
Adfærdsproblemer er farlige
 – mest for hunden selv
Cirka 25% af alle hunde, der bliver afl ivet i Danmark, må 
lade livet på grund af adfærdsproblemer. Og næsten hver 
gang en hund afl ives, står en ulykkelig familie tilbage. 
Hundeejerne føler sig ofte utilstrækkelige, men har måske 
følt, at de ikke havde andet valg end at afl ive hunden, fordi 
den har været til gene og skabt problemer i hjemmet. 

Aggressive hunde
Omkring 2/3 af alle adfærdsafl ivninger sker, fordi hunden 
gennem længere tid har været aggressiv. Den har måske 
bidt familiemedlemmer, fremmede mennesker eller andre 
hunde, og hundeejerne er blevet utrygge ved at have 
hunden i hjemmet. Det ærgerlige er, at langt de fl este af 
de hunde, der bliver afl ivet på grund af aggressivitet og 
andre adfærdsproblemer, kunne have været behandlet 

– endda med ganske enkle metoder. 

Sure hunde 
er ofte 
syge hunde
Adfærdsændringer er farlige – mest for hunden selv. 
Gå til dyrlægen og fi nd ud af, hvorfor din hund har æn-
dret adfærd.

Hjælp din 
hund før det 
er for sent 
- Prøv at tænk tilbage på, hvordan din hunds normale 
adfærdsmønster har været tidligere. 
Har hunden forandret sig gradvist? 

- Er der begyndt at opstå konfl ikter med hunden, hvor der   
ellers ikke plejer at være nogen? 
Over for mennesker, børn eller andre hunde?

- Virker din hund aggressiv, sky, ”doven”? 

Gå til dyrlægen hvis du oplever adfærdsændringer med din hund.

  Stempel



Der findes 
en løsning 

på langt de fleste 
adfærds-

problemer.

Hundens  
ændrede  

adfærdsmønster 
kan være det første 

tegn på sygdom.

Adfærdsændringer skyldes ofte skjult sygdom
Ofte kan ændringer i din hunds adfærd være tegn på, at 
hunden er syg, eller den kan være kommet til skade, uden 
at du har opdaget det. Hvis du kender din hund godt og 
ved, hvad dens normale adfærdsmønster er, kan du hurtigt 
afgøre, om den har forandret sig, og om der pludselig er 
begyndt at opstå konflikter med og for hunden, hvor der 
ellers ikke plejer at være nogen. Hold øje med hundens 
signaler.

Eksempler på ændret adfærd:  
• Hunden er sky, bange, uinteresseret i kontakt
• Pludselig aggressivitet, uro, ødelægger ting
• Virker sløv, uinteresseret, sover mere 
• Hoste, forpustet, urolig om natten
• Drikker mere end normalt
• Tisser mere end normalt
• Nedsat eller slet ingen appetit 
• Voldsomt forøget appetit
• Urenlighed, hvor den før har været renlig 
• Lugter ud af munden, savler mere

Nogle sygdomme er ikke smertefulde, men nedsætter hun-
dens livskvalitet og levetid. Hundens ændrede adfærdsmøn-

ster kan her være det første og måske 
eneste tegn på sygdom. Hvis hunden 
har ondt i et ben, vil den halte, men hvis 
smerten kommer fra begge forben, begge 
bagben, fra ryggen eller bughulen, kan det 

være, at den bare begynder at sakke lidt bagud på gåturene 
eller virker ”doven”. Du vil muligvis tænke, at din hund er 
stædig og skælde den ud. Lad være med det, for hunden 
har som regel en god grund til at opføre sig, som den gør. 
Overvej i stedet om den er syg. Gå eventuelt til dyrlæge.   

grundig beskrivelse af adfærdsproblemet og 
muligvis bede dig udfylde et spørgeskema. 
Herefter vil dyrlægen foretage en klinisk 
undersøgelse for at udelukke en eventuel
 fysisk årsag til adfærdsproblemet. Den klini-
ske undersøgelse og observationer af dyrets 

adfærd vil sammen med dine oplysninger give dyrlægen 
mulighed for at finde frem til, hvad der ligger til grund for 
hundens ændrede adfærd og stille en korrekt diagnose. 
Herefter kan en behandling sættes i gang. Det kan være 
medicinsk behandling mod den sygdom/skade, der har 
plaget hunden, eller det kan være forskellige former for 
adfærdstræning, som du selv kan foretage. 

Der er (næsten) altid en god grund og 
(næsten) altid en løsning!
Essensen af det hele er, at din hund i langt de fleste 
tilfælde har en god grund til at opføre sig anderledes, end 
den plejer. Din dyrlæge kan finde årsagen, og som regel 
kan sygdommen/lidelsen/adfærdsændringen behandles,  
så du kan få din gode hund tilbage.

Kontakt  
din dyrlæge,  

hvis du lægger 
mærke til  

ændringer i din 
hunds  

adfærd.

Syge hunde har brug for hjælp – og ro
Nogle hunde bliver irritable, når de har ondt. Irritationen 
kan gå ud over andre hunde, dig, børn eller gæster i huset. 
En hund, der for eksempel har ondt i ørene, vil ofte være 
uinteresseret i berøring. Den kan også blive aggressiv over 
for børn, der klapper den på hovedet. Hvis hunden har 
smerter, vil den ofte ønske at være i fred. Måske orker den 
ikke at rejse sig, fordi den frygter, at kontakten med men-
nesker eller andre hunde vil forstærke dens smerter.  

Skjuler smerter og sygdom for omgivelserne
Hunde reagerer på mange forskellige måder ved sygdom, 
afhængigt af situation, sygdom/skade, temperament hos den 
enkelte hund og race. Nogle hunde vil pibe eller skrige ved 
smerte/angst, mens andre prøver at skjule deres ”svaghed” 

ved at opføre sig så normalt som muligt.  
Andre vælger at gemme sig, blive aggressive 
eller inaktive. Vedvarende smerter kan altså 
være skjult for omgivelserne. Omvendt kan 
din hund sagtens have ondt, selv om den 
spiser og logrer med halen. Den er simpelt- 

hen meget tapper, fordi den bider smerterne i sig. Derfor 
er det nødvendigt at være opmærksom på ændringer i din 
hunds adfærd. 

Adfærdsbehandling  
hos din dyrlæge
Der findes en løsning på langt de fleste adfærdsproblemer.  
Dyrlægerne er specialister både i hundens helbred og i dens  
adfærd. Mange hundeejere er bare ikke opmærksomme 
på, at dyrlægerne i dag tilbyder adfærdsbehandling. Jo før 
du som hundeejer erkender, at din hund har adfærdsmæs-
sige problemer, jo nemmere er det at få rettet op på dem. 
Kontakt din dyrlæge, hvis du lægger mærke til en ændring i 
din hunds adfærd. Dyrlægen vil typisk bede dig om en  


