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Når hunden forsvinner
I blant forsvinner hunder fra eierne sine. Hva gjør

ttoter lurt, hva må du huske på, hvem burde du prate
hvis det er du som finner en hund på rømmen?
f exsf I §olvor Nænland

For ikke lenge siden skjedde det som alle
hundeeiere frykter: En hund forsvant i
nærområdet mitt, når hun var på besøk.
Eierne var ikke tilstede, og hun hadde ikke
sær1ig tilknytning tl1 de folkene hun var
hos. Hunden kom seg ut fra hagen, og vekk
var den. Hun var ikke kjent i området.

Det ble umiddelbart satt i gang leteaksjon.
Politi og 1okal radiostasjon b1e kontaktet.
Det gikk heller lkke lenge før politiet kunne
rapportere om en observasjon av en hund
som utseendemessig kunne stemme ved
en sterkt trafikkert bilvei. Leting der førte
ikke til noe. Vi laget etterlysningsplakater
med et godt bilde av hunden. Både farge,
ører og hale viste på bildet, dvs trekk som
ville kunne hjelpe til å identifisere den. På
plakaten stod det hvor hunden forsvant
fra, en oppfordring om å ringe det opp-
gitte telefonnummeret hvis den ble sett,
og det b1e lovet dusør. Håpet var at et lØfte
om dusØr kunne fØre ti1 at også folk som
egentlig ikke bryr seg, ville ta kontakt.

Kvelden ble brukt til fornyet leting, tretti
plakater ble hengt opp "overalt" i et utvidet
område, også på nærbutikker. Det ble dessu-
ten satt inn etterlysning i neste dags avis.
Det ble en våkenatt for a1le involverte. Neste
dag kom det en ny observasjon til politiet,
uten at det førte tl1 at hunden ble funnet.
Ut på dagen måtte eierne, som hadde tatt
seg fri fra jobb den dagen, reise hjem. Man
kan bare forestille seg hvordan det må ha
vært, uten hunden... En ny natt gikk.

Tidlig neste morgen ringte telefonen til han
som hadde hatt hunden på besøk. Personen
som ringte, hadde fra leiligheten sin utsikt
mot et kratt. I krattet hadde han observert
noe som så ut som en rev. Heldigvis hadde
han sett etterlysningsplakatene, og forstod at
det kunne være hunden som var blitt borte.
Hundeverten tok med seg en av sine egne
tisper, og løp til stedet. Der slapp han løs
hunden sin, som straks fant den bortløpte
hunden. Rømlingen la seg spontant på
rygg og underkastet seg. Dermed kunne
hun tas i bånd, og hendelsen endte godt.

RÅD FRA HUNDEPSYKOLOG I Hunde.
psykolog Anders Hallgren gir følgende
råd, i tillegg til å kontakte politi/Falken:

o Hunden beveger seg vanligvis mot vinden.
Hvis den ikke forfølger et bytte/har et spesi-
elt mål, 1et i retningen vinden kommer fra.

o En hund som blir skremt av sterk lyd, f.eks.
fyrverkeri, løper derimot vekk fra lydkilden.
Har hunden blitt skremt av noe slikt, let i ret-
ning bort fra lyden.

. Hunder går helst mot steder de kjenner
til. Vet du at hunden gjerne går ti1 et spesielt
sted, let der først.

o Hannhunder kan kjenne lukt av løpetid på
flere kilometers avstand, og søker seg natur-
lig dit. FØrsøk å finne ut hvl1ke tisper i områ-
det som har løpetid, og let der.

o Hunder går ofte til venner, enten andre hun-
der e1ler mennesker - e11er der det er mat.

o En hund søker instinktivt mot andre hun-
der som uler. Det er hunddyrets signal for å

samle en flokk. Kjenner du ti1 en hund som
ofte uler - gå dit og let.

o Forsvinner hunden under en tur i skogen,
prøv å u1e selv.

du hvis det skjer? Hva
med? Og hva gjør du

r Mistenker du at hunden er stjålet, sørg for
at så mange som mulig vet hvordan den ser
ut. Heng oppslag med foto "overalt", annon-
ser i avisene, etterlys i lokalradioen, prat med
flest mulig. Tilby finnerlønn.

o Ha alltid navnet ditt, adressen og telefon-
nummeret i halsbåndet.

En hund som har vært for seg selv i skogen
noen dager, kan lett bli vi1l. Det er en pro-
sess som går raskt. Aner du hvor den kan
være, forsøk å legge ut mat og hundens teppe
i nærheten. Skulle du se den, prøv å u1, rop
navnet dens og andre velkjente ord. Har du
bil, parker den i nærheten av der hunden har
vært sett. Ha en dør åpen og legg et pledd i
setet. Virker hunden sky når du får kontakt
med den, er det viktig at du tenker på dine
egne kroppssignaler og ikke stirrer den i øy-
nene, går raskt mot den eller høres streng ut.
Sitt ned uten å se på den, og lokk med innby-
dende stemme.

Får du tak i hunden når den har vært borte,
ikke straff den, uansett hvor sint du er. Det
har ingen læringseffekt på dette stadiet, og
kan føre til at hunden ikke tør komme en an-
nen gang. Gå bare rolig hjem med den. I

Rådene fra Anders Hallgren er hentet fra
Svensk Hundsport nr 3/2000
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"Jeg sitter nå bare her, jeg, og venter".
lllustrasjonsfoto: Mai Britt Ulviksbakken


