
Lær din hund at omgås heste
Hvert år sker der unødige ulykker, hvor hunde skræmmer heste, og de i værste fald bliver trådt på eller sparket. Men med en
stor portion tålmodighed og langsigtet træning er det muligt at vænne dyrene til hinanden. Det kan tage tid, men det er
udholdenheden værd. Agria Dyreforsikring giver her nogle træningstips.

De fleste hunde, der kommer jævnligt i stalde, er vant til heste og viser hverken frygt eller nogen større interesse for dem. En hund, der ikke er
vant til heste derimod, kan reagere anderledes, og det er her, det er vigtigt at vænne dem langsomt til hinanden. Det forklarer Tine
Antvorskov, der er direktør i Agria Dyreforsikring.

”Den ansvarlige hundeejer binder hunden ved ridebanen og i ridehuset, hvis hunden ikke er vant til miljøet omkring stalde. Et elektrisk hegn
mellem hund og hest betyder for det meste, at hunde ikke løber ind på folden, men hvis hestene begynder at trave eller galoppere, så kan
hundens jagtinstinkt eller lysten til at lege tændes, så den alligevel prøver at forcere hegnet. Her er det vigtigt at stoppe situationen hurtigt, så
der ikke er heste, hunde eller mennesker, som kommer til skade,” siger Tine Antvorskov.

Sådan vænner du hunden til at færdes blandt heste:

1. Hold afstand

Start med at vænne hunden til hesten fra en ordentlig afstand. Bed hunden sætte sig, beløn og ros den for at være rolig og opmærksom
på dig. Når hunden er tryg, kan du langsomt bevæge dig tættere på hesten, men stadig altid uden for folden. Fortsæt med at belønne,
og ros opmuntrende så længe hunden er rolig. Trin for trin reducerer du afstanden mellem dig, hunden og hesten.

2. Heste er store og skræmmende

Hestens størrelse kan opleves som gigantisk og skræmmende for hunde, som ofte er meget mindre. Kig på dyrets kropssignaler. En
skræmt og stresset hund kan reagere på forskellige måder – den kan gå til angreb, flygte eller blive lammet. Den kan blive aggressiv,
rejse børster eller begynde at gø. Vær forberedt på en uventet reaktion fra hunden, og hold godt fast i den. Gå tilbage til en sikker
afstand fra hesten, hvis hunden har brug for at blive rolig igen. Målet er, at den forstår, at heste ikke er farlige, og at det hele går godt,
hvis den forbliver rolig.

3. Ryk dig nærmere

Til sidst skal din hund være i stand til at gå helt tæt på hegnet til folden uden at reagere på hestene. Den kan snuse og se, men skal
blive ved med at være rolig og stille. Når du føler dig tryg ved situationen, og hunden ikke viser nogen interesse for hesten, kan det
være tid til, at de skal hilse på hinanden. Men lad det tage sin tid og skynd ikke på forholdet - risikoen er, at de skræmmer eller i værste
fald sårer hinanden.

4. Hold hunden i snor



Selvfølgelig holder du hunden i snor, når dyrene skal hilse på hinanden. Du går langsomt tættere på hesten, som nu står med en
person, den har tillid til. Hold hundens opmærksomhed med godbidder og ros, og flyt samtidig dit blik mod hesten. Nogle heste kan godt
lide hunde, andre bryder sig ikke om dem, mens nogle kan blive stressede over situationen. Vær forberedt på at reagere hurtigt, en god
situation kan ændre sig på et øjeblik – hunden begynder at gø, hesten hopper væk eller sparker. Her er det vigtigt at holde godt fat.
Udvikler situationen sig ikke positivt, så gå tilbage, og fortsæt på et senere tidspunkt. En stor portion tålmodighed er som sagt nøglen til
succes.
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Agria Dyreforsikring er specialist i dyreforsikringer gennem mere end 129 år. De fleste medarbejdere er selv dyreejere og sammen
med dyreejerorganisationer og dyrlæger, er Agria med til at udvikle dyrehold, dyresport og dyrehelbred. Agria Dyreforsikring i
Danmark tilbyder fleksible forsikringer til heste, hunde, katte og andre smådyr som for eksempel slanger, kaniner, ildere og
papegøjer.


