HUND OG BARN
Hunder og barn hører på mange måter sammen i samfunnet vårt. Det er imidlertid alltid
de voksne som har ansvaret og NKK oppfordrer foreldre til aldri å kjøpe hund til barn og
forvente at de skal ta vare på den selv. Det har ikke barn forutsetning til å klare.

De voksne har ALLTID ansvaret
Barn er som regel svært glad i hunder, men de
har på ingen måte forutsetninger til å ta vare
på et dyr alene. De voksne må derfor huske at
DE har ansvaret dersom de bestemmer seg for
å kjøpe hund til barnet.
Barnet og hunden må lære å respektere
hverandre og det er viktig at barnet er
absolutt klar over at hunden ikke er en leke!
Den må få ro til å spise og sove, og barnet må
ikke få løfte opp hunden, løpe omkring med
den eller dra den i ører eller hale.
Uansett hvor veloppdragen hunden er, bør
barn og hund alltid være under oppsyn av en
voksen person. Hunden skal heller ikke få lov
til å herje fritt med barn, spesielt når barna er
små og ikke kan forsvare seg mot hunden.

”Barnevennlige” raser
Det finnes ikke noen sikre ”barnevennlige”
raser, men noen raser kan være mer egnet for
omgang med barn enn andre. Hvorvidt
hunden passer sammen med barn avhenger
av flere ting. Hunder er gjerne påvirket av sine
tidligere erfaringer med barn. Dersom
erfaringene er positive, vil hunden mest
sannsynlig like barn. Blir den skremt eller
dårlig behandlet av barn som ung, er det
sannsynlig at den kan utvikle en viss
reservasjon mot barn som voksen.

For barn kan et hundebitt være meget alvorlig.
For hundens kan bittet føre til avliving eller
omplassering. Det kan dessuten føre til at
enkelte raser får et ufortjent dårlig rykte eller
at samfunnet får en generell negativ holdning
til hundehold. Derfor er det viktig at dette blir
tatt på alvor – i forkant!
Husk at hunden har sine behov uansett om
familien utvides med et eller flere barn. Turer
må gås, og hunden har fortsatt behov for
mental stimulering. Dette er det viktig å ta
hensyn til i en småbarnsfamilies travle
hverdag.

Anbefaler Hunden Blå
For at barn lettere skal kunne lære mer om
hund anbefaler NKK PC‐spillet ”Hunden Blå”
som er beregnet på barn i alderen 3‐6 år.
Det spilles sammen med foreldrene og lærer
barnet å forstå hunden. Spillet kan kjøpes i
NKKs nettbutikk på www.nkk.no og hos
utvalgte veterinærer.

Gode tips!


Hvis hunden er for ivrig/voldsom i
starten, ha hunden i bånd, eller la
barn og hund venne seg til å være
sammen når barnet er i lekegrind. Det
er ikke uvanlig at hunder er veldig
ivrige og begeistret over nytt
familiemedlem, og iveren etter å bli
kjent med barnet kan ofte bli verre
hvis de ikke får være sammen.



For hunden bør dagene i så stor grad
som mulig være uforandret, i den grad
det er mulig. Selv om man med en ny
baby ikke har like mye tid og
overskudd som ellers er man samtidig
mer hjemme – det kan være lurt å

Barn misforstår hundens signaler
De fleste tilfeller der barn blir bitt av hund
skjer i hjemmet. Det dreier seg som regel om
små barn i samkvem med familiehunden. Som
regel er det barnet som tar kontakt med
hunden og bittet blir et resultat av at barnet
misforstår hundens signaler. Barn skjønner
ikke nødvendigvis hundens intensjoner, og de
tar ofte feil av en engstelig hund og en vennlig
hund.



også sette av noe av denne tiden til
hunden.
Blir det lite tid til hunden i en periode
finnes det kanskje
naboer/familiemedlemmer/venner
som har tid og lyst til å ta med seg
hunden på en tur i skogen, eller andre
aktiviteter hunden setter pris på?



Vær positive når hund og barn er
sammen! Hunden kan lære at babyen
er noe negativt hvis det bare er kjeft
og mas å få når den er i nærheten av
babyen.



Når barnet blir litt eldre og hunden
viser tegn til at den ikke vil bli lekt
med må dette respektes! Et godt tips
er å sørge for at hunden har et
”fristed” hvor den kan trekke seg
tilbake. Hundesenger og bur, en egen
sofa eller til og med et eget rom er
egnede friområder. Barn kan lære når
de blir eldre at hunden vil være i fred
når den går dit. Fram til da er det vi
voksne som må passe på.

