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Inledning
Med denna adoptionsguide vill vi ge dig som blivande hundägare till en rumänsk
rescuehund några tips och råd på vägen. Här kan du hitta information om vad du ska tänka
på inför ditt första möte med hunden likväl som en grundläggande beskrivning av hundars
inlärningspsykologi och träningsmetoder. Du hittar också praktiska tips vid eventuella
problemsituationer och goda råd inför ert framtida liv tillsammans.
De viktigaste egenskaperna du som adoptör måste ha för att få en god relation med din
rumänska hund och ge den ett bra liv är Tid, Tålamod och en stor portion Tolerans. Är du
dessutom villig att lära dig ett och annat om hundar i allmänhet och din rumänska hund i
synnerhet så räcker det långt!

DE RUMÄNSKA HUNDARNA
Hundarna i hägnen har olika genetisk och social bakgrund och beter sig därför olika. Det
finns knappast en hund som är lik en annan, vare sig till utseendet eller till personligheten.
Sett till det genetiska medskicket så är nästan alla rumänska rescuehundar blandrashundar i
flera generationer och en produkt av ett mer eller mindre grymt naturligt urval. Något
förenklat kan man säga att det i första hand är de smarta, sociala och friska hundarna som
överlever en längre tid på gatan och på så sätt kan ge upphov till att nya valpar föds. En
normal rumänsk rescuehund är således en frisk, intelligent och mycket anpassningsbar
hund som både är sällskaplig, kanske lite vaktig, har en gnutta vallinstinkt och kanske även
lite jaktinstinkt i sig. Det är i stort sett omöjligt att i hägnmiljön kunna sia om några specifika
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raser hos en enskild individ och kunna förutse vilka talanger hunden kommer att vilja
utveckla i sitt nya svenska hem.
Hundarnas sociala bakgrund är minst sagt varierande. Vissa är inlämnade eller hittade på
gatan som riktigt små valpar, dessa hundar är ofta rädda och osäkra när de kommer till
Sverige eftersom de aldrig upplevt något annat än den ofta torftiga miljö som hägnet har
att erbjuda. Andra har levt ett
mer eller mindre tufft liv på gatan
i många år där de tvingats söka
mat och skydd samt lösa en
mängd problem dagligen för att
överleva på egen hand. Dessa
hundar kan i sämsta fall också ha
utsatts för våld av olika slag och
därför bära med sig trauman som
inte kommer att visa sig förrän
hunden är Sverige.
Vad våra rescuehundar har
gemensamt är att de allra flesta
aldrig har satt en tass inomhus
eller levt i nära relationer med
människor. De flesta företeelser
och saker som vi tar för givna i
våra svenska hem kommer därför
att vara en ny erfarenhet för
hunden och kanske därför också
skrämmande. En teve, en
dammsugare eller en storväxt
brevbärare som vill klappa
hunden kan vara nog så läskigt för den som inte vet att tolka alla nya intryck och heller inte
kan springa undan. Din viktigaste uppgift när du adopterar en hund blir därför att vara ett
tålmodigt stöd på vägen som lyhört är villig att anpassa tempot och träningsmetoderna så
att din hund blir så trygg som möjligt och får goda erfarenheter av allt det nya som den
måste vänja sig vid.
Trots att våra rescuehundar inte har någon vana vid att leva inomhus som familjehundar så
anpassar sig ändå förvånansvärt snabbt till sin nya miljö. Räkna med att det tar ungefär sex
månader innan du och din hund känner varandra på djupet, ni vet vilka era styrkor och
svagheter är samt att vardagen fungerar på ett smidigt sätt.
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Kapitel 1
Här finner du tips inför det första mötet med din nya familjemedlem.

HÄMTA HUND
Oavsett om du hämtar din hund vid flyget eller vid en annan avtalad mötesplats så bör du
ha med dig följande:
- Reglerbart halsband + retrieverhalsband. Du ska inte få plats med fler än två fingrar
innanför halsbandet på hunden, retrieverhalsbandet används enbart som säkerhet om
hunden skulle lyckas backa ur det ordinarie halsbandet.
- Koppel
- Något smaskigt (köttfärs, köttbullar och prinskorv i lagom stora bitar brukar uppskattas)
- Vatten och en skål
- Hushållspapper och bajspåsar

DET FÖRSTA MÖTET
Många hundar är omskakade
efter den långa resan och
upplever situationen vid
överlämningen som stressande
och skrämmande så var beredd
på att du kanske måste bära
din hund till bilen. En del
hundar tar det hela med ro och
låter sig lättvindigt mutas att
följa med sin nya ägare till
bilen. Du bör inte åka
kollektivtrafik hem med
hunden vid detta tillfälle, den
första tiden ska hunden först och främst ”landa” mentalt i sitt nya hemland, knyta an till sin
nya familj och göra sig hemmastadd i de vardagliga omgivningarna.
Glöm inte ta med dig adoptionsavtalet och hundens ID-handlingar från transporten så att
du kan registrera din hund i Jordbruksverkets ägarregister och teckna en
veterinärförsäkring så fort som möjligt (om det inte redan finns en försäkring på hunden).
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DITT STÖD PÅ VÄGEN
De flesta föreningar som ägnar sig åt förmedling av rumänska rescuehundar har ett
uppföljningssystem för varje hund som kommer till Sverige. Du har förmodligen redan fått
en namngiven kontaktperson som ska finnas där för dig och din hund i alla situationer som
kan tänkas uppstå. Tveka inte att kontakta henne eller honom om du känner att du behöver
hjälp eller råd.
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Kapitel 2
Informationen i detta kapitel ska ses som en grundläggande vägledning under hundens
första tid tillsammans med dig i Sverige. Kom ihåg att allt är nytt och ovant för din fyrbenta
vän och var mycket sparsam med att ställa krav på hunden. Du kan räkna med att hunden,
utifrån sina förutsättningar, kommer att göra allt den kan för att anpassa sig och vara dig till
lags.

HALSBAND
Hunden ska ha ett mjukt och skönt halsband som är ordentligt åtdraget (alternativt ett
perfekt utprovat vadderat halvstryp) som används tillsammans med ett löst sittande
retriverhalsband (undvik skramlande kedjor) som extra säkerhetsåtgärd. Det är viktigt att
du använder båda dessa halsband tills du känner att hunden säkert litar på dig och känner
sig trygg. Om hunden blir rädd för något under era
promenader och sliter sig/backar ur halsbandet är
risken stor att den springer bort istället för att
komma tillbaka till dig. Det kan ta dagar och ibland
veckor att återfå en bortsprungen hund som inte är
hemtam i sin miljö och med sin ägare. Håll alltså
hårt i kopplet.
När hunden går bra i kopplet och inte försöker slita
sig eller backa ur halsbanden så kan du ta bort
säkerhetsåtgärden, men se alltid till att det vanliga
halsbandet sitter åt. När hunden känner sig helt
trygg med dig och de miljöer ni vistas i kan du byta
ut halsbandet mot ett som sitter lösare eller en
sele om du så vill.
En annan mycket bra och billig säkerhetsåtgärd är att alltid ha en bricka med dina
telefonnummer på hundens halsband. Skulle hunden, mot förmodan, springa bort kan den
som hittar hunden nå dig.

KOPPEL
Kom ihåg att hålla ordentligt i kopplet och ha det gärna virat ett par varv runt handen.
Hunden kan göra plötsliga ryck och det är lätt hänt att man tappar kopplet. Flexi-koppel är
bekvämt när man har en hund som går lugnt och följsamt men bör alltid undvikas den
första tiden eftersom de är svårare att hantera än vanliga koppel. Ett Flexi-koppel är lätt att
tappa om hunden gör en plötslig rörelse, handtaget på kopplet kommer då att rullas upp på
linan och fara mycket snabbt efter marken mot hunden. De flesta hundar upplever detta
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som skrämmande och kommer försöka att fly från det hotfulla handtaget som skramlar
efter så länge hunden är i rörelse.

GÅ I KOPPEL
Så gott som alla rescuehundar tycker att koppel är en besvärlig pryl att ha på sig när man
använder det första gångerna. Var beredd på att hunden kommer att försöka frigöra sig
från det hjälpmedel som begränsar deras rörelsefrihet genom att dra i olika riktningar och
kanske försöka backa sig ur halsbandet de första gångerna. Det tar tid innan hunden vant
sig vid att kopplet begränsar dess rörelser och det är viktigt att du är så följsam som möjligt
så att det inte blir alltför många hårda knyck. Använd gärna ett koppel med lite elasticitet
som lindrar rycken i nacken.
Om hunden inte vill gå framåt ska du försöka locka den med godis eller en leksak. Om
hunden drar iväg ska du stanna och vänta tills den slutar dra eller tar kontakt med dig.
Tvinga inte hunden att gå någonstans då den är osäker och rädd i början. Många gånger är
det inledningsvis fullt tillräckligt att gå samma varv runt kvarteret flera gånger om dagen
tills dess att hunden känner sig trygg i sitt närområde.

VARA LÖS
Många hundägare vill gärna ha
hunden lös under promenaden
men detta är något man bör
vänta med några månader. De
första gångerna du släpper din
hund bör ni vara i en inhägnad
eller alternativt ha hunden i en
lång lina. Ta för vana att alltid
ha med dig godis under era
promenader och ge hunden en
gobit varje gång den kommer
fram till dig oavsett om den
kommer självmant eller när du kallar på den. På så vis lär du din hund att det alltid är kul
och trevligt att komma dig.
Om hunden inte kommer när du ropar får du aldrig bestraffa den när den väl kommer fram
till dig – hunden kommer i så fall sannolikt att förknippa inkallningen med obehag och välja
att inte komma på nästa inkallning. Inkallning måste alltid tränas positivt och i stora
mängder.
En del hundar kräver oerhört mycket träning för att kunna vara lösa, hundar med utpräglad
jaktinstinkt till exempel. Kom ihåg att du som hundägare också måste respektera de regler
för koppeltvång som gäller under vår och sommar då våra vilda djur får sina ungar.
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MÄNNISKOR
Nästan alla våra rescuehundar har antingen
växt upp i hundhägn eller på gatan. Det
första innebär att de har vistats i miljöer där
det funnits brist på kontakt med människor i
olika åldrar och av olika kön. Det senare
innebär att de levt i en miljö där människor
aldrig brytt sig om dem eller i värsta fall
varit direkt hotfulla mot dem. Det är därför
inte helt ovanligt att hunden i början är rädd
för människor. Många gånger är hundarna
också mer positivt inställda till kvinnor än de
är till män och barn eftersom just kvinnor är
överrepresenterade bland hägnens
besökare och personal. Alla
familjemedlemmar måste därför visa
förståelse och ha tålamod med hunden som
behöver få tid på sig att lära sig lita på
människor.
Läs på om lugnande signaler senare i häftet och var noga med att inte tvinga hunden till
någon slags kontakt. Om hunden är rädd för någon i familjen bör just den personen göras
till en mer attraktiv resurs för hunden genom att till exempel vara den som sköter
matutdelningen. Om du behöver tips på hur du kan ”omprogrammera” hundens rädsla
inför en familjemedlem ska du höra av dig till din kontaktperson som kan hjälpa dig med
individuellt anpassade lösningar.

MÖTEN UTE
Många hundar reagerar när de ser en annan hund, människa eller föremål under den
kopplade promenaden. Detta beror på att det är en helt ny situation för hunden att sitta
fast i ett koppel och på så sätt komma mycket närmre sånt som den normalt skulle ha valt
att undvika i sin rumänska miljö. Om du märker att din hund är osäker, låt aldrig någon
hund eller människa komma fram och hälsa eftersom det kan leda till att din hunds rädslor
blir större. Du ska självklart träna din hund i olika sociala sammanhang och under
kontrollerade former men bara på ett positivt sätt utan att tvinga hunden till direktkontakt.
Längre fram i häftet finns råd om hur du ska göra om din hund visar koppelaggression.
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BESÖK I HEMMET
Om du märker att din hund morrar eller ”vaktar” besökare i hemmet beror detta troligtvis
på att hunden är osäker, antingen på sin egen roll i sin nya familj eller på personen som
hälsar på dig. Träffa därför gärna dina besökare utomhus på neutral mark tillsammans med
hunden och ta sedan gemensamt följe in. På så sätt avdramatiserar du gästens entré och
din hund får chansen att vänja sig vid besökaren innan de måste umgås inomhus på en
begränsad yta som hunden ser som sitt revir.
Be dina gäster att ge hunden några godbitar så blir även besökare på hemmaplan snabbt
något som hunden tycker är intressant och roligt.

FÖREMÅL OCH LJUD
Före detta gatuhundar är i allmänhet lite misstänksamma mot nya saker vilket är helt
naturligt då de har klarat det hårda livet på gatan just tack vare denna egenskap. Liksaså
kan också hägnhundar reagera på nya föremål och ljud eftersom de har lidit brist på intryck
under sitt liv i den torftiga hägnmiljön.
Om du märker att din hund är misstänksam eller rädd för ett objekt eller olika ljud bör du
själv bete dig så lugnt och naturligt som möjligt. Ömka inte hunden eftersom detta
förstärker hundens rädsla. Låt hunden själv avgöra om den vill undersöka objektet eller
inte. Exempel på ”nya saker” kan vara dammsugare, kaffebryggare, teveapparater och en
rad andra prylar som vi tar för givna i våra hem.
Många hundar, inte bara rescue-hundar, har svårt för höga ljud och smällar. Om du märker
att din hund är känslig bör du resa till ett lugnt ställe över nyårshelgen. Om du måste vara
på ett ställe där du vet att det kommer att smällas mycket ska du rasta hunden tidigt på
kvällen innan fyrverkerierna sätter igång. Kom ihåg att hålla ordentligt i kopplet och använd
gärna säkerhetsanordningen med extra halsband under nyårshelgen för säkerhets skull. Om
du är hemma kan du dra ner gardinerna och sätta på TV:n eller radion på hög volym som
distraktion. Du själv ska bara vara helt lugn och nonchalera smällandet.
Om din hund har riktig panik kan du kontakta en veterinär för att få lugnande medel
utskrivet. På apotek och i djuraffärer säljs också receptfria lugnande hjälpmedel som DAP
och Serene UM. Man kan också träna bort problemet under en längre tid med hjälp av CDskivor som innehåller inspelade fyrverkeriljud.
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EGEN PLATS OCH EGNA RESURSER
En hund som bott på gatan eller i hägn har aldrig fått ha några egna resurser. Resurser
kallar vi alla de saker som hunden uppskattar – det kan vara mat, leksaker, ett tuggben, en
skön liggplats, sin högt värderade husse eller matte och flera saker därtill. Det är därför
naturligt att hunden vill försvara sina resurser i sitt nya hem när den äntligen får tillgång till
dessa. Hunden ska därför ha en egen plats i huset där den lär sig att den får vara ifred, detta
är speciellt viktigt om man har barn. En sovande hund kan av misstag nafsa i rädsla om den
blir plötsligt väckt. Låt hunden vara ifred när den har tillgång till sina resurser och undvik att
skapa konkurrenssituationer mellan familjens hundar om det finns flera. Antingen får man
erbjuda resurser i överflöd till samtliga hundar eller så får man ta bort alla resurser.
Vaktandet av resurser går ofta över av sig självt efter en tid i det nya hemmet om hunden
får lära sig att den får behålla sina resurser.

RUMSRENHET
Hundar som kommer från hägnmiljö har i allmänhet aldrig varit inomhus och är därför inte
rumsrena. För det mesta lär sig hundarna mycket fort vad som förväntas av dem. Precis
som när man får hem en valp ska hunden rastas direkt efter att den sovit, ätit och lekt. De
första dagarna gäller också täta rastningar. Hunden bör åtminstone ges möjlighet att kissa
och bajsa utomhus varannan timme med start tidig morgon och sista kissningen före
läggdags. På så sätt har du chansen att belöna hunden varje gång den kissar utomhus och
förebygger risken att den kissar inne.
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Eftersom en del hundar kan ha problem med att göra sina behov på andras hundars revir
bör man inledningsvis hålla sig i närheten av hemmet där det finns så få dofter av andra
hundar som möjligt. Hunden kommer med all sannolikhet att vilja kissa på samma ställe fler
än en gång så ofta är det lönsamt att gå samma kissrunda. Använd gärna ett lite längre
koppel så att hunden kan gå undan och sköta sin toalett i fred.
Belöna hunden varje gång den gör sina behov på rätt ställe. Om hunden gör ifrån sig
inomhus ska den aldrig bestraffas, städa bara bort och nonchalera händelsen.
Det kan vara bra att ta bort mattor den första tiden och begränsa hundens yta om man har
en stor bostad. Lägg ut tidningspapper eller en trasa nära ytterdörren, hundar kissar gärna
på något mjukt så chansen är stor att den väljer sin kissplats där. Ha tålamod och be din
kontaktperson om fler råd om du inte ser framsteg på flera veckor.

VARA ENSAM HEMMA
Hundar är av naturen sociala djur och trivs
inte med att vara ensamma. En hund i
hägnmiljö har alltid andra hundar runt
omkring sig och omställningen att komma
till ett hem med bara ett par eller kanske
inga hundkompisar är mycket stor. Träna
därför hunden att vara ensam redan från
dag ett, börja med någon minut och öka
sedan successivt ensamtiden. När du går
hemifrån ska hunden vara ordentligt rastad,
mätt och lugn. Ignorera hunden i 10
minuter innan du går och göm gärna lite
godis eller hårdare tugg runt om i huset
som den kan sysselsätta sig med att leta
efter. Godisgömmor förutsätter att du bara
har en hund så att en konkurrenssituation
inte uppstår mellan hundarna då du är
borta.
De flesta hundar vänjer sig vid ensamhet när de väl är hemmastadda och om man
ensamtränar regelbundet. Om hunden trots ihärdig träning ändå ylar, skäller, gör ifrån sig
inomhus, river sönder saker eller trampar runt i rastlöshet har den separationsångest.
Be din kontaktperson om fler råd om du får problem med ensamhetsträningen.
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MOTION OCH AKTIVERING
I början ska man ta det lugnt med motioneringen av hunden oavsett om man adopterar en
vuxen hund eller en valp. I hägnet har de flesta hundar haft en mycket begränsad yta att
röra sig på vilket innebär att deras kondition inledningsvis kan förväntas vara dålig samt att
muskler, senor och leder inte alls är föreberedda för någon tyngre belastning/ansträngning.
Valpar ska aldrig motioneras.
I framtiden kommer hunden
att behöva åtminstone två
ordentliga promenader per
dag, ca 1-2 timmar, utöver
korta rastningar. Har du en
handikappad eller gammal
hund ska den fysiska
aktiviteten naturligtvis
anpassas efter hundens
förutsättningar.
Alla hundar älskar att springa,
så besök gärna en hundpark
där den kan vara lös
regelbundet
och träffa andra
hundkompisar.
Med en rumänsk hund kan
man träna precis samma
saker som med en rashund.
Många hundar gillar vanlig
vardagsaktivering som att
söka godis och rolig
lydnadsträning. Många
hundar uppskattar också
agility, spår och andra
träningsgrenar. Vanlig lydnadsträning i grupp är också ett bra sätt att aktivera hunden på,
stärka relationen mellan dig och din hund samt ge hunden social träning.
Kom ihåg att den enda träningsmetoden som är acceptabel och ger ett bestående resultat
med lyckliga hundar är träning med positiv förstärkning.
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MAT
Läs gärna på om olika fodertyper och ta reda på vilket slags foder som skulle passa din hund
bäst. Kom ihåg att allergier hos hundar mot till exempel spannmål inte är helt ovanliga. Du
kan kontrollera att fodret passar din hund genom att titta på avföringen samt hundens hud,
hull och päls.
Hunden kan ibland matvägra en dag eller två på grund av stressen efter hemkomsten, det
är helt normalt. Det kan vara bra att blanda ut maten de första dagarna med kokt ris, kokt
fisk eller kokt kyckling om hundens mage är känslig. Om hunden får problem med diarré,
håll en dags fasta och pröva igen. Om diarrén fortsätter under många dagar ska du kontakta
en veterinär. Vid långvarig diarré finns risk för uttorkning så se till att hunden dricker
ordentligt.

FAMILJ MED FLER HUNDAR
Ibland kan det vara komplicerat att introducera en ny medlem i en redan befintlig
hundflock, hur smidigt det går beror mycket på dina tidigare hundar. Kom helst till
hämtningsplatsen utan dina andra hundar. Detta av två orsaker: dina redan hemmastadda
hundar kan se bilen som sitt revir och därmed ogilla att en främmande hund plötsligt
hoppar in i den vilket gör det första mötet mer traumatiskt för den nya hunden och kan
förstöra förhållandet mellan hundarna för en lång tid. Den andra fördelen med att hämta
hunden själv är att du får lite ensamtid med den nya hunden och på så sätt kan ni redan här
börja knyta an till varandra. Bär kläder som doftar av dina gamla hundar så att du vänjer
den nya hunden vid deras doft.
Väl hemma bör du först gå in till dina tidigare hundar som då kommer att känna doften av
den nya hunden. Ta hjälp av någon som går ut med dina befintliga hundar och låt hundarna
träffas utomhus, en åt gången. Beroende på hur revirvaktande dina befintliga hundar är kan
ni antingen träffas direkt utanför huset eller också bit längre bort på neutral mark. Låt
sedan dina gamla hundar gå en promenad medan den nya hunden får bekanta sig med er
bostad i lugn och ro. Sedan kan du ta in de andra hundarna, alternativt mötas utomhus
först och gå in tillsammans.
Hur den första tiden med den nya hunden blir beror framför allt på vilka egenskaper dina
befintliga hundar har och hur de är tränade på hemmaplan. När du pratar med den
föreningsrepresentant som placerar rumänska rescuehundar är det därför viktigt att du
beskriver vilka hundar som redan finns i familjen.
De flesta rescuehundar är experter på hundspråk och de är som regel vana vid att anpassa
sig till olika sammansättningar av hundindivider, denna egenskap har varit en nödvändighet
för deras överlevnad. Kanske tar det bara ett par veckor innan din nya flock har hittat
balans men det kan också ta flera månader.
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När introduktionstillfället är över är det ditt ansvar att se till att det inte blir bråk i
hundgruppen. Till en början ska man aldrig lämna några resurser framme, som tuggben,
leksaker och mat, som hundarna kan bli osams om. Förvänta dig vissa sammandrabbningar
mellan hundarna i olika situationer men tillåt aldrig några riktiga slagsmål eller ”mobbning”.
Även om den nya hunden till synes har hittat sin roll i flocken redan efter vecka så kan det
komma bakslag senare mellan hundarna när de hamnar i nya situationer.
Det viktigaste av allt är att du ger den rumänska hunden tid då den går igenom en enorm
livsomställning. Var alltid lugn, bestämd, rättvis och uppmuntra hundarna när de närmar sig
varandra på ett bra sätt. Gardera upp med en barngrind eller ett kompostgaller den första
tiden så att du kan avgränsa hundarna, om det under kortare stunder skulle behövas, utan
att någon känner sig ”utanför”.
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Kapitel 3
Kapitlet tar upp hur du skapar en positiv träningsatmosfär för hunden så att du får en hund
som litar på dig till 100% och vill jobba tillsammans med dig i alla lägen. Positiva
arbetsmetoder innebär att vi aldrig fysiskt bestraffar hunden när den gör fel eller tvingar
den att göra något den inte vill. Vi ger alltid hunden ett val att arbeta med oss och belönar
den när den gör rätt. Att använda bestraffningar och tvång kan i värsta fall ge en rädd och
aggressiv hund som är otrygg.

LUGNANDE SIGNALER
Hundar har ett mycket tydligt kroppsspråk och kan läsa varandras mest subtila förändringar
i kroppshållning och ansiktsmusklernas rörelser. Lugnande signaler är olika typer av
kroppsspråk med vilka hunden försöker förmedla att den inte är ett hot mot sin omgivning
eller vill visa avståndstagande. Exempel på lugnande signaler kan vara att hunden vänder
bort huvudet, sänker huvudet, viftar på svansen, rör sig mycket långsamt, vänder bort hela
kroppen, blinkar med ögonen, lägger sig på rygg, reser ragg, spänner sig i kroppen, morrar
eller gäspar.
Hunden kommer alltid att försöka
uttrycka sig i en situation den
upplever som obehaglig genom
att visa dessa lugnande signaler.
Om någon eller flera av dessa
diskreta signaler inte uppfattas
eller tolkas rätt av omgivningen
måste hunden bli tydligare och
tydligare. Till sist kan hunden
morra och i värsta fall är den sista
utvägen för hunden att nafsa eller
bitas. Att känna till hundens
grundläggande kommunikationsbeteende är viktigt eftersom vi människor inte sällan
missuppfattar hundens lugnande signaler och försöker avbryta deras försök att
kommunicera genom att utöva dominans. Ett klassiskt exempel på negativt
dominansutövande är om en hund morrar när den ligger på sin bädd och människan svarar
med att slita upp hunden därifrån och banna den. Vad hunden försökte säga människan
genom att morra var ”Kom inte närmare, jag litar inte på dig” eller ”Jag vill vara ifred nu”.
Vad människan indirekt svarar hunden genom att slita upp den och skälla på den är att den
faktiskt inte heller kan lita på oss. Om vi ignorerar eller feltolkar hundens lugnande och
avståndstagande signaler kan det leda till att hunden helt enkelt slutar visa de artiga och
lugnande signalerna och istället använder de tydligaste signalerna direkt, det vill säga
morrningen och/eller bitandet.
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Om du märker att din hund uppvisar dessa signaler, gör ditt bästa för att respektera
hunden. Låt den få sova ifred i sin bädd, låt den ha maten ifred, vänj den långsamt vid
kloklippning, tvättning och andra hotfulla situationer. Tvinga aldrig hunden att hälsa på
andra människor eller andra hundar utan låt hunden själv få bestämma takten. Hunden lär
sig då snabbt att den kan lita på dig och kommer i sinom tid att låta dig göra alla de där
sakerna som den först var rädd för. Lär dig ”tala hundspråk” – undvik ögonkontakt, prata
med lugn röst, rör dig långsamt, vänd bort huvudet eller kosta på dig en gäspning för att
visa hunden att du inte är något hot. Kort och gott - eftersträva att bli din hunds bästa vän!
Att hantera sin hund genom fysisk dominans och tvång är ur psykologisk synvinkel felaktigt
och sanningen är att hundar, även dominanta hundar, aldrig tvingar någon annan hund att
till exempel lägga sig på rygg. Det är alltid hunden själv som väljer att lägga sig på rygg om
den vill underkasta sig den andra hunden.

BELÖNINGS- OCH BESTRAFFNINGSFORMER
Observera att orden positiv och negativ inte innebär att det är bra eller dåligt, utan betyder
i kontexten att man tillför något (positiv) eller tar bort något (negativ) från hunden.
• Positiv förstärkning innebär att vi tillför hunden något som den uppskattar som belöning
för ett önskat beteende. Belöningen kan vara en godisbit, en leksak, klappar och smek eller
verbalt beröm.
• Negativ bestraffning innebär att vi tar bort något från hunden som den uppskattar. Ett
exempel på negativ bestraffning är om vi klappar en hund som plötsligt hoppar upp på oss
och vi vänder den ryggen och nonchalerar den. Vi tar alltså bort den av hunden
uppskattade uppmärksamheten och klapparna som bestraffning för hoppandet.
• Negativ förstärkning innebär att vi belönar hunden genom att ta bort något obehagligt
från den. Ett exempel på negativ förstärkning är om man trycker på hundens bakdel och
hunden sätter sig. Det obehagliga trycket försvinner så fort hunden sätter sig ner vilket
fungerar som belöning för den utförda handlingen.
• Positiv bestraffning innebär att vi tillför hunden något obehagligt som bestraffning. Ett
exempel på positiv bestraffning är när vi rycker hårt i kopplet för att hunden ska ”gå fot”
eller knäpper den på nosen när den luktar på bordskanten. All positiv bestraffning innebär
smärta eller obehag för hunden och ska undvikas till varje pris!
Kom ihåg att det alltid är den individuella hunden som avgör vad som är en belöning och
vad som är en bestraffning. Vissa hundar är villiga att göra vad som helst för en godisbit
medan andra nonchalerar godisbiten och uppskattar en leksak mer. I första hand ska vi
använda oss av positiv förstärkning när vi tränar våra hundar. Vi ska aldrig använda oss av
positiv bestraffning.
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TIPS OCH RÅD VID PROBLEMSITUATIONER
Många problembeteenden har sin grund i fysiska problem eller smärta. Gå därför alltid till
din veterinär för att försäkra dig om att hunden är frisk och inte har ont innan du börjar
träna bort ett specifikt problembeteende i tron om att det är av psykologisk karaktär.

Hundmöten utomhus
När vi är ute på kopplade promenader med våra hundar så är vi ofta tvungna att passera
andra hundar på väldigt nära avstånd, kanske bara på någon meters avstånd ibland. I
naturen skulle mötande hundar hålla ett betydligt längre avstånd men det alternativet ges
inte till kopplade hundar. Hundarna försöker troligtvis ge varandra lugnande signaler när de
går mot varandra men utan resultat eftersom ägarna ändå tvingar dem att gå framåt.
Denna situation är mycket obehaglig för en del hundar, kanske extra obehaglig för en
rumänsk hund som har hög social kompetens och är van vid att få bestämma själv, och där
kan det uppstå problem.
Ren aggressivitet vid hundmöten, det vill säga när
en hund ilsket skäller på den andra hunden och
försöker dra sig fri för att attackera den, är oftast
ett beteende baserat på rädsla. En hund som inte
har möjlighet att fly från den obehagliga
situationen (eftersom den är i koppel) ser ingen
annan möjlighet än att slåss.
De två bästa sätten att arbeta bort
koppelaggression på är att jobba med
motbetingning och tillvänjning. Vid
motbetingning förändrar man hundens
känslotillstånd när den ser en annan hund. Det
lättaste sättet att få en hund att bli glad när den
ser en annan hund, istället för rädd och aggressiv,
är att ge den något gott att äta varje gång den ser
en annan hund. Denna godbit måste ges precis
efter att hunden sett den andra hunden. Det gör ingenting om hunden börjar skälla eller
morra även om det naturligtvis är optimalt om hunden kan hållas lugn. Många hundägare
frågar sig om det inte är samma sak som att belöna skällandet. Men faktum är att om
proceduren upprepas tillräckligt många gånger så kommer hunden att förknippa andra
hundmöten med godis, något positivt alltså, och redan vid åsynen av en främmande hund
kan den börja titta efter godiset i stället för att fixera sig vid hundmötet. Vid tillvänjning så
vänjer man hunden successivt vid de mötande hundarna. Man börjar på ett väldigt långt
avstånd där hunden inte reagerar och förflyttar sig sedan närmare och närmare den andra
hunden. Här kan man till exempel be hunden sätta sig ner och berömma den och sedan gå
tillbaka och ta en paus för att nästa gång gå lite närmare den andra hunden. Man ska aldrig
gå närmare än att hunden lyckas upprätthålla det beteende som man eftersträvar och man
ska alltid vara generös med belöningar.
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Träningstillfällena ska vara kontrollerade och därför behöver man vid båda metoderna ett
assisterande hundekipage som hjälper till med den andra hunden. Man måste också träna
med olika hundekipage och i olika miljöer för att till sist få de oförberedda hundmötena i
verkligheten att fungera smidigt.

Andra problem under promenaden
Om din hund beter sig aggressivt eller gör utfall mot människor, cyklar, mopeder eller
liknande tränas detta precis på samma sätt som vid problem med hundmöten, alltså genom
motbetingning och/eller tillvänjning.
Hunden tuggar på skor och möbler
En vuxen hund som tuggar onaturligt mycket på hårda objekt bör undersökas av veterinär
så att man kan utesluta fysiska orsaker till beteendet.
Plocka bort allting i hundens omgivning som den inte får tugga på som exempelvis skor och
ytterkläder. Lägg också fram saker som hunden får tugga på som leksaker eller tuggben. Läs
mer under avsnittet nedan ”Hunden vaktar sina resurser”.

Hunden vaktar sina resurser
En före detta gatuhund/hägnhund ser sina resurser som viktiga och kanske till och med som
oumbärliga. För sin överlevnad har hundarna tidigare lärt sig att noga ta vara på och vakta
sånt som de hittar innan någon annan hund tar det ifrån dem. Detta gör att många hundar
känner att de vill försvara sina dyrbara resurser de får i det nya hemmet vilket kan ställa till
med en del bekymmer för hundägaren.
Om hunden morrar när du kommer nära dess
matskål, bädd eller leksaker så beror det alltså
på att den tror att du kommer att ta resursen
ifrån den. Gör inte det! Låt hunden ha sin bädd
och sovplats ifred, och om du ger hunden en
leksak så ska du inte ta den ifrån hunden medan
den vaktar eller leker med den. Låt hunden äta
ifred och gärna en bit bort från familjens andra
hundar. Om hunden slukar maten väldigt
snabbt kan det vara skäl nog att låta den äta
bakom en stängd dörr, en barngrind eller ett
kompostgaller för att öka hundens trygghet. Om
det finns barn i familjen är det ytterst viktigt att
se till att inga olyckor kan hända. Mata hunden
under uppsikt och låt hunden ha en egen
sovplats som barnen inte kan komma åt.
Hunden kommer i sinom tid att börja lita på att
du inte tar bort resurser från den och kommer
då att sluta morra.
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För att påskynda processen kan du varje gång du närmar dig hunden när den vaktar en
resurs fylla på med mer av det goda. Lägg mer mat i skålen eller ge den ytterligare en leksak
så att den lär sig att koppla samman dig med enbart positiva upplevelser. Om hunden tar
något som den inte får ha, leker och biter i en sko till exempel, så ska du idka byteshandel
genom att ge den något annat som den ännu hellre vill ha och obemärkt smyga bort skon så
fort hunden har lämnat den. Beröm hunden då den visar intresse för det nya som du
erbjuder i stället för skon.
Undvik alltid ”maktkamper” om resurser – du vinner mer på att muta hunden och bjuda
över med något ännu bättre!

Hunden jagar andra husdjur
Det är helt normalt för en hund att visa ett visst intresse för jakt eller bli upphetsad när den
träffar djur av en annan art som den inte är bekant med sedan tidigare. En nio veckor
gammal valp anpassar sig som regel automatiskt när den kommer till en familj där det finns
andra husdjur. En vuxen hund som kanske aldrig har umgåtts med katter, marsvin eller
undulater tidigare kan däremot kräva en hel del träning innan den accepterar att den inte
får jaga, leka med eller skälla på de andra husdjuren som finns i familjen.
Hur snabbt dina husdjur vänjer sig vid att leva tillsammans beror dels på hundens
personliga egenskaper och erfarenheter, dels på de andra husdjurens beteende och
erfarenheter av hundar. En katt som inte är van vid hundar kanske blir rädd och springer
iväg vilket kan trigga lusten hos vilken hund som helst att springa efter, på så sätt kan en
ond cirkel uppstå då katten blir ännu mer rädd för hunden och per automatik vill fly så fort
den ser hunden. Även om hunden har träffat ett par hundvana katter i hägnmiljön utan att
reagera så är detta inte en garanti för att hunden inledningsvis inte kommer vilja jaga just
din svenska katt.
Principerna för träningen är den samma som när man tränar kopplade hundmöten, det vill
säga genom tillvänjning och motbetingning. Det bästa du kan göra om du har en hund som
visar ett överdrivet intresse för dina andra husdjur är alltså att exponera djuren successivt
för varandra under lugna och kontrollerade omständigheter. Dela av ditt boende om så
krävs den första tiden så att dina andra husdjur har en frizon där de garanterat får vara
ifred för hunden. Håll ett så pass stort avstånd mellan husdjuren att din hund inte blir
upphetsad, skäller och ylar och på så sätt skrämmer de andra djuren. Beröm och belöna
hunden varje gång den på något sätt noterar dina andra husdjur utan att hetsa upp sig även
om det är på långt avstånd. Öka svårighetsgraden genom att minska avståndet successivt.
Om du tränar dina husdjur på rätt sätt och ser till att de inte får några negativa erfarenheter
av varandra så kommer de att kunna dela bostad utan problem i framtiden. Räkna med att
det kan ta några veckor eller till och med några månader innan du kan lita på att det
fungerar smidigt.
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Hunden vaktar besökare hemma
En del hundar kan börja skälla eller morra på besökare i hemmet. Detta sker oftast efter att
hunden varit hemma en tid och gjort sig hemmastadd. Detta vaktande beror på osäkerhet
från hundens sida, den vet inte riktigt hur den ska tackla situationen. Som nämnts tidigare i
häftet kan man för att minska spänningen mellan hunden och besökarna låta dem träffas
först utomhus och sedan gå in i huset/lägenheten tillsammans. Om hunden fortfarande
vaktar besökarna inomhus bör man gå tillväga på samma sätt som vid aggressiva
hundmöten, det vill säga genom motbetingning och upprepad träning. Hunden kan till
exempel vara i ett annat rum bakom ett kompostgaller. Varje gång någon främmande går
förbi slänger de in en godbit till hunden och ignorerar den helt i övrigt. Detta ska upprepas
många gånger och med olika personer tills dess hunden lärt sig att koppla samman en
passerande främling med godis.
Somliga hundar kan också tycka att det är skrämmande när gästerna rör sig i huset men så
länge gästen sitter ner är allt lugnt. Då kan man be gästen att helt ignorera hunden och när
hon/han reser sig upp och ska röra på sig slänger gästen en godbit till hunden.

Hunden kan inte vara ensam
Undersökningar visar att hundar som bott i hundgårdar oftare får problem med
separationsångest och att vara ensamma hemma än andra hundar. Till symptomen hör
skällande, krafsande på dörren, hunden gör sina behov inomhus, den biter sönder och
förstör saker mm. Det är viktigt att påbörja ensamhetsträningen så fort hunden kommer
hem för att på så sätt förebygga att den utvecklar separationsångest.
Man börjar med korta stunder. Inledningsvis kan det räcka med att stänga dörren om sig
när man går på toaletten, nästa gång hämtar man posten eller går till tvättstugan. Tiden
som du lämnar hunden ensam ska successivt ökas på och hunden lär sig så småningom att
en stängd dörr inte betyder att den är övergiven utan att matte eller husse snart kommer
tillbaka.
Man kan också arrangera något intressant för hunden att sysselsätta sig med medan man är
borta, ge den ett tuggben eller göm godis runt om i huset. Om du har flera hundar så ska du
inte lämna dem obevakade tillsammans med några resurser, separera i så fall hundarna
med en barngrind eller ett kompostgaller.
Avdramatisera din utgång och hemkomst genom att ignorera hunden under tio minuter
innan du går och när du har kommit hem.

Hunden stjäl mat från bordet
Det är mycket vanligt att före detta gatuhundar och hägnhundar hittar på både intelligenta
lösningar och uppvisar ett ”fräckt” beteende i matsituationer. Deras tidigare livssituation
har lärt dem att ta vara på de tillfällen som bjuds att äta och hunden vet aldrig när den
får/hittar mat nästa gång eller när någon annan hund kommer och stjäl maten de har ifrån
den.
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Det första du bör göra är att plocka undan
alla frestelser från bord och köksbänkar.
Lägg in maten i skåp med dörrar och torka
av alla ytor ordentligt så att det inte finns
väldoftande smulor framme. Var extra
noga med att plocka bort saker som kan
vara direkt skadliga för hunden som
choklad, lök och tuggummi. För att
underlätta matstress ska du ge hunden
mat på bestämda tider både morgon och
kväll.
I de allra flesta fall löser sig problem med
matnorpande hundar med tiden eftersom
hunden kommer att upptäcka att den får
mat regelbundet av dig och därmed
slipper hetsäta. Du kan inte göra annat än
visa tålamod och arbeta förebyggande för att undvika att frestelsen blir för stor för hunden
samt se till att din hund aldrig behöver ha tom mage.
Att hunden alltid upplevs som sugen på något att äta ska man som hundägare se som en
tillgång eftersom det underlättar inlärning och träning enormt mycket om hunden är
matorienterad.

Hunden skäller
Först och främst bör man komma ihåg att skällande är ett mycket naturligt beteende för en
hund. Det finns dock tillfällen då hundens skällande kan vara tecken på ångest, rädsla eller
stress. Det första man bör göra är att identifiera vad skällandet beror på. Skällandet kan
vara en varningssignal när hunden hör ett ljud från trappuppgången, en avståndstagande
signal vid hundmöten, ett uttryck för separationsångest, eller ett inlärt beteende för att få
uppmärksamhet.
Det finns lika många träningsmetoder mot skällande som det finns orsaker till det, här följer
ett par exempel:
-

-

Om hunden skäller för att få din uppmärksamhet gäller det att konsekvent ignorera
hunden så länge den skäller. När hunden slutligen tystnar kan du be den göra något
enkelt som att sätta sig ner varefter du belönar den. Om du skriker på din hund när
den skäller så förstärker du beteendet och skällandet eskalerar sannolikt.
Om hunden skäller när dörrklockan ringer kan du betinga ljudet av dörrklockan till
att hunden ska gå och lägga sig på en särskild plats. Lär hunden först kommandot
för att gå och lägga sig på till exempel sin bädd genom att först säga kommandot
och sedan slänga en godbit på bädden. Träna detta tills hunden kan kommandot till
100%. Sedan tar du hjälp av en vän som kommer och ringer på dörrklockan och
omedelbart efter ringningen säger du kommandot som ni tränat in och belönar
hunden när den går till bädden. Öppna inte dörren. Fortsätt dessa övningar tills
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hunden automatiskt går till bädden när den hör ringklockan och öka därefter
svårighetsgraden genom att öppna dörren, låta vännen komma in. Ha tålamod och
jobba konsekvent!
En viss mån av skällande bör du acceptera eftersom hunden trots allt är en hund, men om
skällandet blir övermäktigt och du behöver hjälp är du alltid välkommen att höra av dig till
din kontaktperson för rådgivning.

Rädsla för halsband/koppel
Att bära halsband upplevs ofta som
onaturligt för våra rumänska
rescuehundar men även för små
valpar brukar det ta en tid innan de
vant sig. Vad som komplicerar
situationen för en rumänsk
gatuhund är att en del av dem
kanske har fångats in från gatan
med hjälp av olika
strypkoppelarrangemang
(kommunala hundfångare
använder till exempel en lång käpp
med en strypsnara i ena änden). Ett sådant infångande kan sätta djupa spår i hunden.
Om du märker att hunden blir rädd när du försöker sätta på halsbandet så behöver ni träna
på momentet. Ta av och sätt på halsbandet flera gånger i rad och belöna varje gång med en
godbit. Du kan locka hunden genom att trä halsbandet runt din egen arm samtidigt som du
håller i en godbit. När hunden sträcker fram nosen mot godisen låter du halsbandet glida
ner och släpper godisen när du vill belöna hundens beteende.
Vissa hundar kan vara rädda för kopplet även om det är betydligt ovanligare. Var noga med
att aldrig släppa kopplet så att det hasar efter hunden och ha ett lätt koppel som inte
tynger ner halsbandet. Ryck aldrig i kopplet och undvik alla situationer där hunden kan bli
rädd för det.
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Hunden drar i kopplet
Hundar har ett helt annat rörelsemönster än människor och de rör sig ofta i trav när de
förflyttar sig från en plats till en annan, speciellt om de har mycket energi vilket de flesta
hundar har när vi tar ut dem på en promenad. Det är därför helt naturligt att hunden
kommer att gå framför dig och med spänt koppel. Ur hundens synvinkel belönar du den
varje steg ni tar framåt när kopplet är spänt – den kommer ju framåt och får därmed sin
önskan beviljad av dig som följer med.
Varje gång hunden drar i kopplet eller går
med kopplet spänt ska du stanna. Byt
riktning, locka med dig hunden genom ett
kommando eller genom att klappa dig själv
på sidan och belöna när den följer med.
Denna metod kräver många upprepningar
och det bästa är att träna först hemma där
det finns så få störande moment som möjligt
för hunden. Metoden kräver många
upprepningar samt att du är konsekvent i
träningen men den ger garanterat resultat,
hunden kommer att inse att den inte
kommer någonstans när kopplet är spänt.
Metoden kanske innebär att det tar en hel
timme att gå ett futtigt varv runt kvarteret
under de första dagarna men på sikt är det
mödan värt att lägga ner den tiden på att få
en följsam promenadkompis.
Samma sak gäller när hunden drar i trappor. Stanna varje gång hunden drar, vänta tills
kopplet blir slappt och fortsätt att gå. Detta kräver också många upprepningar men tålamod
lönar sig alltid i längden.
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Vanliga frågor
Att adoptera en utländsk hund kan fortfarande anses som kontroversiellt trots att det blir
allt vanligare i Sverige. Här har vi som placerar hundar därför samlat några frekvent ställda
frågor och funderingar som vi stöter på när vi intervjuar blivande adoptörer.
Sjukdomar
De vanligaste frågorna vi får gäller hundarnas
fysiska hälsa och vilka sjukdomar hundarna
kan tänkas ha. Att rumänska ”hittehundar”
kan bära på fästingburna sjukdomar och
parasiter är helt sant och något man som
adoptör inte ska negligera. En hund som lever
på gatan är helt oskyddad, den får inga
förebyggande behandlingar, ingen
avmaskning, inga fästingdroppar och
självklart är den därmed utsatt för alla
förekommande sjukdomar som finns i det
område den vistas i. Det ligger ett stort
ansvar på de föreningar som förmedlar
hittehundar att ta reda på vilka sjukdomar
som finns i området, att ha goda
veterinärkontakter på plats och att med
noggranhet kontrollera att alla hundar som
förmedlas verkligen är friska. Men ett stort
ansvar ligger också på den som adopterar
hund att själv granska och välja förening med
omsorg, ställa adekvata frågor och läsa på. Adopterar man hund genom en seriös förening
så är risken att få en hund som bär på parasitsjukdomar eller fästingburna sjukdomar
väldigt liten.
Förutom de sjukdomar som är geografiskt bundna så drabbas hittehundar också av samma
typer av åkommor som våra svenska hundar. En hittehund kan dessutom ha gamla skador
efter trafikolyckor, misshandel och hundslagsmål som självläkt utan veterinär inblandning.
Beroende av hur hårt liv hunden har levt kan den också ha dåliga tänder och andra
förslitningsskador trots att den är relativt ung.
Det är bara lyckade adoptioner som ger positiva ringar på vattnet och som adoptör måste
man söka så mycket kunskap man kan så att ens förväntningar på hunden är realistiska.
Men man måste också ställa en rumänsk hund i relation till de hundar som finns på den
svenska omplaceringsmarknaden. Få privatimporterade hundar omfattas av samma
kontroller och garantier som de seriösa föreningarnas hundar gör. Att gällande
införselregler följs är på intet sätt en garanti för att hunden är frisk. Bland de vuxna svenska
blandrashundarna som omplaceras på den privata marknaden är det inte många som har
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genomgått samma besiktning och vaccinationsprogram som våra hittehundar har gjort
innan de får ett hem.
Vad innebär kastrering?
Alla våra rumänska hundar är kastrerade. För tikarna innebär det att både äggstockarna och
livmodern är borttagen och för hanhundarna att testiklarna är borttagna. Hundarna har
därmed ingen biologisk parningsdrift, humöret blir ofta gladare och arbetslusten jämnare.
Tikarna löper inte, blir inte skendräktiga, de drabbas inte av livmoderproblem och löper
mindre risk att få juvertumörer. Hanhundarna markerar revir i lägre utsträckning, de
drabbas inte av testikeltumörer och de löper lägre risk att få prostataproblem och bråck.
Kastrerade hundar får också sänkt ämnesomsättning och ska därför äta mindre mat för att
inte bli överviktiga. En relativt sällsynt biverkning av kastrering är att vissa hundar kan få
problem med att hålla tätt efter ingreppet.
Är gatuhundar extra smarta?
Ja, vi törs påstå att gatuhundar är ”extra smarta” i den bemärkelsen att de är överlevare
och snabbt anpassar sig efter nya omständigheter. Den hund som inte löser
vardagsproblemen och snabbt lär sig vilka regler som gäller kommer heller inte att överleva
speciellt länge, vare sig i hundhägnet eller ute i det rumänska samhället. Gatuhundarnas
intelligens behöver med nödvändighet inte ses som något positivt när de kommer till ett
svenskt hem. Många svenska hundägare blandar ihop begreppen ”smart”, ”lättlärd” och
”lydig” medan det ena sällan har med det andra att göra. En gatuhund är smart i den
bemärkelsen att den snabbt och självständigt kan lära sig att öppna inåtgående dörrar för
att besöka grannens grillfest. Dofterna från grillfesten motiverar alltså hunden att lösa
problemet med den inåtgående dörren oberoende av sin matte eller husse, på så sätt är
den både smart och lättlärd men
knappast lydig. Den som lever med en
gatuhund måste kanske anstränga sig
lite extra för att överlista och motivera
sin smarta och lättlärda hund att utföra
de moment som vi vill att den ska göra.
Det är först när hunden gör som vi vill
som den är lydig. Fördelen med
rumänska hittehundar är dock att de
ofta är matorienterade och därmed
också lättmotiverade både till vardags
och i arbetande sammanhang.
Kan jag adoptera hund fastän jag har barn?
Ja. Majoriteten av våra hundar har sällan varit i närkontakt med barn tidigare och några i
hunden ”inneboende agg” mot barn finns därför inte. Det är desto vanligare att hundarna
är avvaktande och försiktiga inför nya företeelser och kanske till och med försöker att gå
undan. Som hundägare måste man därför introducera alla nyheter på ett lugnt sätt och
samtidigt skapa positiva associationer hos sin hund, detta gäller såväl barn, andra husdjur
som bilåkning och ljudet från teven. Introducerar man barnen på rätt sätt till sin hund och
lär barnen att respektera hundens gränser så spelar det ingen roll varifrån hunden kommer.
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Några få vuxna gatuhundar kan också ha dåliga erfarenheter av barn som kastat sten efter
dem, slagit dem eller jagat dem och dessa hundar ska självklart inte placeras i barnfamiljer.

Folk som adopterar tänker med hjärtat och inte med hjärnan
De allra flesta som väljer att adoptera hund gör det därför att de vill vara snälla och ”rädda” en
hund som haft det svårt. De har inga ställda krav på sin hund annat än att de vill ha en
promenadkompis och en sällskapshund. Andra som adopterar är erfarna och mycket
intresserade hundmänniskor som söker efter en utmaning och vill utvecklas som hundägare.
En liten andel men ändå förvånansvärt många som adopterar hund anger som huvudsakligt
skäl för adoption att de har dåliga erfarenheter av framavlade hundar som haft rasrelaterade
problem och nu vill de pröva något ”nytt”. En minoritet av de som anmäler sitt intresse för
adoption säger att de vill ha en vuxen hund eftersom de inte orkar med att ha en valp, dessa
intresseanmälningar leder mycket sällan till placering då en rescuehund många gånger kräver
minst lika mycket av sin ägare som en valp gör.

Rumänska hundar kommer bra överens med andra hundar
I de allra flesta fall stämmer detta påstående in. Rumänska hundar har alltid levt tillsammans
med och kommit överens med andra hundar, de är därför experter på hundspråk och undviker
konflikter så långt det går. Däremot är de rumänska hundarna också vana vid att bli rättolkade
av andra hundar och det är inte säkert att svenska hundar, som i relation till de rumänska
hundarna ofta har begränsade erfarenheter av andra hundar, förstår och tolkar signalerna
rätt. Rumänska hundar upplever förmodligen svenska hundar som lite ouppfostrade och
närgångna ibland och kommunicerar därför sina egna gränser tydligt. Det bristande gehör för
sina signaler som en rumänsk hund ibland möter kan i sin tur leda till att matte eller husse
tolkar det som att deras rumänska hund inte tycker om andra hundar – vilket egentligen är
felaktigt. Med tiden kommer den rumänska hunden med all sannolikhet att
anpassa sig till svensk hundkultur.
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Slutord
Vi vill till sist önska dig och din hund stort lycka till och vi hoppas att du har hittat flera
matnyttigheter i den här foldern som kan underlätta din roll som hundens bästa kompis,
mentor och även ägare. Kom ihåg att du inte behöver vara hundexpert för att erbjuda en
rescuehund ett bra hem - det viktigaste du kan ge din hund är Tid, Tålamod och Tolerans.
Med dessa nyckelord, godis i fickorna och en nyfikenhet för hundars beteende och
psykologi kommer man långt och blir en uppskattad matte eller husse!
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