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Svar på spørsmål om hunder i hundepark 
 

Er du iblant usikker på hvordan du som hundeeier bør håndtere ulike situasjoner/forhold som kan 
oppstå i parken?  

Brukere av Sletta hundepark har stilt spørsmål til etolog og atferdskonsulent Anna B. Compton ved 
Dyreatferdssenteret i Moss. 

På de neste sidene er spørsmål stilt av brukere av Sletta Hundepark listet opp – med svar fra atferds-
konsulent Anna B. Compton. 
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Nr. Spørsmål Svar 
1 Hva er de største tabbene mange gjør i en 

hundepark? 
Dette er vanskelig å si, det er så mye som kan gå 
galt, men det å tenke at hunder er hunder og la 
de ordne opp selv er veldig misforstått. Hunder 
har ikke lenger samme egenskaper til å kommu-
nisere ordentlig sammen, så vi må regulere de 
mere. Eiere følge ofte ikke med på hundene sine 
og står i en gruppe og skravler, det er bedre å 
flytte på seg enn å stå stille. Det å la hundene 
komme fulle av energi er også veldig dumt for 
da har ikke hundene hjernen sin påslått. Og kan-
skje siste ting er å ta med ressurser som mat, le-
ker etc., uten å vurdere hundene som er til 
stede. 

2 Hva er de viktigste punktene man må ha i 
bakhodet når man oppholder seg i en hun-
depark? 

Vær rolig, hold øye med hundene, tilrettelegg 
for det dere ønsker av atferd, hunder har et an-
net språk enn oss, lær dere det.  

"Better safe than sorry", er du usikker, så fjern 
hunden din. Du kan alltid la den leke med andre 
hunder senere, men du får aldri fjernet en dårlig 
opplevelse fra minet dens.  

3 Jeg ser rett som det er at noen hunder lø-
per ned andre hunder så de deiser i bak-
ken. Den samme hunden kan gang på gang 
under et opphold i hundeparken ha en el-
ler flere andre hunder etter seg som leker 
såpass røft med den «forfulgte» hunden at 
den blir revet over ende og ligger med 
bena i været og ofte med halen mellom 
bena.  
  
Det er ikke uvanlig at den «forfulgte» hun-
den da av og til løper for å plassere seg 
tett inntil eier/eller annen person eller 
mellom eiers ben, eller den gjemmer seg 
noen sekunder eller minutter under et 
bord eller en stol.  

Når den «forfulgte» hunden har vært i så-
kalt dekning noen sekunder eller minutter, 
oppsøker den kanskje selv de andre hun-
dene. Den «forfulgte» løper såkalt ertende 
rundt de andre og det ender da ofte med 

Dette er «bølle»-atferd, det som er at alt man 
øver på blir man flink til. Tapere tror på at de vil 
tape og vil oppsøke de andre for å skaffe seg sik-
kerhet ved å smiske med dem.  

Så når de blir jagd igjen så bekrefter det usikker-
heten deres og de vil gjøre dette igjen og igjen.  

På den andre siden lærer også «bøllene» og 
gjenta denne atferden. Hvis de da treffer på feil 
hund de gjør dette på, så kan det skape en 
krangel eller i verste fall en slåsskamp. I første 
omgang bør man bryte sirkelen, kalle inn «bølle-
hundene» og la den jagede få en pause. Prøve å 
sette sammen andre grupper med hunder. F.eks. 
kan man avtale at en av «bølle-hundene» og den 
jagede er i en avdeling alene og lærer de to å 
leke sammen.  

Ofte blir ting verre av flere som jager. Da blir det 
en hets i det. Hvis man ikke ønsker å legge en 
jobb i å endre dynamikken, så bør man i hvert 
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atter en gang at den blir løpt ned så den 
«smeller» i bakken eller den/de andre 
hundene «bare» trykker «den forfulgte» 
bestemt ned i bakken.  

Av og til hører man også disse «forfulgte» 
hundene piper under leken. 
  
En slik lek mellom hundene kan holde på 
veldig lenge. Hundeeierne er ofte enige 
om at den «forfulgte» hunden er med på 
leken og har stor glede av dette samspillet 
da enkelte av de «forfulgte» også oppsø-
ker de hundene som leker røft med den.  
  
Den beskrevne situasjonen skjer ofte, men 
ikke alltid mellom hunder som ikke er godt 
kjente eller med hunder med stor størrel-
sesforskjell og med unge hunder. 
  
Jeg ser også at enkelte av slike «forfulgte» 
hunder kan trekke seg vekk fra både men-
nesker og hunder for å for eksempel sitte 
ved gjerdekanten eller i et hjørne. 
  
Er det greit å la hundene holde på slik? 
Hvis ikke, hva kan konsekvensene bli hvis 
man ikke hindrer slik atferd? Er det sann-
synlig at det det kan være uheldig for både 
«forfølgeren» og den som blir «forfulgt» 
hvis hundeeiere lar hundene være røffe 
mot hverandre slik beskrevet? Hvordan 
eventuelt stoppe slike aktiviteter mellom 
hundene? Skal man skille hundene et par 
minutter og prøve igjen eller bør hundene 
ikke være inne i den samme innhegningen 
sammen i det hele tatt?  
(Det finnes 3 innhegninger i parken).  
Annet? 

fall ikke la de leke sammen, da dette ikke er høf-
lig atferd og kan gi problemer i det lange løp. 
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4 En sjelden gang ser jeg enkeltindivid som 

går helt amok og løper etter andre hunder 
og leker helt hysterisk. Slike individ hopper 
og biter på de andre nonstop. Det kan se 
ut som om slike hunder ikke har en sperre, 
de bare gyver løs i det uendelige. 

 
Aktivitetsnivået er altså ofte svært høyt på 
slike individ og de leker røft med andre 
hundene uavhengig om de andre hundene 
egentlig vil være med på dette.  
 
Jeg går aldri inn i den avdelingen som slike 
hunder oppholder seg i. 
 
Har egentlig den "hysteriske" hunden det 
bra tror du? 
Har andre hunder i samme avdeling som 
den "hysteriske" det bra? 

Det er vanskelig å avgjøre hva den underlig-
gende motivasjonen for denne atferden er, men 
høyt stress i lengden er sjeldent bra, det er hel-
ler ikke innenfor normal atferden og tyder der-
med på noe stress, usikkerhet, overskytende 
energi o.l. Sannsynligheten for at en slik hund 
ikke leser og/eller respekterer de andre hunde-
nes signaler er meget store og dermed øker 
sjansene for konflikt og negativ læring for begge 
parter. Jeg vil anbefale å ikke gå inn der en slik 
hund leker, og eier av denne hunden bør prøve å 
lage en plan for å hjelpe hunden til en mere har-
monisk atferd som gjør at den får en bedre om-
gang med de andre hundene. Likevel må det tas 
høyde for raseforskjeller og da kan det være ikke 
alle hunder går like godt sammen, da noen 
hundra ser er mere "hypre" enn andre. 

5 Hva kan være tegn på at hunden ikke pas-
ser å være sosial i parken akkurat nå og/el-
ler akkurat med disse individene som er 
der akkurat da? 

Mye av det samme som svaret nedenfor i punkt 
25, men også om den trekker seg vekk og blir 
passiv, om den trekker seg vekk og holder på 
med ting så er det helt greit som oftest. Gene-
relt om en hund blir passiv eller gjemmer seg, 
om en hund stadig plager andre hunder mm. 

6 Alle er nok enige om at en hund som er 
farlig for andre hunder ikke kan være i en 
park med andre hunder. Er det andre enn 
slike hunder som av en eller annen grunn 
ikke passer i hundeparken. Hvorfor? 

Løpetidstisper bør man være forsiktig med, da 
hannhunder kan sloss og tisper også kan reagere 
negativt på en annen tispe i løpetid. Kanskje 
bare i avtalte grupper med kjente hunder den 
går godt med. Veldige unge valper bør helst gå 
med rolige stabile voksene eller valper av 
samme størrelse, energi. Gamle hunder bør få 
slippe unge viltre hunder som kan hoppe på de 
osv. Tenk litt på størrelse forskjell, som at en 
labb fra en Berner Sennen kan knekke ryggen på 
en dachs, uten at det er noe aggresjon. Ta hen-
syn og sett gruppene sammen noenlunde basert 
på individene.  
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7 Jeg har sett en del ganger at hunder på vei 

ut og inn av parken møtes i slusa. Dette 
blir mange hunder stresset av. Jeg har 
også sett tilløp til slåssing i slusa. Noen 
hunder har høyt stressnivå og eier slipper 
hunden rett inn i parken mens mange 
andre hunder står rett utenfor og vil 
trykke seg inn. 
Har du noen gode råd for å for en smidig 
inn og utgang fra hundeparken? 

Slusene bør brukes til kun en hund om gangen 
evt, flere hunder fra samme familie/flokk. Bruk 
gjerne tid på å la hunden roe seg ved å snuse et-
ter godbiter i slusen etc.  

Eiere bør rope til seg hundene sine, så ikke alle 
står og møter hunden som kommer inn fra slu-
sen. 

8 Hva kan man gjøre hvis to hunder begyn-
ner å slåss? Er det noen man absolutt ikke 
bør gjøre? 

Det å dra i hundene er det verste man kan gjøre, 
da lager man skader. Prøv å behold roen, de al-
ler fleste slåsskamper er "rituelle", altså masse 
lyd, tenner og bevegelse for å lage et "show". 
Prøv å bryt hundene ut av det ved å gjøre noe 
uventet, løp vekk, lag en høy rar lyd, kast vann 
på dem, eller et bånd i bakken rett ved siden av 
evt. på de om nødvendig. Når det er en liten 
pause, så rop de vekk fra hverandre. Vær så rolig 
som mulig. Alle andre bør rope vekk sine hunder 
så ikke flere blander seg inn. Aller oftest så går 
krangler fint, så vår jobb er å minimere skadene 
og ikke forverre situasjonen med vår innblan-
ding mer en høyst nødvendig for å stoppe det. 
Det som bør uroe oss, er om en hund går i pre-
dator atferd, altså er helt stille og flyr rett i uten 
noen ritualer først som knurring, stivhet etc. 
Spesielt om de da også biter etter strupe, mage 
eller over rygg på små hunder. Da bør man rea-
gere raskt og immobilisere den angripende hun-
den. Prøv å lås den fast og hold den så stille som 
mulig og vent på at den skifter grep, eller finn 
noe å stikke inn mellom tennene og bend mun-
nen åpen. Hvis en eller flere hunder har bitt seg 
fast i hverandre, så foretrekker jeg å stelle meg 
over dem om mulig og holde i hver side av hu-
den rundt munnen, da får jeg god kontroll på 
hodet. Er det mye aktivitet så det er vanskelig å 
få hendene trygt inn mellom bittene og hundene 
ikke bryter når dere prøver å forstyrre de, så kan 
man gripe tak i bakbein og dra de rolig ut. Men 
dette kan skape skader og bør være siste utvei.  
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9 Hva kan man gjøre om en hund jager vekk 

andre hunder fra eier og andre mennesker 
som står ved eier? Hunden til den som står 
ved siden av eier blir jaga av hunden som 
har laget seg en usynlig sirkel og hunden 
som prøver å komme inn i den usynlige sir-
kelen får ikke komme bort til sin egen eier.  

Den ene hunden jager bort andre hunder 
så fort de nærmer seg den usynlige sirke-
len rundt eier og mennesker som står i sir-
kelen. Hvordan kan man jobbe med å få 
bort en slik atferd? 

Punkt en er management, eier av den hunden 
må enten øke sin avstand til de andre så alle 
hunder kan trygt komme til eierne sine, eller ta 
den i bånd om den da vil oppføre seg avslappet. 
Deretter må man lage seg en treningsplan, hvor 
man bestemmer en atferd man ønsker at hun-
den skal gjøre når andre hunder kommer innen-
for sirkelen dens. F.eks. sitte, se på eier, gå vekk 
eller lignende. Hva som er best, avhenger av den 
enkelte hund og avgjøres best sammen med en 
atferdskonsulent med kompetanse på slike pro-
blemer. Deretter jobber man gradvis med å au-
tomatisere denne atferden på signal (signalet er 
at en annen hund nærmer seg sirkelen dens). 

10 Om en hund bjeffer mye på andre hunder 
som leker sammen? Hunden går etter de 
som leker og bjeffer. Hva kan gjøres? 

Her kommer det an på grunnen for bjeffingen, 
men som vanlig er management første trinn. 
Kalle til seg hunden sin, ta den i bånd eller vekk 
inntil ny atferd er lært inn. Er det gjetting ville 
jeg lært inn en inkompatibel atferd, er det usik-
kerhet, så må man jobbe med å endre hundens 
opplevelse av situasjonen gjennom f.eks. motbe-
tinging. 

11 Hundene rir (jokker) av og til på andre 
hunder. Også tisper har jeg sett kan finne 
på dette. 

Hva skal jeg gjøre hvis min hund rir på an-
nen hund eller hvis en annen hund rir på 
min hund? 

Riing er en ofte malplassert sosial handling eller 
stress overslag, evt kontroll ønske. Noen ganger 
også hormon-fremkalt. Det er uansett upas-
sende sosial atferd og man bør kalle til seg eller 
hente ut hunden, på roligst mulig måte. Ofte 
hjelper det å regulere hunden "arousel"/stress 
nivåer for å unngå dette. Har atferden festet seg 
veldig må man til tider ha hjelp for å få bukt med 
det. 

12 Om en hund rir og er pågående på andre 
hunder i parken og andre hunder tydelig 
gir signaler om at de ikke liker atferden til 
den pågående hunden. Og eieren til den 
pågående hunden ikke ønsker at andre 
enn han/hun skal snakke til/korrigere hun-
den sin. 
Og det hele ender med at hunden som blir 
forfulgt av den pågående å ridende hun-
den til slutt sier ifra med et glefs og eieren 
til den pågående og ridende hunden gir ei-
eren til hunden som sa ifra med et bitt 
skylden for hendelsen. Hva kan man gjøre 

Dette er en vanskelig situasjon og begrenset hva 
man kan gjøre. Noe man kan teste er å kalle til 
seg sin egen hund, altså den som blir ridd på, og 
be den sette seg mellom beina til eier og der-
med kan eier blokkere bort den hunden som rir. 
Ellers må det være noe regler i hundeparken 
som skal regulere slike hendelser.  

Alle eiere bør kalle til seg hunder som plager 
andre hunder. Det å glefse for å si fra når en an-
nen hund ikke oppfører seg er helt normal opp-
førsel, men jeg vil anbefale å ikke la hundene 
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uten om å gå fra parken å holde seg unna 
når den pågående hunden er i parken? 

måtte oppdra hverandre, da dette kan utvikle 
seg til mindre pent språk over tid. 

13 Om to hunder i parken går sammen mot 
en hund og jager og går på en hund sam-
men. Hva er da rett å gjøre? 

Det er mange grunner til at en atferd som dette 
kan oppstå og basert på årsak så vil tiltak base-
res på det. Men et første tiltak er å kalle inn de 
to hundene som jager. Så kan man slippe en av 
dem og se om den klarer å ikke jage. Deretter 
kalle den inn igjen, bytte hund og se hvem som 
evt. igangsetter jagingen. Mange av disse tilta-
kene vil ikke nødvendigvis gjøre det bedre i det 
lange løp, men da blir ting heller ikke verre for-
håpentligvis verre. Deretter er en treningsplan 
på sin plass.  

14 Jeg har ei 6 år gammel tispe som biter 
(napper) enkelte tisper i bakparten. Hvor-
for gjør de dette? Dominans? 

Er dette en gjeterhund? I så fall er det naturlig 
atferd som er det de er avlet for å gjøre. Hvorfor 
det bare gjøres mot andre tisper, kan være fordi 
hun er usikker på dem og da tyr de til en "enkel" 
atferd som faller de naturlig, litt som å tygge 
negler eller tvinne hår. 

15 Har du som atferdskonsulent noen råd om 
hva som kan bidra til at hundene ikke 
kommer i konflikt med hverandre i en hun-
depark? Hva er det som kan øke konfliktni-
vået i en slik park? 

Dette er et veldig vidt og åpent spørsmål, men 
jeg kan nevne noen store ting. Parken er til for 
sosialisering ikke for trim, hundene bør være 
godt luftet på forhånd sånn at de ikke kommer 
inn fulle av energi. Energien kan oppleves nega-
tivt av de andre hundene og i tillegg kan det lede 
til dårlige valg hos den enkelte hunden. Man bør 
prøve å trene hunden sin til å komme inn i par-
ken så avslappet at den får tid til å hilse aksepta-
belt. Man bør tenke på ressurser, så vær forsik-
tig med bruk av mat, leker kos osv., da dette kan 
skape krangler og forsvar hos mange hunder. 
Vanlig regler pleier å være at ting i eiers lommer 
skal alle hunder kunne tåle, men at man ikke har 
ting fremme med mindre man har sjekket med 
de andre eierne. Bevegelse i gruppen kan også 
lette på presset, det at alle eierne står samlet på 
et sted kan ofte skape et ressurspunkt og et kon-
fliktsted.  

Anbefaler at det ikke brukes sele eller halsbånd 
om praktisk, da tenner og labber kan feste seg i 
utstyret.  
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16 Det merkes godt at hunden min er urolig 

når det ikke er anledning å være i parken 
en dag eller over en periode. Jeg er veldig 
glad for hundeparken som jeg besøker 
nesten hver dag. Men jeg har av og til lurt 
på om hunden min har blitt avhengig av å 
være i parken å leke helt til den har blitt 
utslitt for å kunne være rolig hjemme.  
Kan det virkelig være mulig? Hvis dette er 
mulig er det fint om litt forklaring om en 
slik oppstått situasjon og om tiltak for å 
komme seg ut av dette. 
 
Jeg har altså lurt på om jeg bør prøve å gå 
OFTERE i hundeparken fordi min hund fak-
tisk er en hund som krever mye aktivitet 
for å være lykkelig ELLER om det kan være 
mulig at det kan bli FOR MYE parkbesøk 
selv om hunden tydelig viser at den er full 
av forventning når den ankommer områ-
det og at den viser svært stor begeistring 
når den kaster seg ut i lek med de andre 
hundene. 
 
Jeg ønsker å vite hva en atferdsterapeut 
mener! 

Ja, dette kan være mulig. Hunder som alle andre 
kan legge til seg gode og dårlige vaner og jo 
mere man gjør noe, jo mere vant til og dermed 
"avhengig" av det.  

Parken kan gjerne ses på som et sosialt treff, 
noen hunder er mere sosiale enn andre og har 
mere ønske og behov for sosial omgang. Men 
om parken blir hundens hovedutløp for energi, 
så kan dette bli vanedannende.  

Jeg vil se om du kan tilby han mere utløp gjen-
nom fysisk trening og mental trening og se om 
du da kan gi han større variasjon i aktivitet. Der-
med vil også hundepark besøkene kunne få litt 
lavere/mere normal verdi. La han fortsatt få 
flere besøk i uken, men kanskje ikke hver dag. 

17 Noen hunder legger haken over ryg-
gen/nakken til en annen hund. Situasjonen 
oppleves for meg ofte veldig anspent. Jeg 
har registrert at mange forventer at det da 
er like før hundene ryker i tottene på hver-
andre. Jeg har sett at hundeeiere reagerer 
veldig forskjellig i denne settinger.  

 
Hvordan kan en håndtere dette på en god 
måte? 

 
Hvorfor gjør hundene dette? 

Alt språk hos alle dyr varierer. Så hva det betyr i 
en gitt situasjon er vanskelig å si uten å se hele 
bildet. Men ofte kommer hode over skuldrene 
for å måle styrke, utfordre, kontrollere et annet 
individ. Ofte ser man usikre hannhunder som 
prøver å skaffe seg kontroll (og via kontroll 
skaffe seg trygghet) ved bruk av slik atferd. 
Dette kan ofte smelle om den andre hunden 
ikke svarer "helt perfekt" i den utfordrende hun-
dens øyne. Så det er en kinkig situasjon. Det 
man absolutt ikke skal gjøre er å ta i hundene, 
det trigger nesten alltid en krangel. Ting man 
kan gjøre er å kalle til seg hunden som utfordrer, 
om den er i stand til å høre. Hvis ikke så kan man 
lage en brå lyd, piper i pipeball, blåser i en fløyte 
etc., og gjerne løpe vekk eller gjøre noe annet 
uventet av bevegelser så hunden/e "snapper" ut 
av situasjonen. 
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18 Noen hunder jokker på andre og/eller pro-

voserer de på andre måter som for eksem-
pel å holde hodet sitt over ryggen på den 
andre hunden, eller knurre.  

Er slik oppførsel en måte å dominere de 
andre hundene på? Hva gjør man med 
slike dominerende hunder? 

Hvorfor er likt med svaret ovenfor i punkt 17 når 
det gjelder hode over nakken. Knurring kan 
komme av frykt, usikkerhet, behov for kontroll, 
lek, lært atferd og mange andre alternativer. Det 
er sjeldent til aldri dominans, men heller usik-
kerhet og kontroll aller oftest. På knurring er det 
vanskelig å gi svar da dette er en vanlig kommu-
nikasjonsmetode, grad av knurring, om den pas-
ser seg i situasjonen eller om den er mulig en 
start til konflikt. Dette vil dermed avgjøre om 
man bryter inn eller ikke, men om man er i tvil 
kall hunden ut, eller på annen måte hjelp hun-
dene å løse ut av situasjonen. Hundene er ikke 
en fast familie og skal dermed ikke trenge å opp-
dra hverandre. I det offentlige rom, skal hunder 
som mennesker allerede ha lært å oppføre seg, 
fremmede skal ikke måtte stå for dette. Riing er 
ofte en overslagshandling, mange hunder som 
er stresset eller ikke vet hvordan de skal leke 
med andre hunder kan ofte bruke riing som en 
måte å være "sosial" med andre hunder, men 
det er upassende sosial atferd og må jobbes 
med. Noe riing kan falle under samme kategori 
som hode over nakke med usikkerhet og kon-
troll.  

19 Bjeffing er irriterende. Noen hunder bjef-
fer konstant under oppholdet, mens andre 
kun bjeffer når andre hunder ankommer. 
Men det kan utløse at enda flere hunder 
bjeffer. Bjeffing kan altså utløse stresset 
stemningen i hundeparken.  
 
Jeg synes hundeeiere av og til bråker enda 
mer enn hundene og lager enda mer stress 
enn hundene når de kjefter og styrer på 
for å få slutt med bjeffing. Hvordan hånd-
terer man egentlig best denne bjeffingen 
for at det skal bli mest mulig harmoni i 
parken for hunder? Eller er det kanskje like 
greit at bjeffing tillates da stressnivået i 
enkelte settinger faktisk kan stige til et 
enda høyere nivå når i folk blir sinte på 
hundene når det bjeffes? 

Jeg er enig i at det å ignorere bjeffingen er nok 
best, evt kall til seg hunden sin og roe den litt 
ned isteden da sannsynligvis bjeffingen kommer 
av et økt stress. 
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20 De fleste i hundeparken liker ikke bjeffing. 

Det er veldig forskjellig hvordan folk reage-
rer mot hundene sine da.  

Noen gjør faktisk ingenting. Hva vil være 
riktig? 

Bjeffing er hundens språk, og det er veldig urett-
ferdig at et språk hundene har brukt 40.000 år 
på å utvikle for å kommunisere med oss men-
nesker, plutselig de siste 100 årene ses på som 
noe uønsket og skal korrigeres eller trenes bort. 
Så dette er et etisk spørsmål. tillegg til et prak-
tisk et hvis det er snakk om klager fra naboer 
etc. Men hvis man nå må trene bort bjeffing 
uansett grunn, så bør man tenke på bjeffing som 
et symptom eller kommunikasjon. Hunden prø-
ver å kommunisere noe, hvis du kan finne ut hva 
det er og så lære deg å svare på det før hunden 
føler et behov for å eskalere til bjeffing kan du 
på den måten unngå behovet for at hunden 
trenger å bjeffe.  

I tillegg kan det ofte være hjelpsomt å lære hun-
den en bjeff-kommando, og dermed kan man 
også lære en stille kommando. Man bør likevel 
være forsiktig med å bruke en stille kommando, 
da det finnes en grunn til hvorfor hunden bjef-
fer.  

21 Når to hunder står ved siden av hverandre 
eller sirkulerer rundt hverandre på stive 
ben og er anspente. Skal man da brøle til 
hunden sin for å få den ut av situasjoner 
før det blir slåssing? 

Dette er ikke et ja/nei spørsmål, her kommer det 
an på sannsynligheten for en slåsskamp, høy 
sannsynlighet så kanskje brøling er nødvendig 
for å bryte det før noe verre skjer. Men sannsyn-
ligvis så er det måling av krefter og dermed best 
å hjelpe dem å komme ut av det, ved at f.eks. 
kanskje lager en høy uventet lyd, klapper i hen-
dene plystrer, løper vekk ol.  

22 Hunden reiser bust. Hva betyr det? Domi-
nans? 

Det å reise bust er en kommunikasjonsform som 
oftest er knyttet mot usikkerhet. Det indikerer at 
man er redd og ikke ønsker kontakt, det skal få 
individet til å se større og mere skremmende ut 
og er det vi kaller et avstandsøkende signal. Det 
har ingenting med dominans å gjøre. 
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23 Noen individ glefser og gjør utfall. De ska-

der ingen, men det ser voldsomt ut. 
 
Det er delte meninger om hva som er den 
sannsynlige grunnen. Noen mener hunden 
vil vise de andre hundene hvem som er 
sjefen, mens andre tror en hund som gjør 
slik heller føler seg usikker i situasjonen og 
prøver å gi de andre hundene signal om å 
holde avstand. 
 
Hva tenker du? 
 
Hva er mest sannsynlig? 

Det er vanskelig å si fra så lite informasjon, sann-
synligheten er likevel stor for at det er usikker-
het. Glefsing er en avstandsøkende atferd, altså 
en beskjed om å gå vekk. Dermed er det ofte un-
derliggende usikkerhet eller smerter som oftest 
er grunnen til dette. Hva som er grunnen til usik-
kerheten igjen, ville måttet bli sett på nærmere. 
Det er likevel greit å huske at glefsing og bjeffing 
er normalt språk for hunder. Det betyr ikke at 
man skal fortsette å la hunden føle et behov for 
å jage vekk andre da må man sette inn tiltak, 
men at hunden gjør det er helt greit, det er det 
at hunden må fortsette å gjøre det, man skal 
sette inn tiltak for.  

24 Hundeparken er populær. Er det sannsyn-
lig at det kan bli for hyppige besøk i parken 
slik at hunden faktisk egentlig ikke har 
godt av det? Hvorfor er det eventuelt ikke 
bra med hyppige besøk, hva kan kon-
sekvensene for hunden være? 

Svart denne på et tidligere spørsmål, men ja 
hunder kan bli avhengige, hvis dette er hundens 
hoved utløps plass for energi så er det ikke sunt. 
Variasjon i aktiviteter man har er viktig for en 
stabil hund. Tur, hodearbeid, sosial tid med 
mennesker og noe lek med andre hunder. Høy 
aktivitet som lek er, spesielt med delvis ukjente 
eller i hvert fall ikke flokkmedlemmer skaper 
også et nokså høyt stress og langtidsstress er 
ikke sunt for noen, selv om det kommer fra en 
"positiv aktivitet". Hunder i samme familie/flokk 
vil regulere stresset og leken i løpet av en dag. 
En hund som går i parken prøver å få dekt alt på 
kortest mulig tid og kan bli frenetisk og stresset i 
sin atferd, som er usunt i seg selv og kan også 
gjøre dårlige valg, da de forbinder parken med 
høyt stress og intensitet. Stresshormoner tar 
lang tid for å komme ut av kroppen igjen og der-
med er det viktig med hviledager, eller dager 
med annen aktivitet. 

25 Hva er tegn på at hunden egentlig er stres-
set i hundeparken? 

Stress er så mangt, også er det positivt og nega-
tivt stress. Så hvis spørsmålet er når man skal 
gjøre noe, så er det når hunden ikke hører at vi 
snakker til den. At den ikke klarer å gjøre atfer-
der du ber om, tyder på høyt stress eller usikker-
het. Tenk på det som at du stiller hunden et 
spørsmål. Kan du klare å forlate leken og komme 
til meg, klarer du å sitte, osv. vis den ikke klarer 
enkle ting den vanligvis er god på, så kanskje det 
er på tide å regulere stresset, gi den en pause, 
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gjøre noe annet, endre gruppedynamikk ol. Tegn 
på frykt og usikkerhet er en lang liste, lange 
munnviker, spent ansikt, ser det hvite i 
øyet(hvaløye), bust, sammenkrøpen kropp, stiv-
ner m.m. Her er det kanskje mulig for klubben 
og arrangere en kveld med foredrag om kropps-
språk, kan dessverre ikke beskrive alt det i et 
kort svar her. 

26 Hva kan være tegn på at hunden egentlig 
er usikker i hundeparken. 
 

Se svaret ovenfor i punkt 25 

27 Noen hunder bjeffer, snerrer, knurrer og 
glefser etter andre hunder.  
 
Enkelte hundeeiere mener at slike hunder 
er dominant og sjefen blant hundene i par-
ken og derfor bør kjeftes på/straffes. 
Andre hundeeiere heller mot teorien at 
slike hunder faktisk er usikker/redd i aktu-
ell setting og prøver på hundespråket å gi 
beskjed til de andre hundene om å holde 
avstand.  
 
Hva er riktig, og hva bør hundeeier med 
snerrende og glefsende hund gjøre og hva 
bør eiere av de øvrige hundene gjøre? 

Besvart under nr. 23 

28 Jeg har hørt om raser som tidligere ble 
brukt til kampsport ofte ikke passer i en 
hundepark. Grunnen skal være at disse 
hundene har mye lettere tendens til å an-
gripe andre hunder enn øvrige raser da 
det tidligere under avl ble lagt vekt på 
hundens angrepslyst og at angrepslysten 
ikke alltid har vært mulig å avle helt vekk 
de senere år.  
Stemmer dette? Hvilke raser kan dette 
gjelde? 

Dette er vanskelig å besvare, da mange av disse 
type hunden kan være utmerket sosiale og fine, 
og enkelte kan være mere latente til å komme i 
krangler. Så lenge de er lovlige raser i Norge, så 
bør hver enkelt eier sørge for at deres hund er 
trygg i situasjonen og at man setter hunder sam-
men basert på størrelse og energi nivå/lekestil. 
En mynde og en rottweiler er ikke nødvendigvis 
en god miks, mens kanskje en staffe og en rot-
tweiler er.  

 

 

 

 


