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Vejledning til familiehund 
 

Før anskaffelse af hund 
 
Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt 

overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal du vælge en hund, som 

passer til dig og familien. I denne vejledning kan du læse en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før 

du køber hund. 

 

Få den bedste start med din hund 
 
Hvordan byder du bedst muligt din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund 

at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. I 

denne vejledning finder du gode råd, som kan være med til at sikre, at din hund får en god start i sit nye 

hjem. Du kan ydermere læse om, hvordan du kan opdrage hunden. Endelig omtaler vi nogle praktiske ting, 

som du skal tænke på, herunder vaccination og registrering af hunden  
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1. Du skal have tid og overskud 
 
En hund bør ikke være alene hjemme i mere end 5 timer dagligt. Desuden skal du tænke på, at hunden skal 

luftes mindst 1½-2 timer hver dag uanset vejret. Det er ikke nok bare at lukke hunden udenfor alene, hver 

også opmærksom på de regler der er omkring, hvilket steder en hund skal have snor på, og hvor de må gå 

løse. Den skal ud at have nye oplevelser og møde fremmede lugte. Ud over den daglige motion skal hunden 

opdrages, trænes og aktiveres. Desuden skal den børstes og soigneres. Du må derfor regne med at bruge 

mindst 1½ time dagligt til at beskæftige dig med hunden – ud over den tid du ellers er sammen med den. 

 

2. Hunden vil gribe ind i familiens dagligdag 
 
Beslutningen om at anskaffe en hund skal træffes af familiens medlemmer i fællesskab. Det er meget 

vigtigt, at alle er indforstået med de ændringer i familien, som anskaffelsen af hunden vil indebære. Du skal 

tænke på, at der hele tiden skal tages hensyn til det nye familiemedlem. Hvis familien skal i byen, bør 

hunden altid komme med, når det kan lade sig gøre. Mange problemer med hunde skyldes, at de ikke 

oplever nok, fordi de ofte lades alene. Hunden bør desuden komme med, når familien skal på ferie. Hvis det 

ikke kan lade sig gøre, skal hunden passes – helst hos personer, som den kender. 

 

3. Hunden er de voksnes ansvar 
 
Hvis hunden bliver anskaffet af hensyn til børnene i familien, bør du tænke på, at valget af hund samt 

pasning og pleje af den altid er de voksnes ansvar. Børnene lover måske, at de nok skal passe hunden og gå 

tur med den. Men når nyhedens interesse har lagt sig, overgår forpligtelserne ofte til forældrene. Det er 

derfor de voksne i familien, der skal have tid til at tage sig af hunden. 

 

4. Tænk på omkostningerne 
 
Der er mange omkostninger ved at have hund. Ud over udgiften til foder må du påregne udgifter til udstyr, 

træning, hundeforsikring, vaccinationer, loppe- og ormemidler, regelmæssige og uforudsete dyrlægebesøg 

m.v. Hvis du ikke kan afse mindst 300-400 kr. om måneden til dette, bør du overveje, om du har råd til at 

holde hund. 

 

5. Tag hundens størrelse i betragtning 
 
Tag hundens størrelse i betragtning Små hunde giver ikke færre problemer end store hunde, og de har lige 

så stort behov for opdragelse. En stor hund vil dog alene i kraft af sin størrelse være vanskeligere at 

håndtere end en lille, og den spiser mere. Desuden er en lille hund lettere at have med rundt, når du skal i 

byen. Hvis du bor i lejlighed og skal gå på mange trapper hver dag, bør du ikke vælge en stor og tung race. 

Det er belastende for hundens knogler og muskler at gå på trapper, før den fysisk er fuldt udviklet. Du er 

derfor nødt til at bære hunden op og ned ad trapperne, mens den er hvalp. Desuden bør de helt store racer 

ikke holdes i en lille lejlighed. 

 

6. Der er forskel på han- og hunhunde 
 
Selv om der selvfølgelig kan være undtagelser, er der som regel tydelig forskel på han- og hunhundes 

adfærd. Hanhunde kan have sværere ved at indordne sig i familien og acceptere, at familiens medlemmer 

bestemmer over dem. Desuden er de oftere end hunhunde aggressive over for andre hunde af deres eget 



Vejledning til familiehund 

Copyright 2022 – Dyrenes venner i Grønland – Kalaallit Nunaanni Uumasut Ikinngutai 4 

køn samt over for fremmede mennesker. Omvendt bliver hunhunde lettere nervøse end hanhunde. 

Tilpasnings- og aggressionsproblemer samt problemer med nervøsitet kan dog undgås, hvis hunden 

behandles rigtigt. 

 

7. Vælg den rigtige race 
 
Der er stor forskel på hunderacer – både med hensyn til størrelse, udseende og temperament. Hunde af 

blandingsrace kan være lige så gode familiehunde som racehunde, men det er sværere at forudse, 

hvorledes en hund af blandingsrace vil udvikle sig. Omvendt vil arvelige lidelser ikke være så udtalte hos 

blandingsracer. Det skyldes, at forældredyrenes egenskaber bliver blandet og kan slå igennem på forskellig 

måde hos hvalpene. Hvis du vælger at anskaffe dig en racehund, bør du nøje overveje, hvilken race som vil 

passe bedst ind i familien. Læs en eller flere hundebøger om de forskellige racers særlige egenskaber, før 

du beslutter dig for, hvilken race hunden skal være. 

 

8. Find en god opdrætter 
 
Når du har besluttet dig for hundens race, bør du tage ud at besøge opdrætteren. Forlang altid at se tæven 

og hvalpens kuldsøskende (medmindre den er den sidste i kuldet), og læg mærke til, om de er sunde, glade 

og tillidsfulde. Forlang desuden at se de forhold, som hundene lever under til hverdag. Kan du ikke få lov til 

dette, bør du vælge en anden opdrætter. Ved at se de voksne hunde hos opdrætterne kan du også danne 

dig et indtryk af, om racen passer til dine forventninger. Du skal sikre dig, at hvalpene hos opdrætteren har 

haft regelmæssig kontakt med mennesker af begge køn samt børn såvel som voksne. Spørg derfor til, hvor 

mange mennesker der er til at tage sig af de hunde, som findes hos opdrætteren. Spørg desuden, om der er 

noget bestemt, du skal vide om racen eller den bestemte hvalp, som du ønsker at købe. Den gode 

opdrætter har ikke noget at skjule og svarer beredvilligt på alle dine spørgsmål. Hvis hunden er 

stambogsført, bør du tjekke, hvilken organisation der står bag stambogen, så du ved, hvem du skal 

henvende dig til, hvis der opstår problemer. Indgå ikke mundtlige aftaler med opdrætteren, men få en 

skriftlig købsaftale underskrevet af begge parter, hvor oplysninger og aftaler bliver skrevet ned. 

 

9. Vælg den rigtige hvalp i kuldet 
 
Der kan være stor forskel på hvalpene i et kuld. Det kan du få et indtryk af, dels ved at iagttage hvalpenes 

adfærd, når de er sammen, dels ved at se, hvordan de enkelte hvalpe reagerer, når du vil i kontakt med 

dem. Nogle hvalpe kan være tilbageholdende eller sky, mens andre er meget aktive, nysgerrige og 

pågående. Hvis du ikke i forvejen har stor erfaring med hunde, bør du vælge en hvalp mellem disse 

yderpunkter. Hvis du kender nogen, som har stor forstand på hunde, bør du desuden tage ham eller hende 

med ud til opdrætterne for at hjælpe dig med at finde den rigtige hvalp til dig. 

 

10. Hundens ankomst til sit nye hjem 
 
Hvis du har en hund i forvejen, bør du lade din nye hund mødes med den gamle uden for hjemmet. Hvis du 

et lukket udeareal, kan du lade dem lege sammen dér (uden snor), når de er blevet trygge ved hinanden. 

Hunden skal have lov at falde til i sit nye hjem uden straks at blive ladt alene i mere end nogle få minutter 

ad gangen. I de første dage skal hunden have ro, og du bør kun gå korte ture med den. Hunden har i starten 

brug for tryghed og tæt kontakt med sin familie. Du må derfor ikke lukke hunden ude fra soveværelset, 

men bør lade den sove i sin kurv lige ved siden af dig. Man kan altid senere lære hunden, at den skal sove et 

andet sted. 
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11. Ting til hunden 
 
Hunden skal have en kurv, hvor den kan få lov at være i fred. Desuden skal du købe en snor, et halsbånd 

eller en sele til hunden og specielle skåle til mad og vand. Hundens halsbånd eller sele skal gerne være 

forsynet id-skilt, gerne med hundens navn, samt dit telefonnummer. Hunden skal også have nogle legeting 

at bide i, som ikke kan gå i stykker. Du bør endvidere købe en speciel børste, da hunden – afhængigt af dens 

pels – jævnligt skal børstes. 

 

12. Vær kritisk ved valget af foder 
 
Da hunden er et rovdyr, stiller den andre krav til føden end mennesker. Derfor bør du købe et færdiglavet 

kvalitetsfoder eller selv fremstille speciel mad til hunden. Sørg for, at foderet er baseret på dyrisk protein, 

der stammer fra kød. Undgå billigt foder med mange fyldstoffer, som hunden alligevel ikke kan udnytte. 

Vær opmærksom på, at hvalpe, unghunde, voksne hunde og ældre hunde stiller forskellige krav til foderets 

sammensætning. Der findes derfor specielt foder til hver af disse aldersgruppers særlige behov. 

 

13. Læg hundens aktiviteter i faste rammer 
 
I starten bør hunden luftes, fodres og beskæftiges på nogenlunde de samme tidspunkter hver dag. Når først 

hunden er faldet til i familien, kan du gradvist lære den, at tingene ikke altid sker på faste tidspunkter. 

 

14. Væn hunden til at være alene 
 
Du bør gradvist lære din hund at være alene hjemme. I de første dage forlader du kun hunden i nogle få 

minutter ad gangen, men gerne flere gange om dagen. I de følgende dage forlader du så hunden i længere 

og længere tid ad gangen. Gå fra hunden, når den er helt rolig. Det er vigtigt, at du ikke går så hurtigt frem, 

at hunden begynder at hyle. Husk, at hverken voksne hunde eller hvalpe bør være alene hjemme i mere 

end fem timer ad gangen, og at en hvalp aldrig må være alene en hel dag. 

 

15. Lær børnene at respektere hunden 
 
Lad aldrig mindre børn være alene med hunden. Du bør heller ikke lade større børn være alene med 

hunden, før de har lært, hvordan de skal opføre sig over for den. Du skal blandt andet sørge for, at de ikke 

leger vilde lege med den. Du skal desuden lære børnene, at de skal være varsomme i forbindelse med 

fremmede hunde, som måske ikke er vant til at omgås børn. 

 

16. Lad familien deltage i pasningen af hunden 
 
Familiens medlemmer bør deles om forpligtelserne over for hunden, så den ikke knytter sig for stærkt til én 

person i familien, hvilket senere kan give problemer med hunden. Både børn og voksne kan deltage i den 

daglige træning, motionering og aktivering af hunden 

 

17. Lær hunden at være renlig 
 
Når du køber en hvalp, kan du ikke forvente, at den er renlig. Hvalpen vil dog hurtigt lære at være renlig, 

hvis du følger nogle simple retningslinjer. Tag hunden ud, hver gang den har sovet, spist, drukket eller leget. 

Desuden skal hvalpen altid luftes, hvis den går søgende rundt og snuser, eller den går hen til døren. Ros og 
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beløn hunden, når den besørger udenfor. Hvalpe besørger oftere end voksne hunde. Du skal derfor være 

opmærksom på hvalpen, så den kan komme ud, hver gang den har behov for det – også når familien har 

gæster. 

 

18. Hunden skal vaccineres 
 
Som hvalp skal hunden vaccineres to gange med 4 ugers mellemrum. Normalt bliver hvalpe vaccineret i 7-

8-ugers-alderen og skal så vaccineres igen, når de er 11-12 uger gamle. Hvis din hund endnu ikke er blevet 

vaccineret for første gang, må du hurtigst muligt sørge for, at den bliver det. Herefter skal den vaccineres 

regelmæssigt. Tal med dyrlægen/kommunen om, hvor ofte det skal gøres. 

 

19. Indvoldsorm 
 
Når du får hunden, kan den have indvoldsorm. Tal derfor med dyrlægen om at give den en ormekur. 

Hunden er som regl allerede vaccineret og dyrlægeundersøgt, hvis du får den fra Dyrenes Venner i 

Grønlands internat. 

 

20. Væn hunden til fremmede 
 
Du skal hurtigst muligt begynde at vænne hunden til venlige, fremmede mennesker og dyr. Tag ofte 

hunden med ud blandt fremmede mennesker og andre hunde. Du skal uhindret lade hunden tage kontakt, 

hvis den ønsker det, men du må aldrig presse den. Sørg for, at hunden er påbegyndt et 

vaccinationsprogram. Hvalpe kan blive smittet med forskellige sygdomme, og derfor bør du i starten kun 

lade hvalpen være sammen med hunde, som med sikkerhed er vaccineret. Risikoen for, at hunden bliver 

smittet, er dog ringe, og man kan sige, at denne risiko opvejes af fordelene ved, at hunden socialiseres 

korrekt blandt andre, venlige hunde 

 

21. Hunden skal registreres 
 
I følge vedtægterne om hold af hund i Grønland skal besidderen af en hund sørge for, at hunden bliver 

rigistreret i den kommune hvor hunden opholder sig. Der er krav til f.eks vacciner før hunden kan blive 

registret og i derefter kan få en tilladelse udleveret. Tjek altid vedtægterne i din kommune. 

 

22. Gå til hvalpetræning med hunden 
 
Hvis du har anskaffet dig en hvalp, og der er hvalpetræning i din by, bør du gå til hvalpetræning med den – 

også selvom du selv er i stand til at træne den. Hvalpen kommer derved i kontakt med andre hunde samt 

fremmede mennesker, hvilket har stor betydning for dens forhold til fremmede senere i livet. På 

hvalpeholdet lærer du desuden forskellige øvelser, der styrker samarbejdet mellem dig og din hund samt 

din rolle som leder. Hvalpetræning er godt at starte med når hvalpen er omkring 4-5 måneder gammel, og 

husk at den skal være blevet vaccineret inden start, da den møder andre hunde. Det er sjovt at træne – 

både for dig og din hund. 

 

23. Du skal være en god leder 
 
Det første, hunden skal lære, er, at den kan have ubetinget tillid til dig og familiens øvrige medlemmer. 

Hunden skal have tiltro til, at familien kan beskytte den i enhver situation. Du skal være en god leder ved, at 
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du giver hunden tryghed. Det gør du blandt andet ved at dække hundens behov for kontakt, aktivitet, gode 

oplevelser samt dens basale behov som mad og et rart sted at være. Derudover er det vigtigt, at hunden 

føler, at du er i stand til at tage beslutninger for den. Hunden bliver tryg ved, at du er “toneangivende” i nye 

situationer. Du skal vise hunden, hvad den må og ikke må, og altid huske at rose den, når den gør det rigtige 

 

24. Væn hunden til fysisk kontakt 
 
Hunden skal have tillid til, at lige meget hvad du gør ved den, så sker der ikke noget ved det. Det er derfor 

vigtigt, dagligt at have fysisk kontakt med hunden. Hvis den ikke er vant til dette, skal du gå langsomt frem, 

så den ikke på noget tidspunkt føler ubehag ved det. Du må ikke tvinge hunden til kontakt. Hvis den vil rejse 

sig for at gå, skal du lade den gøre det. Kæl med hunden, når den er helt afslappet. Berør hunden over hele 

kroppen, og tal beroligende til den. Red eller børst hunden dagligt, og tør dens poter regelmæssigt, når den 

er blevet vant til fysisk kontakt. Væn hunden til, at du kan se og røre ved dens ører, mund m.m. Ros hunden 

bagefter, og giv den en godbid. 

 

25. Opdragelsen skal være lystbetonet 
 
Det er vigtigt, at indlæring og opdragelse af hunden er lystbetonet. Hunden skal have ros, hver gang den 

gør det rigtige. I starten bør den også have en godbid. Det fremskynder indlæringen. Senere kan du nøjes 

med at give hunden en godbid en gang imellem. Du kan også belønne hunden ved at kæle for eller lege 

med den. Straf ikke hunden, hvis den ikke gør, hvad du forventer. Straf virker hæmmende på hundens lyst 

til at samarbejde og prøve noget nyt. Brug af straf vil desuden ødelægge tillidsforholdet mellem dig og din 

hund. Husk, at præstationer ikke bør være et mål i sig selv. Gå langsomt frem, og beløn selv små fremskridt. 

Slut altid med at belønne hunden for at have gjort det rigtige. Både du og din hund skal have glæde af jeres 

samliv 

 

26. Vær konsekvent over for hunden 
 
Hunden ved ikke på forhånd, hvad du forventer af den. Det skal den først lære. Du skal derfor være 

konsekvent over for den. Det, som du ikke accepterer den ene dag, bør du heller ikke acceptere den næste. 

Husk at være konsekvent i at rose hunden for korrekt adfærd. Du skal være tålmodig, men vedholdende i 

dine krav til hunden, når du opdrager den. Hids dig aldrig op over for hunden. Træn kun med den, når du 

har overskud til det. Du bør desuden tale meget med hunden. Hvis du altid siger de samme ting til hunden, 

lige før I skal foretage jer noget bestemt sammen, vil den hurtigt lære, hvad der skal foregå. Når hunden 

med sikkerhed har lært, hvad du forventer af den, når du siger noget bestemt til den, skal den som 

udgangspunkt gøre det, du beder den om. Det er dog op til dig at skabe en situation, hvor hunden kan 

opføre sig som forventet og blive belønnet for det. Der kan dog være situationer, hvor hunden ikke kan 

gøre, hvad du beder den om. Find i stedet en opgave, hunden kan klare, og beløn den for at udføre den. 

Dette er med til at gøre dig til en god og positiv leder for din hund 

 

27. Lær hunden at være lydig 
 
Det giver tryghed og frihed for både dig og din hund, at den altid kommer, sætter og lægger sig, når du 

beder den om det. Når du først har tillid til, at hunden altid vil lystre dig i en kritisk situation, kan du give 

den større frihed. Jo tidligere i hundens liv du begynder at lære den almindelig lydighed, jo lettere vil det 

være 

 

28. Nogle praktiske råd 
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Hunden er et flokdyr, som har brug for at kende sin plads i ”flokken” (familien). Det giver hunden tryghed. 

Det er dit ansvar at vise hunden, at du er en god leder, som den trygt kan følge. 

 
• Gør dig fra starten klart, hvad du vil tillade fra hundens side som voksen, så den allerede fra hvalp 

kan lære, hvad den må, og hvad den ikke må. Det skal ske stille og roligt, idet du belønner hunden 

for alt, den gør rigtigt, og undgår enhver form for straf.  

 

• Lad hunden arbejde for belønning. Vil du give hunden en godbid, bør du bruge lejligheden til at 

træne med den – f.eks. indkald, sit, dæk, giv pote, rul eller lignende, så hunden gør noget for at få 

godbidden.  

 

• Sørg for, at hunden ikke ligger i vejen i døråbninger og lignende. Bed hunden om at flytte sig, og 

beløn den, når den har gjort det.  

 

• Få altid hunden til at vente roligt ved hoveddøren, ved havelågen, i bilen m.m., og lad den altid gå 

sidst ud eller sidst ind. Det er god træning og gør hunden mere opmærksom på dig  

 

• Hunden skal have lov at søge kontakt og samvær med familien, men giv aldrig efter, hvis den plager 

om opmærksomhed eller for at opnå et eller andet. Afvis hunden venligt, men bestemt. Tag først 

kontakt med hunden, når den er rolig.  

 

• Det er vigtigt, at hunden ikke føler sig udenfor. Den skal derfor have megen opmærksomhed fra 

familiens medlemmer, men beskæftiges på en måde, så den oplever samarbejde med og 

afhængighed af familien. Hunden skal dog også kunne fungere på egen hånd. Lad derfor være at 

afbryde hunden, når den beskæftiger sig selv – medmindre den gør noget, som den ikke må.  

 

• Tilskynd aldrig hunden til at være vagtsom over for fremmede og beskyttende over for familien. 

Det er familien, der skal passe på hunden, ikke hunden, som skal passe på familien.  

 

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

 

• Hvis der er noget, som hunden er bange for, må du ikke presse den til at gå hen til det. Gå selv frem 

for at undersøge tingene, mens du taler roligt til hunden, og bliv stående, indtil hunden kommer 

hen til dig. 

 

 
DENNE VEJLEDNING ER IKKE LAVET TIL SLÆDEHUNDE  

I SLÆDEHUNDEDISTRIKTERNE.  

DEN ER LAVET TIL FAMILIEHUNDE UDENFOR SLÆDEHUNDEDISTRIKTERNE. 
 

 


