
4 tips för en trygg och trevlig vistelse i hundhagen
Många hundar verkligen gillar att gå till hundhagen där hunden kan springa lös och träffa andra hundar. För att
säkerställa att vistelsen är så trevlig och trygg som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till andra hundar och hundägare.
Agria Eläinvakuutus listar 4 tips för en lyckad vistelse i hundhagen.

 

1. Plocka upp efter hunden

Plocka alltid efter din hund i hagen för att se till att hagen ska vara ren och trevlig för alla användare. I de flesta hundhagarna finns
en spade som man kan använda för att plocka upp efter sin hund om man skulle ha råkat glömma bort eller göra slut på alla
hundbajspåsar.

Finns det mycket hundbajs i hagen så blir det dels mycket otrevligt eftersom hundar eller människor kan råka trampa på bajset. En
del hundar kan till och med äta andra hundars bajs. Hundbajs kan även sprida bakterier och sjukdomar. Så det är viktigt att plocka
upp efter sin hund dels för trivselns skull, dels för hygienens skull.

2. Kolla vad hunden gör

Håll koll på vad din hund gör i hundhagen för att undvika obehagliga överraskningar som att hunden hamnar i slagsmål med en
annan hund, springer bort eller råkar ut för något annat otrevligt. Även fast man får och ska ha hunden lös i hundhagen, måste man
ha kontroll över sin hund och se till att den inte exempelvis hoppar mot andra människor, gräver djupa gropar, äter något eller hittar
på något opassande. Ägaren är ju alltid ansvarig för sin hund och vad den gör. Hundens ansvarsförsäkring ersätter oftast inte om
hunden orsakar någon skada till någon annan hund eller människa när den är lös i hundhagen, så ansvaret ligger hos ägaren.

Genom att hålla koll på hunden vet du även om hunden har uträttat sina behov och var, så du kan plocka upp efter den.

Så stirra inte på mobilen eller bli inte för uppslukad i en diskussion med andra hundägare utan fokusera mest på din hund.  

3. Ta hänsyn till andra hundar och hundägare

När du ska gå in i hundhagen när det finns andra redan på plats är det alltid trevlig att fråga först om det är okej att komma in.
Även fast hundhagar är för alla, så kan det ibland ordnas exempelvis valpträffar eller andra små möten. Ibland kan det vara så att
hunden som är redan i hagen kommer inte överens med andra hundar eller hundar av samma kön och då kan ägaren be dig att
komma tillbaka lite senare om det passar.

Det är också bra att informera att du och din hund ska komma, istället för att bara släppa lös hunden direkt.

Om hundhagen är delat till små och stora hundar, välj alltid rätt sida för din hund.

Om du har hundgodis med dig och du vill bjuda på dem till en annan hund, kom ihåg att fråga först eftersom hunden kan vara
allergisk eller på en specialdiet.  



allergisk eller på en specialdiet.  

Leksaker kan lätt orsaka lite bråk i hundhagen så har du en boll eller en annan leksak med dig, är det bäst att leka med den bara
om du är ensam med din hund i hagen.

4. När ska man inte ta hunden till hundhagen

Ta hunden till hundhagen endast när den är fullt frisk. Om hunden har någon sjukdom eller annan åkomma såsom kräkningar,
diarré, kennelhosta, löss, loppor, noskvalster eller andra parasiter, hunden bör inte tas till hundhagen på grund av smittorisken.

Samma gäller om hunden har ont någonstans eller haft någon skada, eftersom smärtan kan påverka hunden beteende och hunden
kan bete sig oförutsägbart eller till och med aggressivt.

Ta aldrig en tik som löper till hundhagen. Man ska inte heller ta en hundvalp till hundhagen innan den har fått alla nödvändiga
vaccinationer.

Gå alltid till hundhagen bara om hunden vill och gillar det. Hundhagen passar inte alla hundar, exempelvis om din hund blir lätt
stressad bland många andra hundar, råkar ofta ut för ett slagsmål, spenderar all tid i parken skällandes åt andra hundar eller vill
bara vara vid dina fötter hela tiden, då är nog hundhagen ingenting för din hund.

Kom ihåg att bekanta dig även med kommunens eller stadens regler gällande hundparker. Du hittar reglerna oftast på
stadens/kommunens webbsida eller på hundhagens ingång eller anslagstavla.

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus är Finlands enda specialisförsäkringsbolag som erbjuder försäkringar för hundar, katter och smådjur.  

Vi önskar att Agria Eläinvakuutus läggs som källa till alla publicerade texter. 


