   Eiers stemmebruk
•   Tidligere erfaringer
•   Manglende sosialisering eller miljøtrening
•   Genetikk og helse
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Treningstips - oppsummert

Korte økter: Det er faktisk mest effektivt å ha flere veldig korte treningsøkter per dag. Med en 
valp kan du enten telle opp ti godbiter og bruke dem på en økt, eller du kan stille inn klokke som 
teller ned fra maks to minutter per økt. Slik lærer og husker valpen best og ingen av dere rekker 
å bli lei.

Riktig belønning: Hjemme i stua holder det kanskje med tørrfor eller kjedelige godbiter, men 
med en gang du kommer ut i verden konkurrerer du med alle andre distraksjoner som kan være 
interessante for en hund. Derfor trenger du gjerne bedre godbiter der, for å være mer motiveren-
de for hunden din. Det kan lønne seg å bruke litt bedre godbiter enn du tror inne også, siden det 
kan øke arbeidsgleden til hunden. Prøv deg fram.

Belønn ofte i starten. Vi ønsker å hjernevaske hunden til å koble det vi trener på med sjansen 
for å oppnå noe bra. Derfor belønner vi ofte i begynnelsen. Når du har en hund som konsekvent 
lyder signalet for det du trener på (sitt, ligg osv) kan du begynne å trappe ned på godbitene. Du 
kan også bruke alt mulig hunden gjerne vil som belønning. For eksempel kan hunden få løpe 
bort til hundevennene sine hvis den sitter først. 

Ting tar tid: Spesielt hvis du jobber med en ung hund. Det tar tid  å lære seg ting, det tar tid å 
bli vant til ale distraksjonene rundt dere, det tar tid å få impulskontroll og konsentrasjonsevne. 
Vær tålmodig!

Legg opp til suksess: For en hund er det ikke innlysende at det å sitte inne er det samme som 
det å sitte ute. Først når du har trent på det samme i mange forskjellige omgivelser og situa-
sjoner, kan du regne med at hunden virkelig kan det. Hver gang du gjør det vanskeligere ved å 
prøve på et nytt sted eller har mer distraksjoner, bør du gjøre det enklere for hunden din. Ikke bli 
frustrert eller sint, men ta heller et skritt bakover i treningen. Sannsynligvis går det mye fortere 
for hunden å skjønne hva du ber om da. Sørg også for stor nok avstand til ting hunden kan bli 
distrahert av, og minsk avstanden etter hvert som det går bra. 

Tren når du er glad: Hvis du har en dårlig dag, eller merker at hunden din har det, så hopp over 
treningen, eller tren på noe du vet hunden synes er moro og kan godt. Helst skal du 1o0% av 
tiden gå fra en treningsøkt med et smil om munnen.

Fang det du liker: Ha 20 godbiter på deg gjennom hele dagen og belønn hunden for ting du 
liker, som å hilse med alle bena på bakken, ligge i sengen sin, tygge på lekene sine, holde seg i 
nærheten av deg eller komme frivillig inn til deg. Det er latmannstrening på sitt beste og funge-
rer fantastisk bra. Du kan også ha godbitstasjoner rundt om i hjemmet for enkelhets skyld. 

Dersom hunden ikke tar godbiter, er den for stresset/usikker/redd. Hvis dette skjer, øk 
avstanden til det som stresser hunden eller finn et enklere miljø å trene i. Bygg så gradvis opp 
hundens mestringsfølelse, eller tren ro, så den takler omgivelsene bedre.
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Miljøtrening
Miljøtrening kan og bør man drive med hele hundens liv. Selv om du var flink i 
sosialiseringsperioden, er det sunt for hunden å komme ut på forskjellige steder, og lukte, se, 
føle og smake på mye forskjellig. 
Jo mer hunden har erfart av hverdagslige forstyrrelser, jo lettere vil den ha for å slappe av og 
konsentrere seg på nye steder og med nye mennesker og hunder.
Når du driver med miljøtrening, skal du ikke drive med lydighet eller annen trening. Hunden 
skal få lov til å snuse og kikke og utforske i sitt eget tempo, uten mas.
Med en gang du begynner å trene på ting, har vi gått bort fra miljøtrening, og over til trening 
med forstyrrelser, som vi snakket om i begynnelsen av kapittelet.

Hund og barn
Hunder skal behandles med omtanke og respekt, også av barn. For å gjøre det enkelt, får du 
noen regler her ( se gjerne også Mattilsynets Hundevettregler):

•   Barn og hund skal ALDRI etterlates alene sammen. Dette fordi man barn kan komme til  
 å gjøre ting som oppfattes ubehagelig for hunden, selv om det ikke er med vilje.

•   Lær barna om hundens signaler så tidlig som mulig.

•   Barn skal aldri ta noe ifra hunden, selv om det er barnets leke. Da byttehandler en voksen  
 med hunden i stedet.

•   Det er ikke greit å klatre på hunden. Selv om du har en tolerant hund, kan den dagen  
 komme da hunden har vondt eller er sliten og ikke mestrer situasjonen.

•   Barn skal ikke løpe eller kaste ting i lek med hunden. 

•   Når hunden hviler, skal den få være i fred. Rop heller på hunden istedenfor å gå bort til  
 den.

•   La barna leke rolige leker med hunden, som godbitsøk eller trening under oppsyn av en  
 voksen.

Roligtrening
Hunder trenger også å lære å være rolige. Noen mer enn andre. Det er veldig deilig å ha en hund 
som kan slappe av i mange omgivelser. 
Det er så enkelt og kjedelig som å sette seg ned med hunden, og seventuelt tryke den rolig over 
brystet eller på sidene i blant.  Hold igjen i båndet så den ikke får vandret så langt at den finner 
noe spennende. Det er lurt  først å la hunden få snuse rundt og utforske stedet dere er på. Da blir 
det enklere å roe seg ned. 

Start på steder med lite forstyrrelser, altså ikke mye trafikk og lyder og ting som skjer. 
Vent til hunden roer seg og bli der noen minutter før dere avslutter. Ikke krev for mye av hun-
den i begynnelsen. Du kan gjerne hjelpe til ved  gi hunden et lite godbitsøk eller noe å tygge på, 
siden dette roer ned. 
Har du en hund som sliter med å roe seg hjemme, kan du gjøre det samme. 

Husk at det ikke er lett å være rolig dersom man er engstelig, stresset, syk, hormonell eller 
feilstimulert. Hundens behov må oppfylles hver dag. 
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Å være alene
En av grunnene til at hunder trives med selskap, er at det gir trygghet. Er det flere til stede, er det 
for eksempel flere som kan oppdage potensielle farer. Hunder trenger også fysisk nærhet, 
akkurat som mennesker.

Alle hunder må lære seg å mestre det å 
være alene. Vi må gjøre dette så gradvis 
at hunden hele tiden føler seg trygg. 
Vanligvis starter vi med å gå ut av døren 
i et sekund for så å komme rett tilbake. 
For hunder som allerede har utviklet 
alene-problemer eller separasjonsangst, 
må man gå mer i dybden og tilpasse 
treningsprogrammet etter den spesifikke 
hunden, dens historie og livssituasjon.

Hunder er sosiale sovere, altså de sover 
helst ikke alene. Derfor er det best om 
hunden får sove i nærheten av dere. Om 
ikke på soverommet, så kanskje i gangen 
utenfor, med en barnegrind i dør-
åpningen. 

Det er ingen selvfølge at hunder trives med å stå ute alene. Generelt anbefaler man at hunder 
ikke er alene ute, uten selskap av mennesker. Lar du hunden stå ute alene, er sjansene for at den 
begynner å vokte eller bjeffe på forbipasserende større.  Det er jo ikke så rart, siden du har over-
latt ansvaret for eiendommen til hunden.

Alenetrening
De første ukene valpen er hos deg, skal du ikke drive alenetrening, annet enn å gå fort inn i 
andre rom med døren åpen. Først må valpen bli trygg i sitt nye hjem.

Start veldig gradvis å gå ut av rommet og lukke døren for så å komme inn igjen med det samme. 
Gjenta dette til valpen ikke bryr seg lenger. 
Så utvider du tiden du er ute til ett sekund, to sekunder osv. Gå heller for langsomt fram enn for 
fort.  Hvis man ikke legger vekt på denne treningen, kan man ende opp med en hund med sepa-
rasjonsangst, og det tar det tid å rette opp i. 
Unngå å bruke bur. Bur er kun til bil, utstilling eller konkurranser. Valpen skal vennes til å føle 
seg trygg når den er alene hjemme, og det behøver man ikke bur til. 
Valpesikre et avgrenset område i starten, kanskje et eget rom, og utvid dette etter hvert som 
valpen blir eldre og trygg. 

Det er viktig å legge ned den tiden som trengs for å trene valpen opp til å trives med å være 
alene. Uten bruk av bur. En hund som mestrer å være alene er langt mindre sannsynlig til å ut-
vikle separasjonsangst. Separasjonsangst er noe av det mest utfordrende å reparere hvis det først 
har oppstått. Å putte hunden i bur er kun symptombehandling. Selv om hunden ikke klarer å 
tygge på inventar, gjøre fra seg på stua eller lignende, er angsten fremdeles tilstede dersom man 
ikke tar tak i problemet. Hunde-angst er like ille som angst for oss, og henger ofte sammen med 
følelsen av å ikke mestre situasjonen. 

Sliter hunden med separasjonsangst, ta kontakt med en oppdatert atferdskonsulent!

http://www.nafs.no/
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Hunden og veterinæren
Hundens første besøk hos veterinæren bør være hyggelige. Finn en god veterinær der de er flinke 
til å la hunden få tid og undersøke. Der de ikke bruker tvang, men gjerne kommer fram og gir 
godbit når dere er inne og miljøtrener. 
Stikk innom uten at det skal skje noe og la hunden få snuse rundt, hilse på og kanskje få sjekke 
ut et undersøkelsesrom. Alt uten mas og krav. Det er veldig dumt om hundens første opplevelser 
hos veterinæren er når det har skjedd noe vondt, eller at den blir tvunget til håndtering den ikke 
er vant med ennå. 
Noen mener fremdeles at hunden bare skal finne seg i alt av håndtering, selv om de piper eller 
viser stress og frykt. Dette er å be om problemer på sikt. Gode oppdaterte veterinærer går inn for 
at hunden skal føle seg trygg og ønsker å skape gode assosiasjoner til både seg selv og klinikken.

Håndtering
Vi vil at hunden skal lære at det er hyggelig å bli håndtert. Derfor skal vi lære dette inn uten 
noen form for tvang. Når du koser med hunden, er det fint å ta litt lett tak i labbene, titte fort i 
ørene og i munnen, uten å holde igjen hunden på noe vis. Det er første stadiet av 
håndteringstreningen. 

Du kan også trene systematisk ved å belønne hunden for at du får titte i øret eller munnen, bør-
ster eller sjekker kroppen generelt. Pass på å ta korte økter slik at hunden ikke føler ubehag ved å 
bli holdt fast. Håndtering skal være trygt.

Kloklipp
Før du begynner å tenke på å faktisk klippe klør, skal du gjøre klotanga til noe positivt. Hver 
gang du finner fram klotanga, går du og finner en godbit og gir til hunden. Etter hvert vil 
hunden bli forventningsfull når den ser klotanga, fordi vi har koblet den med noe hunden liker. 
Dette kalles klassisk betinging og er det samme som Pavlov gjorde med sine hunder og bjellen.

Mens du jobber med dette, jobber du også med at hunden skal bli vant til håndtering av labber. 
  
• Finn fram godbiter når hunden er rolig. Så rører du fort ved labben, sier «bra» og gir hunden 

en godbit. 

• Så utvider du gradvis til å løfte opp labben, løfte og kikke på den, løfte og kikke og holde den 
fast et halvt sekund osv. 

• Når dette går bra, tilsetter du klotanga. Berør labben med klotanga og si «bra» og belønn, 
hold klotanga et halvt sekund på labben, «bra» og belønn, løft opp labben, berør med 
klotanga osv. 

• Når alt dette går fint, kan du begynne å klippe en klo av gangen. Kanskje bare en klo hver 
dag, til hunden venner seg til det.

Pass hele tiden på at hunden er rolig og hvis den viser stresssignaler, avslutter du. hunden skal 
hele tiden ha muligheten til å gå sin vei under treningen. 
Samme metoden kan du bruke på undersøkelse av ører og munn, børsting og tannpuss. Ta det 
veldig rolig og gradvis, så føler hunden seg trygg.

Du synes kanskje dette virker veldig omstendelig, men verdien i å ha en hund som er rolig og 
liker håndtering er stor på sikt. Lærer den at det er hyggelig og ikke skummelt å bli håndtert, blir 
alle undersøkelser hos veterinær også enklere. 
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Hva hunden min lærte meg om håndteringstrening (fra bloggen)

Du har helt sikkert hørt at du bør trene på håndtering av hunden din. Men hva betyr egent-
lig det? Det finnes nok like mange meninger om hvordan du skal trene hunden til å kunne bli 
håndtert som det finnes om hundetreningsmetoder. Selv lærte jeg av den beste læreren jeg kun-
ne få. Hunden min.

Noen hunder er verdens enkleste når det gjelder å få kikke i ørene, munnen, klippe klør osv. 
Kaisa var slik. Eller rettere sagt, fikk hun en godbit etterpå, så kunne det meste gå bra. På veteri-
nærkontoret pleide hun vanligvis å hoppe ned fra bordet og gå bort og sette seg ved benken der 
godbitkrukka hans sto. Og hun fikk naturligvis. Hun visste også å vinke til veterinærassistenter 
for å få belønning. Smart jente!

Men med Whisky var det annerledes. Selv med en person som lokket med godbiter mens den 
andre prøvde å klippe klør, var det vanskelig. Han trakk vekk labben og prøvde å komme unna. 
Å bli holdt fast for blodprøver var en slåsskamp. Jeg må dessverre innrømme at han ble tvangs-
holdt ved flere anledninger og ved et tilfelle satte veterinæren på ham snutebånd i tillegg. Selv 
om han ikke prøvde å bite, han fikk panikk og prøvde å vri seg unna. Neste gang han kom til den 
klinikken fikk han stressdiarè rett innenfor døra. Han husket. Veterinæren avfeide det med at 
hunder ikke ble stresset slik som vi blir. På det tidspunktet hadde jeg begynt å lære litt om hund 
og atferd, så det var siste gang vi dro til den klinikken. Jeg visste hen tok feil.
For Whisky hadde lært. Han hadde lært at veterinærklinikk=fryktelige skumle ting.

Whisky var egentlig veldig klar: min kropp, jeg bestemmer!

Det burde jo være en selvfølge, men av en eller annen grunn er det ikke det når det gjelder hun-
der. Veldig mange tobeinte tar oss til rette og overkjører hunden som forventes å bare finne seg i 
det.
Endelig begynte jeg å lytte til ham og startet treningen fra scratch med ham som sjefen.
Jeg hadde lært meg en del om hundespråk og det var en uvurdelig hjelp.

Jeg startet med kloklipp-trening ved å lære ham å gi labb for godbit. Når han gav meg labben 
kunne jeg håndtere labben et halvt sekund og slippe den før han dro den vekk selv. Ville han dra 
den vekk, fikk han det. Alle de minste tegn på stress eller ønske om avstand ble lyttet til, som å 
snu på hodet, legge ørene bakover, lene seg vekk, spenning i ansiktsmuskulaturen osv. For hver 
repetisjon, fikk han godbit. Det hjalp med å bygge positive assosiasjoner til håndteringen. Vi 
jobbet også med labbetarget på klotanga.
Det handlet om å bygge tillit. Han måtte erfare mange ganger at jeg lyttet til ham og ikke gjorde 
ham vondt. Han var alltid løs og kunne gå sin vei om han ville. Det gikk i hans tempo.

Hadde dette vært idag, hadde jeg brukt startknapp-trening med ham. Jeg er 100% sikker på at 
han hadde elsket det og tatt det kjapt.

I denne perioden fikk han heller sove om vi f eks måtte ta blodprøver. Ellers opplevde han bare 
trening på veterinærklinikker. Han fikk gå inn, snuse masse rundt, få godbiter og trene litt med 
meg på f eks kontaktlyd. Kaisa var relativt ofte hos veterinæren pga blant annet hudproblema-
tikk, vonde hofter og regelmessige blodprøver pga medisinering.
Stort sett fikk Whisky være med inn da og satt med meg eller snuste rundt på undersøkelses-
rommet. Her vanket det også godbiter og kos, og i og med at Kaisa stort sett var rolig, ble det 
også god trening.



43

Med tiden kom begge hundene løpende og sto og ventet på sin tur ved kloklipp. Børsting, flått-
fjerning og generelt stell gikk lett. Da det til sist ble behov for Whisky selv å dra en del til vete-
rinæren gikk det utrolig bra. Han sto rolig mens det ble tatt nåleprøver av kuler, fikk akupunktur 
og massasje. Han logret og trakk inn på klinikken og da vi var på helgekurs i myoterapi/hundens 
bevegelser var det lett for meg å rekke opp hånda da det var behov for en demohund som kunne 
håndteres enkelt og vises øvelser med.

Da den siste turen Whisky noen gang tok til en veterinær kom veldig overraskende på, logret 
han og snuste seg inn og ville undersøke lokalet. Selv om han hadde en stor svulst på milten som 
hadde sprukket, hadde indre blødninger og uhelbredelig kreft i leveren, viste han tegn på nys-
gjerrighet og glede da han kom til klinikken.
I ettertid er jeg utrolig takknemlig for at jeg hadde lagt så mye i treningen. Tenk om han hadde 
hatt panikk for veterinærklinikker fremdeles. Det er mye jeg gjerne skulle gjort annerledes, men 
det var en riktig prioritering.

Så hva var det Whisky lærte meg om håndtering?

• En hund har rett til å bestemme over sin kropp, den og. Det er ikke slik at vi har rett til å ta 
fra hunden kontrollen over kroppen sin, bare fordi vi bestemmer det.

• Hunder kan bli traumatisert av dårlige erfaringer med håndtering/veterinær.
• Vi kan lære hunden å like håndtering, få være en medbestemmende i veldig mye, gi oss be-

skjed når den er klar for håndtering og vi kan lære oss å stoppe på deres signal.
• Ved å putte veldig mange gode erfaringer inn på håndteringskontoen, kan hunden lettere ta-

kle det dersom vi må ta noe ut når vi ikke kan unngå det. Og da bør vi gi hunden klar beskjed 
om at dette blir ekkelt, ikke som normalen.

• Hunder kan lære seg å elske veterinærklinikken
• En veterinær som bruker godbiter og tid er gull verdt
• Håndteringstrening er moro når det gjøres på hundens premisser.
• Alltid lytt til hunden.

For tips om håndteringstrening, se videoer på min Facebook-side og Youtube-kanal.

Vil du lære mer om frivillig håndtering og startknapper, følg Carpe Momentum på Facebook, 
sjekk ut Peggy Hogan på Youtube og ta en titt på www.animalsincontrol.com.

https://www.facebook.com/brahundetrening
https://www.youtube.com/channel/UC_fvipUq0rEuSzfoNH840uw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/CarpeMomentum.nu
https://www.youtube.com/user/Peggasus09
http://www.animalsincontrol.com
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 Følg meg

Hunder er svært visuelle, altså de bruker synet mye. Faktisk er det første trinnet innen 
jaktatferd, å  spane etter eventuelle byttedyr i nærheten.
Kanskje har du lagt merke til at hunden din ofte stopper og ser seg rundt med en gang dere 
kommer ut? 
Dette er naturligvis noe vi bør utnytte i vårt samvær med hunden.
Hunden er mye mer observant når det gjelder ditt kroppsspråk, ansiktsuttrykk og bevegelser 
enn du kanskje tror. 

Her er et enkelt grep som kan gjøre turer med hunden enklere, bare ved å være bevisst på 
hvilken vei du vender deg.

Finn en rimelig stor åpen plass der det skjer lite eller ingenting.
Ha hunden i et 3 eller 5-meter langt bånd. 
Begynn å gå rolig rett fram. Hunden følger deg sannsynligvis.  
Hvis den ikke gjør det, stå bare rolig vendt i den retningen du ønsker å gå, og vent til hunden 
følger etter. Ros gjerne og belønn når hunden følger deg.

Etter noen skritt, vender du kroppen i en ny retning. Vær nøye på at hele fronten av kroppen din 
(begge skuldre, hofter, føtter)er rettet dit du vil gå. 
Følger hunden etter, går du videre. Ros og belønn.

Hvis hunden ikke følger, stopper du, og venter på at den får med seg hvilken vei du vil gå. 
Når den følger etter, fortsetter du. 

Ikke mas og ha båndet slakt.
Når hunden følger deg ganske raskt, kan du gjøre det vanskeligere ved å gå slalåm mellom trær, 
stolper, steiner eller lignende.

Denne enkle metoden vil gjøre at hunden raskere følger deg når du vil endre retning.
Du slipper å mase, og samspillet og kontakten dere imellom blir bedre.
Hvis du har trent på dette, har du en fordel ved for eksempel passering, eller dersom hunden er 
løs. Den vil fremdeles sannsynligvis følge med på hvilken vei du går, selv uten bånd.

PS! Utstyr
Jeg anbefaler at du bruker sele med god passform til hunden din. 
Det er det tryggeste alternativet for å skåne hundens nakke og hals. 
En god sele gir full bevegelsesfrihet til skuldrene, sitter minst fem cm bak forbena for å unngå 
gnaging og sklir ikke opp i halsen på hunden. 
Hunder lærer like lett å gå pent i sele som i bånd med hundevennlige metoder. De kan til og 
med læres opp til å ha forskjellige seler til forskjellig bruk, som til trekk, spor og vanlig tursele. 
Det er også flott med et bånd på minst tre meter for å gi hunden bevegelsesfrihet og mulighet til 
å bruke språket sitt. Båndet er ment som et sikkerhetsnett, ikke som en styringsmekanisme. 
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 Kontaktlyd

Kontaktlyden er veldig allsidig og anvendelig. Etter hvert som du trener mye på den, vil den sitte 
så godt at hunden reagerer nærmest refleksivt på den. 

Båndtrening
Vi bruker kontaktlyden til å følge oss og for å unngå at båndet blir stramt.

Endre retning
Du kan bruke den for å signalisere til hunden at dere skifter retning. 

Passering
Dette er en veldig enkel måte å lære passering på.  Når du ser noe eller noen komme imot dere, 
lager du lyden og får hunden med deg ut i en bue som er så stor at hunden din ikke reagerer. I 
begynnelsen bruker du heller for stor bue en for liten. Dette kan være møtende mennesker, 
hunder, syklister, mopeder, alt hunden din kan være usikker eller reagere på. 
Det er helt greit at hunden kikker på det dere passerer. Men ikke la den låse seg, eller fiksere på 
det. La den kikke et sekund eller to og bruk lyden for å få oppmerksomheten til deg selv. 
Etter hvert som hunden din takler det, bruker dere mindre og mindre bue. Til sist trenger dere 
nærmest kun en symbolsk bue. 
På dette viset bygger du hundens mestringsevne i situasjonen, og gir den et naturlig konflikt-
dempende atferdsmønster å bruke i stedet. Å gå i bue er høflig hundespråk. 
For å se om hunden din takler situasjonen er det lurt å se etter stressignaler. Da ser du når hun-
den din føler at stresset stiger, og du kan hjelpe den ut av situasjoner den synes er ubehagelige 
før den føler at den trenger å reagere. 

Gå vekk fra ting
Du kan også bruke lyden enkelt og greit for å unngå at hunden din går bort til ting du ikke 
ønsker at den skal utforske. Har du en hund som elsker å rulle seg i gjørme, men du har ikke tid 
til å bade den den dagen, kan du bruke lyden til å endre retning eler gå i bue før hunden får den 
gode ideen å ta et gjørmebad. 
Dersom naboen er av typen som blir sur dersom hunden tisser på plenen, kan du enkelt smatte 
med deg hunden og unngå dette. 

Innkalling
Lyden fungerer dessverre ikke på så lang avstand, men er du flink og trener på den, kan du bruke 
den som innkalling på fornuftig avstand

Trinn 1
Velg en lyd du vil bruke som kontaktlyd. Den skal være nøytral og ikke brukes til noe annet. Ikke 
velg et ord, siden vi fort formidler følelsestilstanden vår gjennom stemmen. Gjerne en smattelyd, 
klikk med tungen eller kanskje plystring.
Hunden skal lære seg at denne lyden betyr: «Følg med her – nå skal det skje noe»
Du har gode godbiter klar i lommen (og hånden ute av lommen), og hunden har fokus på deg. 
Pass på at det ikke skjer mye interessant rundt deg. Det er fint å starte hjemme i stua, for 
eksempel.

Lag lyden og belønn med en gang. Gjenta 10 ganger. 
Test om hunden har forstått at lyden= godbit ved å lage lyden når hunden ser en annen vei. 
Snur den seg raskt, går du til trinn to.
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Trinn 2
Nå lager du lyden og tar et par skritt vekk fra hunden. Belønn når hunden følger etter deg.
Gjenta dette også 10 ganger. 
Hunden lærer nå å følge etter deg for å få belønning.                                                             

Den gylne regelen er LYD-BEVEGELSE

Trinn 3
Lag lyden og ta et par skritt, lag lyden og snu deg og gå i en annen retning. Belønn hunden når 
den har fulgt deg noen skritt. Husk å belønne hunden for å gå pent.
Gjenta noen ganger. Hunden lærer her å følge deg, uansett retningen du går.                                 
Husk den gylne regelen: LYD-BEVEGELSE-LYD-BEVEGELSE

Trinn 4
Nå kan du begynne å forsiktig legge til forstyrrelser. Gå ut i hagen, en stille parkeringsplass. Tren 
noen få minutter av gangen. Øk gradvis.
For å opprettholde responsen best mulig, bør man belønne med variabel frekvens. Hunden skal 
vite at det alltid finnes en mulighet for at belønningen kommer.

 Hopping / Hilse pent
Det er helt normalt at hunder hopper. Det er en måte å få kontakt med oss langt der oppe på. 
Det er også normalt at hunder viser entusiasme ved å hoppe. Men den søte lille valpen som 
hopper, er kanskje ikke så søt når den har blitt voksen og fremdeles hilser ved å hoppe. Derfor 
bør vi lage gode rutiner rundt dette fra starten. 

Her er det viktig å huske på hva vi vil hunden skal gjøre istedenfor å hoppe.
Sannsynligvis ønsker vi at den skal hilse med alle labbene på bakken.
Da må vi lære den at det lønner seg å ha alle labbene på bakken, og at den ikke får noen slags 
oppmerksomhet når den hopper.

Hvordan gjør vi dette?
• Vi belønner hunden for å ha labbene på bakken før den rekker å hoppe
• Vi snur oss vekk hvis valpen hopper, UTEN Å SI NOE. All oppmerksomhet er oppmerksom-

het, også fy og nei.

Så når du ser at hunden kommer mot deg, kan du enten markere med «bra!» og belønne mens 
den ennå har labbene på bakken. Kast belønningen på bakken eller belønn lavt nede, så hunden 
lærer at der nede er et godt sted å være. Sett deg så ned og hils på hunden.

Instruer alle du møter til enten å sette seg ned før valpen kommer bort til dem og hilse der, eller 
snu seg vekk hvis hunden hopper. 
Hvis hunden hopper, vent tre sekunder før du belønner ro eller alle labbene på bakken. Ellers 
kan valpen lære at den først skal hoppe og så ha alle labbene på bakken for å få belønning.
Når valpen blir eldre kan du trene på at den skal sitte og vente på vær så god for å få hilse på folk 
og hunder, men dette er ofte litt for krevende for en valp, som tross alt er en liten baby. 
Denne treningen går mye lettere hvis man får alle til å være konsekvente og snu ryggen til ved 
hopping og sette seg ned ved hilsing. 
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 Båndtrening

Trinn 1
Still deg opp og marker + belønn hunden for å se på deg. Når dette fungerer, begynner du å 
gå bakover. Marker og belønn hunden for å følge deg. En meter er bra i starten. Så utvider du 
lengden du rygger. Blir hunden distrahert, stopper du opp og markerer og belønner for kontakt 
igjen. Ikke mas, bare vent på kontakt eller øk avstand til forstyrrelser.

Trinn 2
Når hunden kan følge deg i slakt bånd fem meter mens du rygger, kan du begynne å snu deg og 
markere + belønne at hunden går med slakt bånd ved siden av deg. 
Marker og belønn for bare et par skritt i starten og utvid så lengden hund skal gå med slakt bånd 
før du markerer og belønner. 

Hvis hunden strammer båndet. Stopper du opp, bruker kontaktlyden og endrer retning, så 
hunden ikke kommer seg bort til fristelsen ved å dra. 
Du må gjerne kaste godbiten på bakken når du belønner. Pass også på å markere og belønne når 
hunden ikke går og ser på deg. Vi vil at hunden skal kunne gå pent og kikke på verden omkring 
seg., ikke gå fot med kontakt. Det er en lydighetsøvelse til konkurranse, og ikke nødvendig i 
hverdagen.. 

Trinn 3
Nå begynner du å endre retning. Gå noen meter, bruk så kontaktlyden og endre retning. Belønn 
hunden for å følge deg i vendingen. 
Legg inn flere vendinger etter som det går bra. Du kan godt øve deg på å gå rundt gjenstander 
eller slalom mellom ting. 

Trinn 4
Det er best å trene med medhjelper i starten, så hunden kan få litt rutine før dere går ut i den 
virkelige verden. 
Start å gå mot vedkommende. På god avstand (kanskje 10-15 meter eller mer, alt ettersom hva 
hunden trenger), bruker du kontaktlyden og går ut i en stor halvsirkel så avstanden til den dere 
skal passere blir stor nok til at hunden klarer å følge deg i slakt bånd. 
Det er helt i orden om hunden kikker på den dere passerer. Vi vil at hunden skal kunne forhol-
de seg til verden rundt seg. Hvis hunden blir litt for interessert i personen, er du tidlig ute med 
kontaktlyden og belønner hunden for å følge deg. Bruk kontaktlyden så mye som nødvendig. 
Etter hvert vil du trenger den sjeldnere. 
Etter hvert som hunden får trening, gjør du buen mindre, til den nærmest blir symbolsk.

Trinn 5
Samme prosedyre som trinn 4. Her er det også fint om du kan bruke medhjelper med hund, så 
vedkommende vet hvordan treningen skal foregå. 
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 Innkalling

En god innkalling gir både deg og hunden mer frihet. Har du dette på plass, kan hunden få gå 
løs på flere steder, og du slipper å bekymre deg.

Velg innkallingsordet med omhu. La det være et ord du ikke vil komme til skade å bruke annet 
enn når du vil hunden skal komme. 
Vi skal bygge opp dette ordets verdi, så hunden vet at dette ordet er magisk og kan føre til jack-
pot! Hvis du er usikker på om hunden vil komme, bruk heller et annet ord i innlæringsfasen.

Det skal alltid være hyggelig å komme inn til deg. Selv om hunden kanskje somler på vei inn, 
skal du alltid være glad og hyggelig når den kommer. Ellers kan det være den heller velger å 
holde avstand. Hvem vil vel komme inn til en som er sint eller irritert?

Trinn 1
Velg et ord, gjerne et som slutter på en vokal. «Jippi» er et ord mange har hatt suksess med. 
Velg gjerne noe annet enn hundens navn, siden dette ofte blir brukt i mange andre situasjoner. 
Bruk supergode godbiter. Dette er noe av det viktigste vi lærer hunden, og det skal være verdt 
det å forlate andre goder for å komme til deg.

Ha hunden helt inntil deg, og oppmerksom på deg. 
Si ordet og belønn. Gjenta dette 4-5 ganger.

Test om hunden har forstått at ordet betyr godbit ved å si det når hunden ser en annen vei. Hvis 
hunden reagerer har du klart å begynne å bygge verdi i ordet.
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Trinn 2
Test ordet under lette forstyrrelser.
For eksempel når hunden er et par meter unna deg innendørs eller i hagen. 
Belønn hver gang hunden reagerer!

Trinn 3
Test ordet på tur.
Si ordet når hunden er noen meter fra deg, eller er litt opptatt av noe.
Er hunden veldig opptatt av å snuse, eller at det kommer en annen hund, er dette for vanskelig 
på det nåværende tidspunktet. 

Trinn 4
Med medhjelper.
Sett på hunden langline og få en medhjelper til å holde hunden igjen i selen.
Gå noen meter unna, og når hunden er oppmerksom på deg, kaller du hunden inn og 
medhjelperen slipper hunden. Belønn masse!

Trinn 5
Nå er du trygg på at hunden reagerer på ordet i enkle omgi velser. 
Sett på hunden langline og dra til et sted med vanskeligere forstyrrelser. 
En tom parkeringsplass, en slette eller lignende er fint.
La hunden utforske og kall den inn når den ikke er for opptatt av ting.
Belønn hver gang.
Hvis du ikke er sikker på at hunden vil komme, lar du være å kalle inn. Du kan holde igjen hun-
den i langlinen så den ikke stikker av gårde. Pass på at du ikke kommer til skade å rykke i linen, 
siden det skaper ubehag og negative assosiasjoner for hunden.

Trinn 6
Øk vanskelighetsgraden.
Dra til steder der dere ser hunder i avstanden, eller få venner til å ta med hunden sin og stå på 
avstand mens du trener innkalling. 
Start med så kort avstand at du vet hunden vil lykkes. Belønn hver gang hunden kommer.

Når du erfarer at du ikke trenger sikkerhetsnettet som langlinen er, prøver du uten. 
Det kan være greit å teste først på et inngjerdet område, hvis du finner t slikt.
Man sier at dersom du er ekstremt nøye med å legge ting til rette slik at hunden kommer de 300 
første gangene du bruker innkallingsordet, så vil den sannsynligvis komme de neste 300 000 
gangene også.

En annen måte å belønne hunden på, er å gi den tilgang til noe den ønsker. For eksempel kan du 
bruke en annen hund. Hvis hunden din først klarer å løpe forbi eller vekk fra den andre hunden, 
så kan du si vær så god og la den løpe bort og hilse på hunden som belønning. 

En veldig viktig ting, er at du ikke alltid kobler hunden når du kaller den inn. 
Hvis du gjør det, erfarer hunden at alt det morsomme slutter når du kaller den inn, og den kan 
begynne å velge å ikke komme. 

En annen måte å gjøre innkallingen sikker på, er å leke innkallingsleker, som gjemsel (ikke med 
valper eller engstelige hunder) eller «se hva jeg fant!».
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  Se hva jeg fant!

Er man ute og går tur med hunden løs på spennende steder, kan det være fristende for hunden å 
vandre av gårde på oppdagelsesferd.
Men vi kan gjøre forskjellige ting for å sørge for at hunden holder seg i nærheten av oss. En av 
dem er leken «Se hva jeg fant!»
Enkelt forklart, så betyr det at du finner noe som hunden kommer til å synes er spennende. Hvis 
hunden erfarer at du er en kløpper på å finne morsomme ting, så vil den følge mer med på deg 
og holde seg i nærheten. 

Slik gjør du det:

Dra ut der du tenker å gå tur med hunden, med lomma full av pølsebiter. 
Finn et tre med lave grener og fest pølsebitene på dem. Det kan være greit å feste noen biter litt 
høyt, så hunden ikke får tak i dem, men kan lukte at de er der.
Dra så hjem og hent hunden. Sørg for at du kommer fram til pølsetreet først, og rop begeistret 
«Se hva jeg fant!» Hunden din vil sannsynligvis bli nysgjerrig og komme for å undersøke. Tenk 
så begeistret den blir når mor eller far har funnet en sånn skatt i skogen! Du er bare helt rå til å 
finne kule ting!
Og så er du jo supersnill som hjelper til å få tak i de godbitene hunden ikke rekker opp til selv. 
Snakk om teamwork!

Du kan også legge ut godbitsøk på bakken, eller stikke godbitene innenfor barken på 
nedfallstrær (sjekke at barken ikke er giftig for hund) eller inn i sprekker i steiner osv. 

Strengt tatt trenger du ikke bruke godbiter. Kanskje du finner en haug med elglort eller en 
gammel hatt eller et tomt fuglerede. Du har sikkert lagt merke til hva hunden din synes  er gøy å 
lukte på. Bruk det!

 Frivillig innsjekk

Når du er ute og går med hunden din, vil den sannsynligvis søke kontakt iblant. 
Hvis du følger med, vil du se at den snur seg og ser på deg, eller stryker forbi benet ditt. 
Dette er måter hunden søker kontakt og samhold med deg, og vi kan utnytte dette for at hunden 
skal ønske å holde seg i nærheten. 

For mange hunder holder det at du er oppmerksom og bekrefter forsøkene på å opprette kon-
takt. Alt du trenger å gjøre er å besvare blikket med myke øyne.
Men vi kan også belønne hunden for denne kontakten og skape det vi kaller «frivillig innsjekk». 
Når du ser at hunden ser på deg, roser du eller bruker belønningsordet, så hunden kommer inn 
til deg for å få godbit. 

Gjør dette iblant når hunden ser på deg, og du vil merke at hunden oftere kommer til deg. 
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  Target

Å lære hunden å dytte nesen eller labben borti noe 
på signal, er både en morsom øvelse og et nyttig 
verktøy. Man kan for eksempel bruke det for å få 
hunden til å hoppe opp eller ned fra ting, innkal-
ling, til å hjelpe hunder som er skeptiske til f eks 
klosaksa til å få bedre assosiasjoner med den, for å 
få hunden ut av veien, endre retning hvis man har 
en hund som utagerer på hunder, mennesker eller 
biler, innlæring av agility , triks eller som markering 
ved luktdiskriminering. 
Men først og fremst er det noe mange hunder synes 
er gøy. 

Har du en hund som er redd for hender, kan du 
bruke en gjenstand som en sleiv eller targetstick i 
stedet, mens du jobber med å gjøre hunden trygg 

på hender. 

Trinn 1
Ha godbiter i lomma og hunden foran deg. 
Strekk fram håndflaten mot hunden. Hunden vil sannsynligvis snuse på den.
Si bra! Og belønn hunden.

Hvis hunden ikke snuser på hånden, så sier du Bra! og belønner dersom hunden i det hele tatt 
viser interesse for den. Altså hvis den ser på hånda eller beveger seg litt mot den. 
For hver repetisjon tar du hånda bak ryggen før du prøver igjen. 

Hvis hunden ikke viser interesse for hånden, ta hånden bak ryggen og prøv på nytt.
Det går også an å gni en godbit på hånda for å vekke interesse. 

Trinn 2
Når hunden har skjønt at den skal ha nesen bort på hånden din, kan du prøve å flytte på hånden 
og  se om hunden fremdeles  følger hånden og dytter nesen på den. Prøv å endre høyden du hol-
der  hånda, ta den mellom bena, ned til høyre, opp til venstre, for å sjekke at hunden har forstått 
øvelsen.
Marker med «bra» og belønn for hver gang.

Trinn 3
Når hunden konsekvent dytter nesen på hånden i forskjellige posisjoner, legger du på signal.
I det hunden stikker nesen på hånden din, sier du «target», «hånd» eller det du måtte ønske. 
Etter noen repetisjoner, begynner du å si signalet idet du presenterer hånda for hunden.

Hvis du har en hund som ikke kommer helt inn til deg ved innkalling, er håndtarget en fin
metode for å løse problemet. Kall inn hunden og stikk fram hånda i det hunden nærmer seg. 
Belønn når hunden stikker nesen på hånden din og ros masse!



52

 Slipp

Blant hunder finnes det en gyllen regel: «Den som har 
den, eier den».
Dette er grunnen til at vi heller lærer hunden å slippe 
eller bytte, istedenfor å bare ta fra den det den har fun-
net. Å ta fra hunden matskål, leker eller annet, kan føre 
til at hunden blir redd for å miste ting, og begynner å 
forsvare dem.
Det skal lønne seg å slippe når vi ber om det, og hvis 
man er flink til å trene, vil hunden nærmest slippe 
spontant når man ber om det. 

Vi begynner som vanlig enkelt, med noe vi tror 
hunden vil ta i munnen, men som er kjedelig nok til at 
den slipper lett.

Trinn 1
Still deg opp eller sett deg ved siden av hunden.
Ha gode godbiter tilgjengelig.
Gi hunden gjenstanden, så den tar den i munnen..
Før så hånden med en godbit synlig for hunden, mot hundens snute.
Hvis hunden slipper, marker med «bra» og godbit. Gjenta noen ganger.

Trinn 2
Når hunden lett slipper kjedelige ting bytter du gjenstand til noe litt mer interessant. 
Gi hunden gjenstanden.
Nå fører du hånden med godbiten mot hunden og sier «slipp» eller «takk» idet den slipper 
tingen. 
Hvis hunden slipper, får den ros og godbit. Gjenta noen ganger.

Trinn 3
Nå prøver du å bare si «slipp» eller «takk», uten å vise hunden godbiten.
Hvis hunden slipper, ros og godbit.
Gjør dette noen ganger, med forskjellige gjenstander med økende verdi. 
Det kan hende du må øke kvaliteten på godbitene underveis.
En favorittleke er for eksempel kanskje verdt en bit av et griseøre.
Ville du gitt fra deg en femhundrelapp mot en hundrelapp? 
Det må være vedrt det for hunden å slippe. 

Det er viktig at du i blant gir hunden tilbake gjenstanden, så den ikke lærer at du alltid tar bort 
det morsomme. Vi vil at den skal tenke at det lønner seg å slippe, for da får den  kanskje 
fortsette med moroa. 
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 Godbitsøk

Alle hunder er født med evnen til å bruke nesen. Det er lett å se at det er noe av det beste de vet. 
Så hvorfor ikke bruke dette for å aktivisere hunden på en måte som faktisk bygger selvtillit, gjør 
hunden rolig og er superenkel for oss som eiere?

Det du trenger er små godbiter og et område å gjemme dem på.
Så enten strør du godbitene utover eller går rundt og gjemmer dem i forskjellige høyder, bak 
eller under ting, tilpasset din hunds vanskelighetsnivå.
For nybegynnere og valper kan det være greit å vise dem at du har en godbit i hånda og at du 
slipper den på bakken så den er synlig. 
Så gjør du det samme med noen fler. Når hunden begynner å søke etter godbitene når du slipper 
dem, kan du gjøre det litt vanskeligere og slippe dem i for eksempel gress, så de ikke er synlige.
Gjør du dette innendørs, kan du begynne med å slippe godbiten på gulvet. Så kan du gjøre det 
vanskeligere ved å gjemme dem bak stolben, under leker, på lave hyller osv. Bare sørg for at 
hunden forstår hva den skal gjøre.

Når du ser at hunden har skjønt poenget, kan du sette på et signal, for eksempel et hånd-tegn 
eller et ord som ”søk” eller ”snuse”. 

Det er greit å huske på å ikke legge godbiter på steder du ikke ønsker at hunden skal gå. For 
eksempel er det sjelden lurt å gjemme godbiter oppå bord.

Hvilke positive bivirkninger har godbitsøk?

• Hunden får utløp for naturlig atferd på en konstruktiv måte.
• Hunden bygger selvtillit. Den blir jo belønnet hver gang den stoler på nesen sin og finner  
 en godbit.
• Det kan bygge positive assosiasjoner på nye steder, som for eksempel ved flytting.
• Hunden blir sliten av aktiviteten og sover bedre.
• Ypperlig aktivisering for hunder som ikke kan bevege seg i perioder av forskjellige grun 
 ner.
• Ypperlig aktivitet dersom du selv blir syk og ikke kan gå tur med hunden.
• Hunden får tilfredsstilt behovet for å utforske forskjellige smaker hvis du er flink til å  
 variere godbitene.
• Bra for stressede hunder fordi det virker beroligende.
• Hunden trenger ikke være i god fysisk form for å drive med godbitsøk. 

Godbitsøk kan gjøres i gress, i snø, i skogen, i vann, innendørs...  Bare fantasien setter grenser.
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  Innføring i spor

Å gå spor passer for hunder i alle aldre og av alle raser. Man sier at å gå spor i tyve minutter sliter 
hunden like mye ut som en times tur.
I tillegg er dette noe alle hunder har naturlig anlegg for. 
Og ja, naturligvis er det bra for selvtilliten !

Å ha selvtillit og føle mestring er viktig for hunder, akkurat som for oss. Har du en hund som er 
litt forsiktig av seg, er usikker eller sliter med for eksempel å være alene hjemme, 
trenger hunden å oppleve at den klarer å løse oppgaver på egen hånd. Nesearbeid er noe av det 
beste man kan gjøre her, fordi hunden må stole på sin egen nese, altså seg selv for å komme i 
mål.
Spor er også ypperlig aktivisering for unghunder som har mye energi og hormoner opp over 
ørene. Det er ofte bedre å gi dem utløp for en del energi med nesearbeid, enn å prøve å slite dem 
ut fysisk. 
Faktisk kan du ende opp med en hyper og stresset hund, hvis du bare pøser på med fysisk aktivi-
sering.

Hvordan går du fram?
Du trenger et passende terreng å legge spor i. Finn et sted unna offentligheten, så det ikke er 
masse lukter etter andre hunder og mennesker der. Vi vil gjøre det enkelt for hunden å følge 
riktig spor i starten.
Det er best hvis den som legger sporet, forsvinner ut av syne i vegetasjonen etter ca 10-15 meter. 
Altså bak trær eller busker, over en bakketopp eller lignende.

Så trenger du pølser. Dette skal brukes til å legge sporet og til å belønne i slutten av sporet. Ta 
med flere stykker, ikke bare èn.
Du behøver også en snor på 2-3 meter til å binde fast pølsen i.

I tillegg trenger du en god sele til hunden og sporline. De er gjerne på 15 meter. 

Det beste er å ha med seg en medhjelper. Når dere har funnet et fint sted å legge sporet og har 
bundet fast pølsen i snora, får du medhjelperen til å vifte litt med pølsen foran nesen til hunden, 
så den blir oppmerksom på den og interessert. 
Det hender hunden klarer å få i seg hele eller deler av pølsa. Det gjør ingenting. Da vet du at 
hunden liker belønningen, og det gjør hunden også :)
Dette er grunnen til at du skal ha med deg flere pølser.

Så legger medhjelperen pølsa på bakken så hunden ser det, og begynner å gå innover i terrenget 
med pølsen etter seg, så den slepes etter bakken og legger igjen lukt.
Etter 10-15 meter forsvinner medhjelperen i terrenget. 
Du står stille og venter uten å si noe eller gi noen kommando til hunden. Hver gang hunden 
viser interesse for sporstart, lar du hunden komme en meter eller to framover i sporet før du 
stopper. 
Det er fint å gå spor som er formet som en opp  ned L eller J. Ikke legge inn masse vinkler og 
svinger. Dette kommer på et senere stadie.. 

Medhjelperen kan nå plukke opp pølsa, og fortsette å gå kanskje 20 meter til. Vi vil jo at hunden 
skal skjønne at det er menneskelukten den skal følge.  Vi bruker bare pølsen til å få nesa ned i 
bakken og skape interesse. Det er greit å slepe pølsa hele veien også.
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Medhjelper setter seg ned med pølsa, litt skjult, så hunden ikke ser vedkommende.
For å gjøre det enkelt, kan man sende en sms for å si fra at det er klart. Ellers er det greit å vente i 
noen minutter.

Nå begynner du å gå sporet med hunden. Hvis hunden virrer litt fram og tilbake, så er det greit. 
Husk dette er første gang, og da er det lov å finne ut av ting. Hvis hunden går for langt feil vei, 
holder du bare igjen i lina uten å si noe. Når du tror hunden er på rett spor, slipper du opp og 
følger etter.
Vanligvis finner hunden ut av det etter hvert. Små valper trenger ikke egentlig line.

Når hunden kommer til enden av sporet, sitter medhjelperen der og belønner med pølsen eller 
noe annet godt. Ros hunden masse, på et vis som hunden liker.

Tips
•   Sjekk vindretningen og legg sporet med vinden. Ellers vil hunden fort begynne å lukte  

 seg fram til belønningen på overvær, siden det er det enkleste og hunder er fornuftige dyr.

•   Du kan bruke andre ting enn pølse til å legge spor, for eksempel vaffel eller pannekake.  
 Bare tenk på at det skal være enkelt å binde fast og slepe etter seg.

•   Er du alene, går du ut og legger sporet først, legger igjen belønningen og et plagg fra deg  
 med din lukt.

•   Marker sporstart med å sparke opp litt i bakken eller henge opp noe i en gren, så du vet  
 hvor sporet starter. Marker sporet med bånd. Det er fort gjort  glemme hvor det går. 

•   Velg en line som sklir lett gjennom terrenget og ikke setter seg fast.

•  Sjekk at det ikke er noen knuter på lina.

•   Unngå øyenkontakt med hunden. Mange hunder snur seg til oss for at vi skal hjelpe dem,  
 men i dette tilfellet vil du at hunden skal løse problemet på egen hånd.

•   Hvis du bruker boks, bør du være kjappere enn det jeg klarte å være med å åpne boksen :)  
 Det er dårlig gjort at hunden må vente på belønningen.

•   Når du skal øke vanskelighetsgraden, øk ett kriterie av gangen: Liggetid, lengde, underlag  
 eller antall vinkler. Ellers blir det fort for vanskelig for hunden.

Det finnes flere måter å lære inn spor. Hvis slepespor ikke passer din hund, kan du f eks prøve 
godbitspor, spontanspor eller klikkerspor.
Hvis du vil lære mer om spor og annet nesearbeid, kan jeg anbefale boken til Anne Lill Kvam, 
”Nesearbeid for hund”
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Hva er Nosework? (Fra bloggen)

Nosework er relativt nytt her til lands. Det har opprinnelsen sin i USA og var opprinnelig aktivi-
sering, inspirert av operative søkshunder. Nå kan man også konkurrere i dette.
Nosework brukes blant annet i shelter i USA for å hjelpe hunder med utfordringer med å bygge 
mestring og bearbeide problematferd.

Nosework er en hundesport som går på hundens premisser. Under innlæring er det ingen pre-
stasjonskrav for hverken hund eller eier. Det lekes helt enkelt inn.
Hunden lærer først at det er gøy å søke etter enten godbiter eller leke (hundens preferanse 
bestemmer) i de forskjellige miljøene. Og så begynner man helt enkelt å gjemme målduften 
sammen med godbitene eller leken, så man får en naturlig assosiasjon mellom de to. Etter som 
hunden skjønner koblingen at duften = godbit/leke,  fjerner man godbitene og leken og lar hun-
den søke etter bare duften og få belønning fra eier istedet.
Så innlæringen er egentlig et type godbitsøk der hunden ikke kan gjøre feil.

På introkurset er det instruktøren som gjør det meste av jobben. Hun legger opp søk etter hver 
enkelt hunds forutsetninger, så den skal lykkes og ha det gøy.
Eier skal mest følge med på hunden, i bånd eller løs og eventuelt hjelpe til å få fram godbiter/
leke fra gjemmestedene og rose/belønne.

Nosework går ut på å lære hunden å søke etter spesielle dufter i fire forskjellige miljøer:

1. Søk i emballasje      2. Søk i rom innendørs

3. Søk i anvist område utendørs    4. Søk på kjøretøy
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Man søker etter tre dufter: bjørk, anis og kryddernellik ( i Norge og USA).
På introkurset jobbet vi bare litt med bjørk.

Det kan være lurt å avslutte hver søksøkt med noe hunden synes er gøy, siden en del hunder rett 
og slett ellers kan begynne å late som de ikke finner duften for å kunne få lov til å søke videre. 
De synes det er så gøy!

Raya er glad i drakamp, så jeg belønnet med dette de første øktene, men det ble veldig fort klart 
at hun heller ville søke videre enn å leke, så da belønnet jeg heller med godbitsøk. Det fungerte 
fint. Etterfesten vår består nå alltid av å jage godbiter og vi har aldri bare ett søk når vi trener. 
Det er rett og slett demotiverende for Raya. Å få søke videre er en del av belønningen.

Det er ikke noe krav om å lære hunden noen markeringsatferd i Nosework. Man kan det, men 
ofte lar man heller hunden markere på sitt naturlige vis (hvis det ikke er upraktisk) og legger 
heller fokus på at eier skal lære å lese hunden sin så man gjenkjenner hva hunden gjør når den 
finner duften.
Det appellerer naturligvis også veldig til meg, siden det ikke finnes noe morsommere enn å lese 
hund :)

Du lærer også en om  hundens luktesans og duft i bevegelse.

Fordeler med å drive med Nosework:

• Passer for hunder i alle aldre (og eiere)og av alle raser
• En veldig effektiv aktiviseringsform
• Du kan legge opp søk hvor som helst du måtte ha med hunden
• Hunden trenger ingen tidligere trening eller lydighet (selv om det jo er lurt)
• På kurs har man kun en og en hund inne av gangen, så alle hunder kan delta
• Bygger selvtillit hos usikre hunder
• Bygger sterke bånd mellom hund og eier siden man gjør noe sammen som hunden elsker og 

eier lærer å lese hunden sin bedre
• Hunden får utløp for sine naturlige behov

Vi har fått trent litt hjemme siden kurset og det finnes ikke tvil hos Raya lenger. Hun vet akkurat 
hva hun skal og hun elsker det!
Jeg hadde jo håpet på et skikkelig nesedyr og det har jeg jammen meg fått :)

Vil du vite mer om Nosework, kan du lese her:

www.nosework.no
The National Association of Canine Scent Work
www.scentsabilitiesnw.com

Vil du se fler av våre søk og lære litt mer om Nosework, kan du kikke på bra hundetrenings kanal 
på Youtube.

http://www.nosework.no
https://www.nacsw.net/
http://www.scentsabilitiesnw.com 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9_eJ4L6ApPrSP8PYwb8AJB_eVB9bHzxi
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9_eJ4L6ApPrSP8PYwb8AJB_eVB9bHzxi
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La hunden snuse!La hunden snuse!

Hunder opplever det meste av verden gjennom nesen. 
En hund som får snuse bruker mye hjernekapasitet på det, og vil få mer 
ut av turene deres enn om den kun skal følge våres tempo. 
Om hunden din stopper og snuser, er det en gylden mulighet for deg å 
være mer nærværende og trekke pusten også. 
En snusende hund får mer stimulans, blir mer fornøyd og får brukt de 
egenskapene den er født med. For deg er det en enkel måte å gi hunden 
mer aktivisering og glede i hverdagen. Så la hunden snuse!
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 Beriket miljø

Dette er perfekt for valper. Gode oppdrettere bruker dette aktivt for at valpene skal bli robuste 
små som tåler mange forskjellige lyder, underlag osv, og som tør å utforske verden som et spen-
nende eventyr. Dessuten fører det til at hjernen utvikler seg bedre!
Har du en eldre eller syk/skadet hund som ikke kan bevege seg så mye, så er dette helt knall. 
Dette er også ypperlig for hunder som trenger å bygge opp selvtilliten.
Kanskje har du en omplasseringshund som ikke har fått god nok miljøtrening, eller har opplevd 
ting som har gjort den engstelig. Da bør du prøve dette!

Det er super-enkelt!
Finn fram masse rart fra loft, kjeller, bod, bil... Og sett det ut i hagen. Det kan være ting som 
hunden kan klatre på, stikke hodet inni, snuse på, smake på, ting som lager lyd, har forskjellige 
teksturer, ting å trå på som en presenning etc.
Hunden kan få være med når du pakker ut kofferten eller rydder i skap og snuse på og under-
søke alt som er der for eksempel. La den bli med i boden eller garasjen og undersøke. Altså nye 
opplevelser for hunden. Bruk fantasien!
Så lar du hunden utforske i eget tempo, uten mas eller kommandoer.

 Tygging og kong

Visste du at hunder har et medfødt behov for å få tygge?
Hunder trenger faktisk å få muligheten til å tygge regelmessig for å ha det bra.
Og det er heldigvis ikke vanskelig å gi dem det.

Hvis man tenker på hvor kraftige kjever hunder har, er det ganske logisk at de er skapt for å tyg-
ge. Hunder trenger å tygge på annet enn tørrfor. Å tygge er dessuten avslappende og beroligende 
for hunder. Når de tygger, frigjøres endorfiner som får hunden til å føle seg bedre. Det er en av 
hovedgrunnene til at hunder med separasjonsangst tygger på inventaret. De prøver å finne en 
måte å føle seg tryggere på.
Tygging er altså avslappende for hunder, og det blir opp til oss å gi dem passende utløp for det.

Idag er det relativt enkelt å finne gode tyggeting til hund. Hvor lang tid forskjellige hunder bru-
ker på forskjellige gjenstander, eller hvor lenge de vil tygge, varierer veldig. Det er best  å prøve 
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seg fram. Og jo mer naturlig, jo bedre.
De som råfôrer, gir hundene rå ben som en del av kostholdet, og dermed får hundene til dels 
dekket behovet.
Ikke alle rå ben egner seg for hunder. Man pleier å si at vektbærende ben ikke er bra.
Hvis du har lyst til  prøve dette, kan du spørre om tips i en av de mange gruppene og forumene 
for råfôring som finnes nå.
Her i gården er hundefisk og oksemuskler det som varer lengst, og hundene elsker å få dem. I 
tillegg råfôrer jeg, så de får ben av diverse slag. Gulrot er også populært.
Prøv deg fram til det hunden din liker.

Kong
Et annet veldig poulært alternativ er Kong. Denne hule leken finner du i de fleste dyrebutikker 
nå. Den finnes i forskjellige størrelser for forskjellige hunder.
Fyll den med noe som hunden liker, og så får hunden jobbe med å få ut maten ved å slikke. 
Slikking har samme positive effekt for hunder som tygging. Det frigjør endorfiner.

Hva fyller man kongen med?
Med hva du vil som hunden liker! Mange bruker leverpostei eller hundepølse. Du kan gjerne 
blande noen godbiter i miksen, så det er litt forskjellig der.
Man kan mose en banan og dytte inni, bruke tubeost, eller biola. Barnemat kan også brukes, 
siden den inneholder lite salt og andre tilsetninger.
Hvis du bruker noe bløtt, kan du teipe igjen det lille hullet nederst i kongen, før du fyller den. 
Legg så kongen i fryseren, til det stivner nok til at hunden må jobbe for å få det ut.

For en nybegynnerhund, er det greit å bare starte med litt leverpostei (for eksempel) i åpningen, 
så hunden forstår poenget uten å bli frustrert eller gi opp.
Så gjør du det gradvis vanskeligere. Frossen kong er mer krevende og tar mer tid enn 
romtemperert kong.

Da mine to måtte slankes litt, blandet jeg en del agurk i fyllet, for å få ned kaloriinnholdet. Det 
var like populært som før, men mine hunder er også vant med å spise frukt og bær.

Kong blir også hodebry for hunden, siden den må jobbe litt for å få ut innmaten.
En liten advarsel. Noen hunder kan kaste kongen litt rundt omkring, eller slippe den i gulvet for 
å løsne de siste restene av fyllet.
Så ikke ha knusbare gjenstander rett i nærheten :)

 Aktiviseringsleker

Aktiviseringsleker kan være en fin måte for hunden å lære problemløsning.
Noe som er nyttig for alle hunder. Ofte blir de gode og slitne i hodet etter en økt med dette.

Det finnes mange gode aktiviseringsleker for hunder. En viktig ting er å passe på at hunden din 
ikke blir stresset av dem, men jobber ganske rolig og systematisk.

En del av disse lekene må læres inn, og det følger vanligvis med oppskrifter på hvordan du bør gå 
fram. Det er jo ikke noe gøy hvis hunden din ikke skjønner 
poenget, det blir det bare frustrasjon ut av.
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Hjemmelagde aktiviseringsleker
Det trenger ikke koste mye å aktivisere hunden. Ta en gammel avis eller et reklameblad, legg 
godbiter imellom sidene og legg på gulvet. Kjempepopulært her i gården.

Ja, du må rydde litt etterpå, men det er ingenting 
mot gleden hunden får ut av det.

Du kan også gjemme godbiter under plastkopper 
slik at hunden må snuse seg fram til dem, 
slippe godbiter oppi lekekassen til hunden eller 
krølle sammen avispapir og legge i en eske og gjem-
me noen godbiter nedi. Da er det altid greit å starte 
med noen få leker eller avisballer i 
kassen, så hunden forstår poenget og får det til. Så 
legger du til fler etter hvert.

 Pølsetre

Visste du at det finnes pølsetrær? 
Det visste ikke hunden din heller.
Men det er kanskje på tide at den oppdager det?

Igjen en enkel aktivitet som hunden din vil elske.
Det du trenger er:

• Pølsebiter
• Et tre med grener du kan feste bitene på.

Hvis hunden din er nybegynner, eller kanskje er 
litt forsiktig av seg, fester du bare bitene på de 
grenene som er nærmest bakken. Da er det enkelt å finne dem.
Etter hvert som hunden har litt erfaring, kan du gjøre det vanskeligere.
Det går også an å vise hunden et par av godbitene på treet, så den skjønner poenget.

Du trenger strengt tatt ikke et tre, du kan bruke alt der du kan stikke litt pølsebiter innimellom. 
For eksempel en mur, en stokk eller steiner.
I tillegg til pølsetrær, finnes det karbonadetrær, vaffeltrær, egentlig vokser alle slags godbiter på 
trær, bare de er myke nok til at de sitter fast :)

Pølsetrær kan dukke opp i hagen eller ute på tur. 
Uansett er det superstas!

Du kan også bruke pølsetrær til å vise hunden din hvor rå du er til å finne kule saker når dere er 
på utflukt med løs hund, utenfor båndtvangstiden.
Bare dra ut og lag et pølsetre på forhånd, sørg for at du finner det før hunden og si med 
entusiasme: ”Se hva jeg fant!”
Når hunden din skjønner at du er en fantastiske pølsetre-finner, vil den sannsynligvis følge mer 
med på hvor du befinner deg på tur.



62

 Kvalitetstid

Høres det underlig ut at kvalitetstid skal være et aktiviseringstips?
Etter min mening er det et av de viktigste punktene vi må huske på i hverdagen med hunden vår.
Men hundene blir ofte også en del i puslespillet som er hverdagens rutiner. Og kanskje til og 
med nedprioritert i forhold til tidsklemma?

Kvalitetstid er de stundene der hunden din får din fulle oppmerksomhet og dere gjør det 
hunden din liker aller best. Her stilles det ingen krav. Nøkkelingredienser er lave skuldre og hvi-
lepuls, samt smil om munnen.
Telefonen er enten lagt igjen hjemme eller uten lyd, så du kan være helt tilstede med hunden 
din.

Dette er de stundene du kommer til å huske på når pelskingen din ikke er hos deg lenger. 
”Husker du hvordan hun/han elsket å løpe på åpne sletter/ utforske skogen/ ligge i armkroken/
leke med bamsen sin/sløve i solen”.
Tro meg, du vil ikke gå glipp av denne tiden!

Dette handler om å skape minner 
med hunden din. Følg med på hva 
han/hun gjør. Hvordan de graver i 
jorden etter mus, snuser ut i luften 
etter naboens grillmat, kikker etter 
fuglene som flyr forbi. Hvordan de 
nyter å rulle seg i gresset eller kaste 
leken sin i været, kikke på alt som 
skjer...

Her skal du nyte hunden din i all sin 
prakt og hele sin personlighet. Det 
kommer aldri til å 
komme en lik hund inn i livet ditt. 
Dette er et unikt individ. Det er vik-
tig å huske på det.
Har du flere hunder, trenger de sin 
egen kvalitetstid med bare deg, hver 
for seg.

Hvem er hunden din? Hva gjør livet verdt å leve for han/henne? Og hvilke øyeblikk er det som 
fyller hjertet ditt med glede og latter?

Dette er kanskje spesielt viktig hvis du har en hund med utfordringer. Man må ikke glemme 
resten av individet og alle de gode egenskapene som er verdt oppmerksomhet, selv om dere har 
litt å jobbe med...

Hvis noen spør deg hva du har gjort i dag, kan du svare: Idag har jeg skapt minner med hunden 
min!
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Myter og sannhet
Myte: Det er viktig å vise hunden hvem som er sjef, ellers vil de prøve å klatre på rangstigen.
Sannhet: I virkeligheten har ikke hunder strikte rangstiger. To og to utvikler et forhold seg 
imellom, og hvem som har fortrinnsrett på forskjellige ting varierer. Det varierer også hvem som 
tar initiativet til forskjellige aktiviteter.  Hunden vet at du er et menneske, den vet også at det er 
du som kommer med mat, leker, senger, godbiter, tar den med på tur, bestemmer hvem den skal 
hilse på osv. Du bestemmer over det meste av hundens liv allerede, og det vet den.

Myte: Hvis man ikke setter hunden på plass, vil den utvikle problematferd og bli dominant.
Sannhet: Det er gjerne i unghundtiden folk snakker om at hunden er dominant. I virkeligheten 
handler det om en hund som prøver å finne ut av hvordan verden fungerer,og blir mer interes-
sert i omverden på grunn av hormoner. Plutselig er ikke du verdens midtpunkt mer, de oppdager 
det annet kjønn og konsentrasjonsevnen minsker fordi de har så mye annet som foregår i kropp 
og hode. Nå er tiden for å virkelig vise hva slags veileder du vil være for hunden din. Vil du være 
den tålmodige og rettferdige, eller den uforstående og truende?

Myte: Problematferd kommer ofte av at eier ikke har vist hvem som er sjef.
Sannhet: Problematferd kan komme av en mengde årsaker, alt fra sykdom og gener til manglfull 
sosialisering eller traumatiske opplevelser. Manglende lederskap er ikke en årsak men manglen-
de trening kan være det. Hunden vil ikke bli kurert av at man setter den på plass. Den kan bli 
skremt til passivitet, men  det løser kun problemet for mennesket. Hunden har fremdeles de 
samme negative følelsene, men nå har den lært at den ikke kan stole på eieren sin heller. 

Myte: Hunden skal kunne finne seg i at man tar fra den matskålen/leker/tyggeting.
Sannhet: Å gå og ta fra hunden din maten eller lignende, er den beste måten å få en hund med 
ressursforsvar. Det er utrolig uhøflig oppførsel, og i praksis lærer du hunden din at det er best å 
begynne å forsvare det den har, siden du er en sånn en som stjeler ting. 
Hvis du vil at hunden skal tåle folk i nærheten av mat og leker, er det bedre å tilføre noe positivt 
hver gang du går forbi. Kast noe ekstra godt i skålen og øv inn slipp ved å gi hunden noe bedre 
enn den hadde fra før. 

Myte: Når hunden ikke lystrer, må den få beskjed om at den gjør noe galt
Sannhet: Faktisk er det bevist at hundre ikke lærer bedre av å få beskjed om at de gjør feil. 
Korrigering kan føre til økt stressnivå, som igjen kan føre til mindre treningsglede og dårligere 
læringsevne. Hvis hunden ikke reagerer på signalet ditt, så er øvelsen vanligvis ikke lært inn 
godt nok i mange nok forskjellige miljøer. Hunder kan også bli distrahert eller ha en dårlig dag. 
Akkurat som oss. Er det rettferdig å straffe dem for det?

Myte: Hundemor er hard når hun oppdrar valpene
Sannhet: En normal tispe med lavt stressnivå vil være uhyre tålmodig med valpene sine. Gode 
oppdrettere legger til rette for at hun kan gå vekk fra valpene og få pauser hvis hun føler for det. 
Og det gjør hun ettersom valpene blir eldre. Når valpene skal avvennes fra diing, kan mor bli 
litt mer gretten, ettersom de skarpe valpetennene gjør vondt. Men det er ikke normalt at tisper 
legger ungene i bakken for å korrigere dem eller er hard. 

Myte: Noen hunder trenger hardere metoder 
Sannhet: Dette stemmer ikke. Det kan være noen hunder trenger mer tid eller tilpasninger i
treningsopplegget. Vi mennesker har en større hjerne enn hundene våre, og det er den vi bør 
bruke for å trene hunden.
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  Belønningsbasert ”grensesetting”

Vi har allerede gått gjennom noen elementer for å sette grenser for hunden vår. Vi har lært kon-
taktlyden, som vi kan bruke for å få hunden til å komme bort fra ting og følge oss. Og vi har lært 
om innkalling og hvordan vi kan holde hunden i nærheten av oss.
Men trenger ikke hunden å få beskjed når den gjør noe galt?
Nei, egentlig trenger den ikke det. Hvis vi lærer hunden vår hva vi ønsker, legger opp treningen 
så hunden lykkes og ber hunden om å heller gjøre noe annet når den er på vei til noe vi ikke vil, 
så holder det i massevis. 

Eksempler
1. Hunden viser interesse for noe vi ikke ønsker den skal bort til. 
    Vi bruker kontaktlyden, kaller den inn eller ber hunden om å la være.

2. Hunden kommer ikke når vi roper.
    Vi skjønner at vi ikke har trent nok på innkalling.

3. Valpen biter i hendene våre.
    Vi bruker kontaktlyden og gir hunden noe annet å gjøre. Vi belønner at valpen lystrer 
    kontaktlyden her, ikke at den biter på oss.

4. Hunden trekker i båndet
    Vi lærer hunden at det lønner seg å gå med smil i båndet. Hvis båndet blir stramt, stopper 
    vi og venter, bruker kontaktlyden og skifter retning.

5. Hunden stjeler mat fra bordet.
    Vi sørger for å holde bordet rent, uten fristelser, mens vi trener på at hunden skal forstå at 
    det lønner seg å ikke stjele.

6. Hunden utagerer.
    Vi finner ut hvorfor hunden utagerer, og jobber enten med å bygge trygghet og mestring, 
    eller vi lærer hunden en alternativ atferd for hvordan vi passerer hunder. For eksempel
    å gå i bue.

7. Hunden rir.
    Vi forstår at hunden er stresset eller giret og legger merke til i hvilke situasjoner dette skjer.   
    Så forhindrer vi at hunden blir så giret igjen, mens vi eventuelt jobber med roligtrening eller  
    gir hunden en alternativ atferd.
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Om meg

Jeg har siden 2014 drevet Bra! Hundetrening, en liten hundeskole, på deltid. Før det tilbød jeg 
kurs, privattimer og hjelp med problematferd under navnet Hundens Egen Hundeskole, som ble 
opprettet i 2008. 
Bra! Hundetrening består av meg, Tiina Jor, og min firbeinte veileder, Raya (4 år jrt/drever/un-
garsk vizsla).
Siden hundetrening handler om både menneske og hund, så skulle det jo bare mangle at vi ikke 
lyttet til de firbeinte for å lære.

Jeg har elsket hund så lenge jeg kan huske. Kanskje lenger enn det også...
Tanken på å lære mer om dette, dukket først opp da jeg fikk seriøse problemer i hundeholdet 
selv.
Tro meg, jeg forstår hvor vanskelig det kan være når ting ikke fungerer og man ikke vet om man 
klarer å løse det. Heldigvis inspirerte problemene meg til å lære, og det har jeg gjort siden 2008.

Min hovedutdannelse er fra Canis ettårige klikkertrenerutdannelse og Turid Rugaas sin hunde-
trener-utdannelse. Jeg er også godkjent Nosework Norge instruktør. 
I tillegg har jeg gått kurs og seminar om bla språk, atferd, aggresjon, problemhåndtering, nese-
arbeid, kosthold, aktivisering og hundens bevegelser.
Jeg har også hatt et kort opphold på UMB på Ås, der jeg studerte etologi (grunnleggende at-
ferdsbiologi).
Full cv finnes på hjemmesiden brahundetrening.no.

Det siste året har jeg måttet sette all virksomhet på pause på grunn av kronisk sykdom. Fokuset 
ligger derfor på blogg, artikler og video for tiden, i tillegg til trening av egen hund.

Mine største læremestere: Whisky, Kaisa, Virkku og Raya

https://www.brahundetrening.no/om-oss.html
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Dominans - Fakta eller overtro? - Barry Eaton
Ikke skyt hunden - Karen Pryor
Hundens språk og atferd- Barbara Handelman
For the love of a dog - Patricia McConnell
Kulturkollisjonen - Jean Donaldson
Mine! - Jean Donaldson
Nesearbeid for hund - Anne Lill Kvam
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Dyrenes Følelsesliv - Marc Bekoff
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Force Free Gundog Training - Jo Laurens
For flere anbefalte bøker og dvd’er se brahundetrening.no
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67

Kilder
Bøker
Hundens Språk og atferd - Barbara Handelman
The secret language of dogs - Vicoria Stilwell
Lexikon i hundspråk - Anders Hallgren
Canine Body Language - Brenda Aloff
På talefot med hunden - Turid Rugaas
The language of dogs (DVD) - Sarah Kalnajs
Reading between the lines (DVD) - Patricia McConnell
Dominans og lederskap - Fakta eller overtro - Barry Eaton
The truth about wolves and dogs - Toni Shelbourne
In defence of dogs - John Bradshaw
Hva gjør jeg når hunden drar i båndet? - Turid Rugaas
Lydighetstrening i teori og praksis . Køste/Egtvedt
For the love of a dog - Patricia McConnell
100% positiv hverdagslydighet - Aarrestad / Linnerud
Nesearbeid for hund - Anne Lill Kvam
Stress in Dogs  - Martina Scholz & Clarissa von Reinhardt
Treating Separation anxiety in dogs - Malena DeMartini
Mine - Jean Donaldson
Coppinger: Dogs: A New Understanding of Canine Origin, Behavior and Evolution
Dyrenes følelsesliv - Marc Bekoff
Chase - Clarissa Von Reinhardt

Should we call these canine behaviors calming signals? - Karen London
Dogs: Do ”calming signals” always work and are they a myth? - Marc Bekoff
Wolves, Dingoes and (Other) Feral Dogs Cooperate, But Do They Coordinate? John Bradshaw
Leadership in wolf, Canis Lupus, Packs (2000) David L Mech
Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs by David Mech
The Concept Formerly Described as “Dominance”- Patricia McConnell
The “D word” and Social Relationships in Dogs - Patricia McConnell
Dominance and Dog Training - APDT
The Dominance Controversy - Dr Sophia Yin
Dominance-making sense of the nonsense - Roger Abrantes
Hierarchy of dog needs - Linda Michaels
Whatever happened to the term alpha wolf?- David Mech
Hvorfor er det galt å bruke dominansteori for å forklare atferd hos hunder? - Gry Løberg
Slapp av! Du er allerede alfa - Hun om hund
8 Reasons Why Dogs Are Not Pack Animals - Fun Paw Care 
When dogs look back: Inhibition of independent problem-solving behaviour in domestic dogs (Canis lupus famili-
aris) compared with wolves (Canis lupus)Monique Udell
Genome Sequencing Highlights the Dynamic Early History of Dogs
Dogs Are People, Too - Gregory Berns
Det er mange veier til Rom… Cecilie Køste / Canis
Training a New Trick Using No-Reward Markers: Effects on Dogs’ Performance and Stress Behaviors - Naomi Ro-
tenberg
New Literature Review Recommends Reward-Based Training - Companion Animal Psychology
Is avoiding correction:”withholding half of the information?”- Denise Fenzi 
Lov om dyrevelferd
Trening av hund – hva er lov? - Mattilsynet
Why Growling Is Good- Nicole Wilde
Growling at the kids - Doggone Safe
Hundevettregler for barn - Mattilsynet
Dog Training Science Resources
Does training method matter? Evidence for the negative impact of aversive-based methods on compa-
nion dog welfare

https://thebark.com/content/should-we-call-these-canine-behaviors-calming-signals
https://www.psychologytoday.com/us/blog/animal-emotions/201706/dogs-do-calming-signals-always-work-or-are-they-myth
https://www.psychologytoday.com/us/blog/pets-and-their-people/201107/wolves-dingoes-and-other-feral-dogs-cooperate-do-they-coordinate
https://www.researchgate.net/publication/239603524_Leadership_in_Wolf_Canis_lupus_Packs
https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/z99-099
https://www.patriciamcconnell.com/theotherendoftheleash/the-concept-formerly-described-as-dominance
https://www.patriciamcconnell.com/theotherendoftheleash/the-d-word-and-social-relationships-in-dogs
https://apdt.com/resource-center/dominance-and-dog-training/
https://drsophiayin.com/philosophy/dominance/
https://rogerabrantes.wordpress.com/2011/12/11/dominance-making-sense-of-the-nonsense/
http://www.dogpsychologistoncall.com/hierarchy-of-dog-needs-tm/
file:///C:/Users/TIINAJ~1/AppData/Local/Temp/winter2008.pdf
http://manimal.no/hvorfor-er-det-galt-a-bruke-dominansteori-for-a-forklare-atferd-hos-hunder/
https://blogg.forskning.no/hun-om-hund/slapp-av-du-er-allerede-alfa/1107125
https://www.funpawcare.com/2014/09/17/8-reasons-why-dogs-are-not-pack-animals/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26382070/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26382070/
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004016
https://www.nytimes.com/2013/10/06/opinion/sunday/dogs-are-people-too.html
https://canis.no/det-er-mange-veier-til-rom/
https://www.semanticscholar.org/paper/Training-a-New-Trick-Using-No-Reward-Markers%3A-on-Rotenberg/8143c1be4228bb4977b959975c7e4cb4db5186c2
https://www.semanticscholar.org/paper/Training-a-New-Trick-Using-No-Reward-Markers%3A-on-Rotenberg/8143c1be4228bb4977b959975c7e4cb4db5186c2
https://www.companionanimalpsychology.com/2017/04/new-literature-review-recommends-reward.html
https://denisefenzi.com/2016/02/is-avoiding-correctionwithholding-half-of-the-information/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/trening_av_hund__hva_er_lov.16447
https://moderndogmagazine.com/articles/why-growling-good/98622
https://doggonesafe.com/growling_at_the_kids
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/hundevettregler_for_barn.16326
https://www.companionanimalpsychology.com/p/resources.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0225023&fbclid=IwAR3BPY_vmNqpKTLNyUWhGKyzERtWIGT7GuHvd7a5ub8a6GRWSNcSyD7-Iqw
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0225023&fbclid=IwAR3BPY_vmNqpKTLNyUWhGKyzERtWIGT7GuHvd7a5ub8a6GRWSNcSyD7-Iqw

