BARN
Nästan alla föräldrar har någon
gång fått utstå hård prövning
när ens barn önskar, allra mest
av allt, ett eget djur. Vanligtvis
är det en alldeles, alldeles egen
hund som står högst på önskelistan.

Oavsett om just din familj redan har
hund eller om ni funderar på att skaffa
en så är det lite att tänka på om barn
finns i familjen....
Nästan varje vecka finns det artiklar
i pressen om hundar som bitit barn
svårt. Det brukar stå att hunden ”attackerat och bitit barnet helt oprovocerat”. Inte sällan är det bilder på stora
skräckinjagande vakt- eller kamphundar som får illustrera det inträffade.
Verkligheten är en helt annan.
Hundar biter ytterst sällan ”oprovocerat” och de flesta barn som blir
bitna, blir det i hemmet, av familjens
egna hund. Den ras som leder ligan att
bita barn är golden reteriver! Golden
anses vara en bra barnvänlig ras och
köps därför ofta av barnfamiljer, men
även en snäll hund kan få nog!!!

Hundvett ...
Ett barn bör aldrig ges fullt ansvar

för en ”egen
hund”. Minst
en vuxen i
familjen bör vara
förberedd på att ta
över helt och ta hand om
hunden, i ur och skur!
Mindre barn bör aldrig lämnas ensamma med hund. Naturligtvis låter
man inte heller barn gå ut själva för att
rasta hunden, vilket var bakgrunden
till den senaste otäcka ”olyckan” det
stod om i kvällspressen. Det är viktigt
att man lär barnet att respektera hunden, aldrig vara elak eller oförsiktig
med den. En hund som äter eller sover
bör alltid vara fredad.

... och barnvett
Lika viktigt är det att även lära hunden
barnvett. Ett barn har svårt att själv
sätta gränser till hunden. En hund
ser ofta barn som roliga lekkamrater.
Ibland kan leken bli för häftig och
hårdhänt vilket i sin tur kan skada
barnet. Tillåt aldrig att hunden visar
tänder eller morrar åt barn men se å
andra sidan till att hunden respekteras
tillbaka!

Ålder för att bli hundägare?
Det är omöjligt att sätta en ålder för
när ett barn kan få en alldeles egen
hund. Barn mognar (precis som hun-
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dar) olika och någon är kanske redo
vid 12-13 års ålder
medan någon annan
inte är redo förrän i
18-års åldern. Svenska
kennelklubben har satt
12 år som gräns för att få
tävla officiellt med hund.

Barnvänliga raser
Det finns naturligtvis raser som lämpar sig bättre ihop med barn än andra. Många barnfamiljer gör ett stort
misstag och tror ”ju mindre ras desto
lättare”. Det är snarare så ju mindre
desto ettrigare! Många småraser har
tillåtits vara ganska krävande just för
att de är små och det är ”bara att lyfta
undan hunden”.

Ursprunget viktigt
Naturligtvis har det ursprungliga användningsområdet stor påverkan på
hur rasen är. Många terrier och andra
mindre jakt-raser är exempelvis framavlade för att själva gå in i olika gryt
och slåss med bytet. I många fall ska
de plocka med sig bytesdjur dubbelt så
stora som de själva ut ur grytet.
Tänk på ursprunget och sedan på
hur en individ av rasen förmodligen
”är”. Terriers är ofta mycket självständiga, tåliga och envisa. Vad händer

om ditt barn skulle råka tränga in den
typen av hund i ett hörn?
Det finns raser som går under
”sällskapsbeteckning” och dessa är
oftast framavlade för att vara snälla,
hanterliga och söta. Spaniels och
reterivers brukar också anses som
lämpliga familjehundar eftersom de
är framavlade för att bland annat vara
socialt trevliga.

Ångervecka?
Om ni har möjlighet så låna hem en
hund av den ras ni funderar på, kanske
över en helg. Då får hela familjen pröva
hur det är att vara med hund och ni ser
även hur rasen ni funderar på fungerar
i olika situationer.
Tänk bara på att ingen får en lydig
och lycklig hund gratis. Det ligger hårt
arbete bakom att få en hund till en
underbar familjemedlem! Även om ni
har köpt en hund och upptäcker att
det inte var rätt för just er familj så
köper alla seriösa uppfödare tillbaka
hunden inom 3 år. Men är det rätt mot
hunden?
Text: Louise Abrahamsson
Vill du veta mer om hundar?
Besök vårt forum:
www.krokasmeden.com
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