valp

Till nyblivna

VALPÄGARE
I egenskap av hund har din nyhämtade lilla valp många
grundläggande behov som är viktiga att känna till.
Dessutom kommer den ha vissa rasspecifika behov att
tillfredsställa. Och – viktigast av allt – din valp har en
alldeles egen liten personlighet som du får chans att
möta och utvecklas tillsammans med.
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u har köpt en hund med utgångspunkt i dina behov,
men du har också köpt en individ av en annan art med
rätt att få utlopp för sina egna behov. Genom att lära dig så
mycket som möjligt om hundar i allmänhet och rasens ursprung, så ökar du dina chanser att aktivera din hund och berika dess vardag på ett sådant sätt att ni har goda möjligheter
att må riktigt bra tillsammans. Just välmåendet och hundens
trivsel i de sammanhang ni befinner er, är faktorer som gör
hundägandet så mycket enklare och mer lustfyllt!

VÄLJ SAMMANHANG MED OMSORG
Inte sällan sprids en falsk föreställning om att det alltid är
bra för hundar att vara med vad vi än gör. Men välj hellre
sammanhang med omsorg! Att våra hundar lär sig saker hela
tiden, precis som vi människor, är sant – men därav inte sagt
att de enbart lär sig av godo. Var lyhörd för hur hunden mår
i stunden och undvik onödiga risker för dåliga erfarenheter.
Lämnar du till exempel valpen obevakad tillsammans med
småbarn så är din hunds lärande helt beroende av hur barnen beter sig. Kanske råkar de bli för hårdhänta, högljudda
eller burdusa med sina leksaker så att valpen blir skrämd och
snabbt lär sig att vara på sin vakt. Beroende på valpens personlighet kan detta yttra sig på olika sätt. Någon blir kanske mer
försiktig och drar sig undan, medan en annan blir mer offensiv.
Som hundägare påtalas ofta vårt ansvar för hundens beteenden, men vi har också ett stort ansvar för hur hunden mår. Att
en hund är helt passiv och initiativlös tyder i regel på allt annat än välmående, även om det hos den okunniga ägaren eller
omgivningen kanske inte tolkas djupare än att den är ”lydig”.
Utsätter du hunden medvetet för en lite jobbigare miljö
– eller en miljö där du är osäker på hur hunden kommer att
reagera – så var noggrann med att planera för att hunden får
chans att dra sig undan och vila. Är du på resande fot kan en
öppen canvasbur vara ett bra alternativ och du kan då också
tydligt kommunicera till omgivningen att om hunden går in
där, så ska den lämnas i fred. I vanlig träning förespråkas ofta
korta pass med många små pauser och detta är även viktigt i
miljöträningen. Det är annars lätt att passera en gräns där det
som kunde blivit något riktigt bra istället går över i något som
blir en dålig och belastande erfarenhet.

om att gnaga på lister, bära iväg skor eller skälla på postbilen.
Kompostgaller eller grindar brukar vara användbart så att du
kan avgränsa de delar av hem eller trädgård som inte valpanpassas. Detta upplägg fyller samma funktion som att sätta
en grind framför trappan när man har småbarn. Det skulle
nog, för de flesta, te sig främmande att ”uppfostra” ett litet
barn att inte krypa mot en brant trappa. På samma sätt kan
det vara rent oetiskt att bestraffa en liten valp för att den följer
sina impulser. Det är få hundar som har kvar valpbeteenden
i högre ålder och ofta är det inte en uppfostringsfråga, utan
snarare en fråga om behov. Självklart är det viktigt att valpen
har saker att både bära, bita och gnaga på. Har du trädgård
kan du välja att göra en del av den till hundens egen, där det
kan finnas utlopp för att gräva, bita i det man hittar och göra
andra hundiga saker. Observera att det är helt förbjudet att ha
valpen i bur inomhus. Att hålla ett djur på så liten yta så att
den inte kan byta liggplats, eller – om det är en valp – kanske
tvingas ligga i sin egen avföring, talar för sin egen orimlighet.

LEK GENOM HELA LIVET
Genom att leka mycket tillsammans med din hund kan du få
viktig information om vad din hund behöver och mår bra av,
samtidigt som det ger en fin chans att stärka ert samarbete
och er relation. Att göra den dagliga leken till en vana är ett
berikande sätt att behålla en del av valpen i din hund, genom
hela dess liv. För även om valptiden kan vara ansträngande på
olika sätt, så brukar man i efterhand konstatera att den gick
alldeles för fort! n

ARRANGERA HEMMILJÖN
Ett sätt för att undvika många onödiga konflikter, är att arrangera hemmiljön så att hunden inte får chans att träna på
beteenden som du inte uppskattar. Det kan till exempel handla
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På valpkurser får du lära dig mycket om såväl träning som skötsel och en berikande vardag för din hund.
lokala brukshundklubb för mer info om kommande kursstarter!
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