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Hunden er ikke farlig for den nye babyen 
Er du redd for hvordan hunden din vil ta i mot den nye babyen? Ikke vær det! Sjansen for at 
en hund skader et spedbarn er ekstremt liten. Normale hunder vil ikke oppfatte barnet som en 
leke eller bytte. Dette har ikke noe med hunderase eller hundetype å gjøre. Det har heller ikke 
noe å si om hunden din er skeptisk mot, eller vant til barn.  
 
Dette kommer av det som kalles for artsbevarende hemninger. For at arten vår skal overleve 
må vi ta vare på våre barn. Slik er det med hunder også. 
 
Hunden er et flokkdyr, derfor kan den fungere sosialt sammen med oss i en familie. Våre 
hunder fødes inn i menneskeflokker og dermed preges de på mennesker, slik at den 
sannsynligvis ser på oss som artsfrender. Flokker er avhenging av nye medlemmer for å 
overleve. Derfor vil den hilse nye barnemedlemmer velkommen. 
 
Hunden vet sannsynligvis meget godt at det er et nytt flokkmedlem på vei, på samme måte 
som den registrerer kjønn hos mennesker, om barn er kjønnsmodne etc. Dette har samme 
årsak; lukten.  
 



Når man er gravid eller drektig endres hormonbalansen i kroppen. Det er helt klart at dette 
merker hunder med sin fantastiske luktesans. Det forbereder hunden på hva som skal skje. 
 
Jeg husker at for mange år siden, var vi noen hundemennesker som møttes til hyggelig lag. En 
av damene var gravid. Ut på kvelden gikk hun ut for å lufte hundene. Hun kom oppglødd 
tilbake og fortalte: Hundene hadde vært ute på et jorde og lekt. Hun stod på en gangvei og så 
på. Så fikk hun se at det kom en mann gående mot henne. Da skjedde det noe merkelig, da 
mannen var en 20 – 30 meter fra henne, kom min hund en riesenschnauzer tispe løpende og 
stilte seg ved siden av henne. Da mannen var kommet enda litt nærmere, begynte hunden å 
knurre. Dette gjorde hun helt til mannen hadde passert og gått et stykke unna. Da først løp hun 
opp til de andre hundene og fortsatte leken.  
 
Det som skjedde her var at helt klart hunden visste at damen var gravid. Mannen som kom var 
en potensiell trussel og som ansvarlig flokkmedlem tok hun jobben med å forsvare avkommet. 
Så flott er naturen laget! 
 
Hva gjør du? 

Når fødselen har skjedd og du kommer hjem fra klinikken, må du presentere barnet for 
hunden. Legg barnet ned på gulvet og sett deg ned ved siden av barnet. La hunden komme og 
sjekke ut dette nye vesenet av seg selv. Nå må du ikke gjøre for stort nummer ut av det, prøv å 
la hunden snuse på barnet uten at du gir noe som helst oppmerksomhet til hunden.  Husk, jo 
mer vi engasjerer oss i en ”spent” situasjon, jo mer signaliserer vi til hunden at det er noe 
spesielt og kanskje også farlig. Situasjonen kan være spent for oss mennesker, men ikke 
hunden. Vi lager den til det. 
 



En baby er jo bare et lite nurk som knapt kan bevege seg, den løfter kanskje bare litt på hodet 
og spreller litt med armer og ben. Derfor utgjør det ingen trussel for hunden, og ofte gidder 
den ikke å bry seg om det etter at den første undersøkelsen er unnagjort. Imidlertid kan 
barnets lyder gjøre den nysgjerrig, spesielt i begynnelsen til den har vent seg til disse nye 
lydene. Men det er bare nysgjerrighet og ikke aggressivitet eller sjalusi. 
 

La hunden få være med når du holder på med 
barnet, steller, koser eller ammer. Da vil 
hunden bli vant til alle aktiviteter rundt det, 
og alt vil bli normalisert. 
 
Du behøver ikke være så veldig redd for 
bakterier og skitt i munnen til hunden, den 
skal visst være renere enn vår. 
 
Det er når barnet begynner å bli litt eldre, det 
vil si når det begynner å bevege seg rundt 
omkring at hunden kan begynne å ¨føle” seg 
truet eller kanskje riktigere sagt irritert, at 
situasjoner kan oppstå. Da er det viktig å 
beskytte hunden for barnet og ikke omvent. 
 
Barn kan være rimelig påtrengende for 
hunder og de fleste bittskader fra familiens 
egen hund skjer fordi hunden ikke får være i 
fred, blir trengt inn i en krok eller lignende. 
Det vil si i rent forsvar. Derfor er det viktig at 
hunden har en liggeplass som er hellig. Bur 
er en fin ting, det blir hundens hule. Der skal 
den under overhodet ikke forstyrres.  

 
Maten er en annen ting, det er helt naturlig for en hund å forsvare maten sin når noen kommer 
for nær når den spiser. At den forsvarer maten sin har ikke noe med at hunden har styringen 
eller ulydighet. I hundeflokker kan man se at et underdanig individ forsvarer maten sin 
ovenfor en lederhund. Hvor lett hunden har for å forsvare maten er veldig forskjellig fra hund 
til hund. Det er derimot vanskelig å se om det er noen raser som er verre enn andre. 
 
I og med at dette er en av hundens grunnleggende instinkter kan det være vanskelig å avlære 
bytteforsvar, men med små barn i huset må du klare det. Har du problemer med 
«bytteforsvar» ta kontakt med hundeskolen, vi kan hjelpe deg. 
 
Økt vaktsomhet 
Noen hunder kan faktisk bli mer vaktsom ovenfor fremmede du møter ute eller som kommer 
på besøk. Mange er de historiene om hunder som har voktet barnevogner, nektet folk å se på 
barnet etc. Merker du slike tendenser er det viktig å være påpasselig når fremmede ønsker å 
holde på med barnet for å unngå at hunden reagerer mot disse. Fremmede er for hunden alle 
som ikke lever sammen med den. Det er faktisk mye større sjanse for at dette skjer enn at 
hunden skader barnet. 
 



Ikke glem hunden 
Selv om hverdagen med en ny baby i huset kan være rimelig tidkrevende, ikke glem hunden 
og hva den er vant til av aktiviteter. Hvis hundens aktivitetsnivå ikke opprettholdes kan den 
lett bli frustrert og stresset, som igjen kan gi forskjellige utslag av negativ atferd.  Å komme 
seg ut på egenhånd kan også være en fin avkobling for mor eller far. 
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