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FOREBYGGELSE 
AF ADFÆRDS-
PROBLEMER 
For de fleste adfærdsproblemer gælder det, at vi har 

større chance for at lykkes med adfærdsbehandling, hvis 

vi starter behandlingen tidligt. Adfærdsproblemer vil 

stort set altid forværres over tid, hvis vi ikke gør noget 

ved dem. Det er naturligvis bedst, hvis vi helt forebygger 

problemerne, så de ikke opstår. Lad os se nærmere på, 

hvad der kan gøres for at forebygge adfærdsproblemer

TEKST: I B EN M E YER , DYR L ÆGE OG DYR E ADFÆR DSTER APEUT
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DEL 2 
AF 3

ADFÆRDSPROBLEMER

Vha. belønningsbaseret træning 
undgår man bivirkninger 
som øget tendens til frygt, 
stress og aggressiv adfærd.
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 dfærdsproblemer er multifaktorielle, det vil 
sige, at der stort set altid er flere og ofte 

mange forskellige faktorer, der er med til 
at skabe problemet. Både arv og miljø 
spiller ind, så vi må se på både hundens 
genetik – dens race, forældredyr og 

individuelle karaktertræk – samt på 
det miljø, hunden vokser op i og 
påvirkes af.

Der findes efterhånden en del studier, der bekræfter, at flere 
typer af adfærdsproblemer er påvirket af hundenes genetik. 
Ikke sådan at hunde med et vist sæt af gener altid vil få et be-
stemt adfærdsproblem, men at sandsynligheden for at udvikle 
problemet er større. Og især frygt og frygtrelaterede lidelser 
har en høj grad af arvelighed. Det betyder, at forebyggelse af 
adfærdsproblemer, og specielt forebyggelse af frygtrelaterede 
lidelser, starter i udvælgelsen af de hunde, der skal bruges til 
avl. Ved at avle på hunde med lav grad af frygt, mindsker vi ri-
sikoen for, at afkommet får problemer med frygt. 

Avl på frygtsomme hunde
Mange vil måske mene, at det giver sig selv, at man ikke skal avle 
på en hund, der er frygtsom. Men man kan ubevidst komme til at 
avle på frygtsomme hunde, enten fordi man ikke er bevidst om 

problemet, eller fordi man måske har fokus på et andet karak-
tertræk, som f.eks. udseende, og i udvælgelsen af hunde med et 
bestemt udseende glemmer at tage højde for deres grad af frygt. 
I forbindelse med mit Ph.d.-studie undersøgte jeg sammen med 
en gruppe svenske forskere og Björn Forkman sammenhængen 
mellem opdrætteres avlsmål og personligheden hos hunde fra 
disse opdrættere. Hundens personlighed blev karakteriseret ved 
hjælp af resultater fra den svenske mentaltest. Undersøgelsen 
viste, at et stort fokus på udstilling i udvælgelsen af hunde til 
avl førte til hunde, der var mere frygtsomme, mindre legende, 
og mindre sociale, hvilket stemmer dårligt overens med det, de 
fleste ejere ønsker i en hund.
Vigtigheden af, at udvælge de mentalt sunde hunde til avl, gæl-
der i øvrigt ikke kun frygtadfærd. Studiet på de 13.700 finske 
hunde viste nemlig, at også adfærdsproblemer relateret til hyper-
aktivitet, ’tvangsadfærd’ (compulsive behaviour) og aggression 
ser ud til at være arvelige, idet udbredelsen af disse problemer 
varierer mellem forskellige hunderacer. Der ligger hermed et 
stort ansvar hos dem, der opdrætter hunde, i forhold til udvæl-
gelse af hunde, der både er fysisk og mentalt velfungerende. 

Det trygge miljø
Ud over udvælgelsen af hunde til avl, kan opdrættere også fore-
bygge adfærdsproblemer senere i hvalpenes og hundenes 

Man bør undgå avl på 
frygtsomme hunde, idet 
frygtsomheden, ligesom 
andre adfærdsproblemer, 
går i arv. 

Mange vil måske mene, at det giver sig selv, at man ikke skal avle på 
en hund, der er frygtsom. Men man kan ubevidst komme til at avle 
på frygtsomme hunde, enten fordi man ikke er bevidst om problemet, 
eller fordi man måske har fokus på et andet karaktertræk.
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liv ved at sørge for et trygt og stimulerende miljø omkring tæ-
ven og hvalpene. Hvis tæven er stresset under drægtigheden, 
eller mens hun opfostrer hvalpene, øges risikoen for problemer 
med stressregulering og frygtsomhed hos hvalpene senere i li-
vet. Derimod har et studie fra 2017 vist, at tidlig stimulering i de 
første uger af hvalpenes liv i form af diverse sansestimuleringer 
som løft, berøring, berøring med forskelligt materiale, forskel-
lige lyde m.m., giver en mindsket risiko for problemer med bl.a. 
separationsangst, angst, og reaktion på berøring.
Både hos opdrætteren og når hvalpen flytter til sit nye hjem, 
ligger der et vigtigt forebyggelsesarbejde i den såkaldte socia-
lisering, hvor hvalpen lærer at være tryg ved mange forskellige 
ting, lyde, personer og andre dyr. Denne socialisering har bedst 
effekt, når hvalpene er ca. 6-14 uger. I takt med at hundeejere 
er blevet bekendte med den vigtige socialisering, har jeg dog 
desværre set en del mislykkede forsøg på socialisering, hvor 
det er endt med, at hvalpen blev mindre frem for mere tryg ved 
nye ting. Der er nemlig den vigtige detalje, at socialisering ikke 
handler om at udsætte hvalpen for så mange nye ting og indi-
vider som muligt, inden den fylder 14 uger, men om at skabe 
positive oplevelser med så mange ting og individer som muligt. 
Hvis hvalpen udsættes for nye ting for hurtigt eller for voldsomt, 
vil den få en negativ oplevelse og kan fremover risikere at rea-

stimulering virkede til at være en faktor i mange adfærdspro-
blemer. I dag oplever jeg oftere og oftere, at jeg har brug for 
også at give ejerne redskaber til at lære deres hund at hvile og 
slappe af. Min oplevelse er, at det er blevet mere udbredt, at 
hvalpe og unghunde har svært ved at finde ro, hvilket ofte fører 
til overstimulering og problemer med stress. Om det skyldes 
måden, vi udvælger hunde til avl, eller måden vi holder hund 
på i dag, ved jeg ikke, men jeg tror, vi vil have gavn af at sætte 
mere fokus på dette problem både i forskningen og i avl og 
træning af vores hunde.
Udover behovet for hvile og vigtigheden af at kunne finde ro, 
er det selvfølgelig stadig vigtigt at sørge for, at vores hunde 
får opfyldt deres behov for fysisk motion og mental aktive-
ring. Nyere studier tyder på, at det, at hunden løser forskellige 
problemløsningsopgaver eller bruger sin lugtesans aktivt, kan 
virke forebyggende ift. frygtproblemer. Vi kan udnytte dette 
som hundeejere og forebygge adfærdsproblemer ved at lade 
vores hunde søge efter deres foder eller arbejde foderet ud af 
såkaldte foderaktiveringsopgaver. Det er næsten kun fantasien, 
der sætter grænser for sådanne foderaktiveringsopgaver, men 
et godt sted at starte kunne være at putte hundens tørkost i 
en tom plastflaske, pakke det ind i håndklæde eller putte det 
ned i en tom æggebakke eller papkasse. For hunde, der 

Et trygt og godt miljø 
er vigtig for hvalpene 
og deres fremtidige 
adfærdsmønstre. 

Udover behovet for 
hvile og vigtigheden 
af at kunne finde ro, 
er det selvfølgelig 
stadig vigtigt at sørge 
for, at vores hunde får 
opfyldt deres behov 
for fysisk motion og 
mental aktivering.
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gere med frygt eller aggression over for det, den havde en ne-
gativ oplevelse med. Undersøgelser af hvalpes oplevelser med 
andre hunde bekræfter dette. Nogle undersøgelser peger på, at 
det at tage hvalpen til hvalpetræning, hvor hvalpen må formodes 
at få primært positive oplevelser med andre hvalpe, mindsker 
risikoen for adfærdsproblemer senere hen. I modsætning til 
dette har en anden undersøgelse vist, at jo tidligere en hvalp er 
startet med at møde ukendte hunde i parker og lignende, desto 
større er sandsynligheden for, at den udviser aggressiv adfærd 
over andre hunde som voksen. Det vil altså sige, at mens gode 
oplevelser med andre hunde forebygger aggression over for 
hunde senere hen, kan voldsomme eller mindre gode oplevelser 
med andre hunde have den modsatte effekt. 

Hvile og afslapning
Selvom den tidlige hvalpetid samt socialiseringsperioden er me-
get vigtig for hvalpens adfærdsmæssige udvikling, er der rigtig 
meget, vi også kan gøre for at forebygge adfærdsproblemer 
senere i hundens liv. For det første kan vi sørge for, at hunden 
har det fysisk godt og får opfyldt basale behov for mad, drikke, 
søvn/hvile, social kontakt samt fysisk og mental stimulering. 
Tidligere var et meget almindeligt råd fra trænere og adfærds-
behandlere, at man skulle aktivere sin hund mere, fordi under-
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får ’vådt’ foder, kan man bruge sådan noget som KONG® eller 
slikkemåtte, eller blot fordele foderet i flere små bøtter, som 
gemmes rundt omkring inden- eller udenfor.  

Den sociale kontakt
Variationer i behovet for social kontakt hos hunde er ikke vel-
undersøgt, men det virker som om, at dette behov er meget 
forskelligt fra hund til hund. Alle familiehunde har brug for dag-
lig positiv kontakt med deres ejer eller familie. Denne kontakt 
kan bestå af gåture, nussestunder, leg eller træning og gerne 
en god kombination af det hele. Mange hunde har derudover 
også behov for jævnlig positiv kontakt med andre hunde, men 
der findes også hunde, som vil trives fint med kun at have in-
teraktion med deres mennesker. 
En vigtig detalje i forhold til social kontakt er, at en del hunde 
ikke har behov for og faktisk helst vil undvære tæt kontakt og 
interaktion med enten fremmede mennesker og/eller fremmede 
hunde. I bedste fald vil disse hunde blot hilse neutralt på de frem-
mede og derefter trække sig væk. Men hvis disse hunde oplever, 
at mødet med fremmede er forbundet med, at deres grænser 
bliver overskredet, eller de på anden måde oplever ubehag i 
mødet, så kan den lavere grad af social interesse føre til pro-
blemer med frygtsom og aggressiv adfærd i mødet med andre.

snuse til, da både snuseadfærden, og det, at hunden selv vælger, 
hvornår den er færdig med at snuse, bidrager til god velfærd og 
forebyggelse af adfærdsproblemer. 
Med til følelsen af kontrol og medindflydelse hører også, at hun-
den føler sig ”hørt” og forstået. Det kræver, at vi som ejere er 
gode til at aflæse de små tegn på f.eks. utryghed, stress eller 
behov for afstand eller pause. Og forskningen viser, at vi men-
nesker generelt ikke er så gode til at aflæse de små eller første 
tegn på, at hunden er i en situation, der ikke er god for den. Vi 
kan godt se, når hunden er meget bange eller meget vred, men 
vi er faktisk generelt ikke så gode til at se det komme. 

Belønningsbaseret træning
Med til forebyggelse af adfærdsproblemer hører derfor, at vi bliver 
gode til at se, hvornår vores hund begynder at blive utryg, stres-
set eller ophidset, så vi kan hjælpe den ud af situationen, inden 
dens adfærd eskalerer til voldsommere frygtreaktioner eller ag-
gressiv adfærd. Og når vi så lærer at se på hunden, at den f.eks. 
har brug for mere plads fra en gæst eller en anden hund, eller at 
den måske har brug for lidt mere tid til at vænne sig til et noget 
nyt, før den går tættere på, så er det også vigtigt, at vi respekte-
rer de ønsker, som hunden kommunikerer, så den lærer, at den 
bliver hørt, når den siger det stille og roligt, fremfor kun at blive 
hørt, når den råber højt og f.eks. gør eller snapper ud.
Et sidste vigtig forebyggende tiltag, jeg vil nævne her, er brugen 
af belønningsbaseret træning. Flere videnskabelige studier viser, 
at brugen af straf, hvor vi udsætter hunden for noget, den gerne 
vil undgå, for at stoppe en uønsket adfærd, har bivirkninger i 

Mange hunde har brug for at blive aktiveret, men det er 
også vigtigt, at hunde får lov at hvile sig og finde ro. 

Udover de basale behov for mad, vand, hvile, motion, mental 
stimulering og socialt samvær, er der endnu et vigtigt behov at 
opfylde hos hunde – og i øvrigt også hos mennesker – nemlig 
behovet for at føle kontrol og medindflydelse. Når følelsen af 
kontrol og det at have indflydelse i sit eget liv bliver taget fra 
hunden, kan der opstå problemer med frygt, stress, indlært hjæl-
peløshed og/eller aggression. Som ejer har man derfor en vigtig 
opgave i at give sin hund følelsen af kontrol og medindflydelse 
i hverdagen. Det er til dels det, der ligger i begrebet ”empo-
werment”, som er blevet udbredt også i Danmark de senere år. 

Træningsøvelser
For at styrke hundens følelse af kontrol og medindflydelse, kan 
vi lave bestemte ”empowerment” træningsøvelser, hvor vi styrker 
hundens vedholdenhed, kreativitet og initiativ. Men vi kan også 
give hunden mulighed for at vælge mere selv i hverdagen. Hvor 
vil hunden f.eks. helst ligge – i et stille hjørne af hjemmet eller 
der, hvor familien er? Placér en liggeplads til hunden der, hvor 
den helst vil ligge, og gerne flere steder, hvis det skifter, hvor 
hunden foretrækker at ligge. Kan hunden ind imellem bestemme 
ruten på gåturen? Prøv det, og se, hvor glad din hund bliver, når 
den pludselig får lov at bestemme, hvor I skal gå hen. Og lad så 
endelig hunden snuse helt færdig, når den har fundet noget at 

Variationer i 
behovet for social 
kontakt hos 
hunde er ikke vel
undersøgt, men 
det virker som om, 
at dette behov er 
meget forskelligt 
fra hund til hund.
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Flere videnskabelige studier 
viser, at brugen af straf, hvor vi 
udsætter hunden for noget, den 
gerne vil undgå, for at stoppe en 
uønsket adfærd, har bivirkninger 
i form af øget tendens til frygt, 
stress, og aggressiv adfærd. 
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form af øget tendens til frygt, stress, og aggressiv adfærd. Ved 
at bruge belønningsbaseret træning undgår vi ikke bare disse 
bivirkninger. Da vi i belønningsbaseret træning har fokus på at 
sætte hunden op til succes og lære den, at den kan opnå gode 
ting gennem sin adfærd, vil denne form for træning også med-
føre tryghed, følelsen af kontrol og medindflydelse samt positivt 
socialt samvær med den, der træner. Alt sammen forhold, der vil 
forebygge adfærdsproblemer i at opstå.  


