
HVALPEN BIDER I ALT 

 

Mange hvalpeejere står med hvalpe der bider i alt: 

Bukseben, fingre, ærmer, karme, eller stjæler vasketøjet, 

rusker børnenes legetøj i stykker etc. Det er der mange 

årsager til! 

 

Vi tager lige en ting ad gangen: 

 

1. Lige som små børn tager hvalpen alt i munden for 

at smage på det, undersøge det og se om det kan 

spises. I naturen ville forældredyrene sørge for at 

der var knogle de kunne tygge i. Hvalpen kan få 

lang tid til at hygge sig med et kødben (det hedder 

kødben fordi der er kød på ;) ). Lamme- eller 

kalve ribben er rigtig godt, fordi de er bløde og 

kan tygges godt uden at ødelægge de nye tænder. 

 

2. Hvalpens tænder klør og gør ondt fordi den er i 

tandskifte. Igen, giv den kødben. I vil også slippe 

for en dyrlægeregning på udtrukne tænder, hvis 

de kan komme ud naturligt. I haven vil de sikkert 

finde en gren at tygge i. Og det er ok, så længe 

der er opsyn og de ikke løber rundt med den. 

 

3. Hormoner begynder så småt at rase i hvalpens krop ved 4-5 mdr. alderen og det kan give 

stressadfærd i form af bid. For hanhundenes vedkommende tager det til og slutter først omkring 

1-årsalderen, hvor testoteronen har fundet sit leje. For tævernes vedkommende lægger det sig 

lidt efter 1. løbetid. Du kan opleve uro igen ved 2. og 3. løbetid, men uroen bliver mindre og 

mindre.  

 

4. ALT hvad der ligger på gulvet eller nemt tilgængeligt, er i hvalpens øjne dens! Skan dit hjem 

grundigt for spændende ting, som ligger fremme. Vasketøj, sko, hårbørster, legetøj, 

plastikdimser, potteplanter etc., kan være utroligt spændende for den lille hvalp. Det er 

selvfølgelig træls at få tingene ødelagt, eller spredt rundt i hjemmet, men endnu værre er det, 

hvis den lille hvalp kommer til skade! Det er nemmere at stille tingene væk i en periode, end det 

er at være ærgerlig over ødelagte ting, en dyrlægeregning eller at skulle skælde ud hele tiden.  

 

5. Stresslege (bold og pindekast, trække tov, brydelege og pive-dyr), er med til at køre hvalpen op, 

hvor den ikke kan falde ned igen. Sørg for at den stimuli hvalpen får, har noget med næsen at 

gøre, så den får brugt sine naturlige sanser. Hvalpen lærer mere og bliver mentalt træt på den 

gode måde.  

 

6. Hvis hvalpen er meget insisterende, f.eks. rusker dit ærme eller angriber dit bukseben, så sig 

ikke noget.....gå ud af rummet og luk døren efter dig. Gå tilbage i rummet efter 30 sekunder-1 

min. og ignorer hvalpen. Dette gentages, til den forstår at den opførsel vil vi ikke se. SÆT DEN 

IKKE I SKAMMEKROG I ET ANDET RUM! Du forstærker dens angst for at være alene og du 

står med et nyt problem når hvalpen skal lære at være alene. 

 



7. Mange ynder at lege "fingerlege" med hvalpen....fang min finger! Det siger sig selv, at denne leg 

opfordrer hvalpen til at bide i fingre. Du sætter på den måde gang i de akutte stresshormoner 

Adrenalin og Noradrenalin og det kroniske stresshormon Kortisol kommer lige i hælende. Der er 

ingen grund til at udsætte den lille hvalp for denne proces, eller at lærer dem denne leg. 

 

8. Står hvalpen med noget i munden, som den ikke må tage, så afled den med en godbid og lav 3 

nemme øvelser inden den får godbidden. Den har med stor sandsynlighed lagt det den havde 

gang i, for at gøre noget sjovt med dig. Husk vi heller ikke flår noget ud af hænderne på små 

børn, men bytter med noget, som er mere spændende  

 

9. En her-og-nu-løsning på at den bider i børnene og efter vores bagdele kan være, at man sætter 

hvalpen i snor og sele indenfor. Det er yderst vigtigt at hvalpen ikke opfatter dette som en straf. 

Det kan give lidt ro og man kan hurtigt få fat i hvalpen og få den afledt fra ungerne. Har man en 

lille kravlegård til hvalpen, kan dette også være en løsning på kort sigt. Giv den en kong med 

lidt flødeost eller et råt kødben, så den kan stresse ned. Lad den ikke være i gården alt for længe 

ad gangen og lad gården være et sted, hvor du hele tiden kan holde øje med den. 

 

God fornøjelse 

- Lone Enghave, Enghave & Hund 
 


