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Hvis din hund humper løs, på andre sagesløse hunde, 
så er det et problem der skal løses og forebygges ved en 
positiv og konfliktfri håndtering, der knytter bånd mellem 
dig og din hund, og som samtidig gør det nemmere at 
være sammen - hund og menneske, for vi fjerner stress.
   
Derfor humper hunden
Årsagen til din hunds stressede adfærd (når en hund humper 
løs, er det altid et stress symtom) kan blandt andet være:

• Sygdom og smerter
• Ubehandlet separationsangst
• Overstimulering
• Understimulering
• Forkert og hård håndtering
• Omsorgssvigt
• Mangel på søvn.

Hjælp din hund
Først og fremmest er det vigtigt, at du dropper teorien om 
dominans eller seksualdrift. Er du typen der synes det er 
uskyldig leg, når din hund humper løs på andre hunde, så er 
det dig der skal i gang med en holdningsændring. 

Humpe adfærden starter oftest i den sene hvalpefase og 
tidlige fase som unghund. Hormonerne drøner rundt i krop-
pen, og det påvirker selvfølgelig hele systemet.

For hundeejer og hunden går det ofte galt i den periode på 
grund af alle de råd man får, om at sætte hårdt mod hårdt, når 
hunden humper, snupper ting på bordet, hopper op ad mid-
dagsbordet, bider i hundelinen, i vores hænder, graver huller i 
haven eller løber efter børnene.

Selv om en stor del af den adfærd er en helt naturlig del af 

SÅ STOP DET STRAKS!
Nogle hunde, både hanner og tæver, humper på alt og alle. Bamser, arme, bordben eller andre hunde. Gør din hund det 
skal du straks gribe ind. Det er en adfærd der viser, at din hund er fyldt med stresshormoner, og det har normalt intet 
med sex at gøre, med mindre hannen har opdaget, at tæven er i løbetid - men det er en anden historie.

hundens udvikling, kategoriseres hunden desværre ofte som 
et uregerlig og dominerende uhyre, der er i gang med at øde-
lægge familieidyllen og drømmen om villa, Volvo og vovse, 
hvor hunden er imod alt og alle, i og uden for hjemmet.

Forsøger du at løse problemet med ”humpning” med hårdt 
imod hårdt (råber, skælder ud eller rusker), vil de daglige kon-
flikter bliver flere og flere. Det styrker desværre nogle hunde-
ejeres tro på, at hunden virkelig er ude på at udfordre dem.

Intet kunne være en større misforståelse. Alligevel bliver 
nogen hårdere og mere afvisende i deres håndtering af pro-
blemerne, og i sidste ende vil det lede til endnu mere frustra-
tion, usikkerhed og stress hos hunden. Samtidig vil hunden 
forbinde bestemte situationer og dig med så store konflikter, 
at styrken i adfærden vil stige markant. Det er i denne periode 
mange familier opgiver og nogen vælger endda at sælge eller 
aflive hunden, selv om problemet ikke er hunden, men ejeren.

Sådan løser du problemet med ”humping”.
Analyser kritisk og helt realistisk din hunds dagligdag, og list 
de vanskelige situationer op én for én. 

Jeg har set hundeejere stå og grine af det her syn. Intet er 
mere forkert, det skal stoppes med det samme, men uden 
”nej” og hårde metoder, bare stille og roligt uden kommando.

HUMPER DIN HUND?

Af: Jann Guldhammer
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• Er jeres gåture lange, indeholder de meget aktivitet såsom 
bold- og pindekast? Meget lange gåture med for meget pin-
de- og boldkast, løbeture og især cykelture, øger mængden 
af stresshormoner i kroppen. 

• Er jeres hverdage meget travl? Travlhed samt manglende 
ro og nærvær påvirker også din hund. 

• Får din hund den fornødne søvn? Afhængigt af alder, race 
og evt. sygdomshistorie skal din hund sove mellem 12 og 
18 timer dagligt. Meget unge hvalpe skal sove helt op mod 
20 timer dagligt. 

• Får din hund mental stimulering i hverdagen? Stimulering af 
lugtesansen og mental træning er med til at aktivere rolige 
hormonstoffer i kroppen. 

• Leger børnene for vildt med hunden? Tilbagevendende 
heftig leg øger din hunds generelle stressniveau omkring 
børnene. 

• Hvordan løser du den situation, at din hund humper løs på 
en anden hund, børn, ting, ben og arme.

Sådan løser du det - på den positive måde
Når hunden humper skal du altid tage hunden stille og roligt 
væk fra det den humper på, uden noget postyr, og hold den hos 
dig, indtil den er rolig og beløn for roen. Lær børnene at lege på 
en anden måde  med din hund i fremtiden. Lad børnene lave 
søgeøvelser i haven eller indenfor sammen med din hund. Det 
fremmer en rolig aktivitet omkring børnene.
Du skal altid forhindre din hund i at humpe. Gør den det mod 
en anden hund, er det direkte overgreb og skadeligt for hun-
den, fordi den ikke kan ryste en humbelysten hund af sig. I den 

sidste ende kan det føre til at hundene kommer i klammeri med 
hinanden, og den situation må aldrig opstå. Jeg har hørt hun-
deejere sige „der blev han da lige sat på plads”, eller „de er godt 
hun siger fra”. Det er slet ikke der pilen peger hen, det er ejeren 
der er et skvat, og ikke sørger for, at den konflikt aldrig opstår.

Hvis humpen fører til vrede hunde, er det ikke hundene der 
fejler, så er det ejeren der ikke forstår at håndtere sin hund.

Konklusion
Når hunden humper op ad alt muligt er det altså ikke tegn på 
dominans, eller seksual drift (med mindre tæven er i løbetid). 
Når din hund parrer/humper på genstande, hunde eller per-
soner, er det oftest et klart tegn på at hunden har svært ved at 
kapere en situation og derfor er meget stresset.

I perioder hvor kønshormonerne stiger hos hundene (dvs. 
ved løbetid), stiger stressniveauet også. Humpning kan i den 
forbindelse også være tegn på stress. Du skal prøver at finde 
et mønster i hvor og i hvilke situationer hunden humper på ting/
dyr/mennesker, så kan man ofte finde årsagen. Det kan være 
den kun gør det når der er mange gæster på besøg, når den har 
leget for længe eller en ny hund er flyttet ind osv.
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