
Riktig hund for deg? – Tenk på dette ved
omplassering
Det er mange gode grunner til å velge en omplasseringshund, men det er noen viktige
forutsetninger du må tenke på. Her gir Agria Dyreforsikring noen gode råd på veien.

Nå for tiden blir mange hunder omplassert. Noen tenker at omplasseringshunder er synonymt
med problemhunder, men det kan være mange grunner til at hundeeiere må finne et nytt hjem
til hunden. Det kan være faktorer som allergi, sykdom, samlivsbrudd eller endret jobbsituasjon.

Overvei nøye

– En hund er en forpliktelse i mange år som krever mye tid, aktivitet, mental trening og ikke
minst penger til blant annet mat, utsyr, veterinærregninger og forsikring, sier Marianne Broholm
Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Husk også å tenke på hvordan du skal løse det dersom du trenger hundepass en kveld, helg
eller når du skal på ferie.



Hva slags type hund?

Det finnes over 400 hunderaser og enda flere blandingshunder med ulike egenskaper og
behov. I tillegg er det individuelle forskjeller. Det er viktig å velge en rase eller blandingshund
etter livsstil og hva du kan tilby hunden. Ønsker du en rolig familiehund eller en
treningskamerat? Ønsker du å bruke hunden til en aktivitet som agility eller jakt?

Møt hund og selger

Det finnes flere foreninger og organisasjoner rundt om i landet som hjelper til med
omplassering av dyr. Mange hundeeiere bruker også finn.no. Aldri kjøp en hund uten å ha møtt
den først.

– Dette er et nytt familiemedlem du skal ha mange fine år sammen med. Derfor er det viktig å
besøke hunden og bli kjent, men også finne ut av hvorfor hunden blir omplassert. Har den
noen skader, sykdommer eller atferdsproblemer? Still heller ett spørsmål for mye og ikke vær
redd for å grave, anbefaler Broholm Einarsen.

Se over hundens tenner, øyne, pels og poter, og kjenn etter om du finner noen kuler eller
utvekster. Har hunden vært hos veterinær? Spør også om hundens oppvekst, rutiner og
innlærte kommandoer samt hvordan den er i ulike situasjoner med andre hunder og
mennesker. Jo mer du vet, desto bedre rustet er du til å ta avgjørelsen om dette er hunden for
deg.

Viktige papirer

Ved overtagelsen er det viktig å ha papirene i orden.

Hvis hunden er ID-merket må det registreres eierskifte på dyreid.no eller via Norsk Kennel Klub
dersom hunden er registrert der.

– Sørg for å skrive en kjøpekontrakt og få med deg hundens helsebok/og eller pass som viser
vaksinasjoner og kontroller hos veterinæren. Det er også lurt å få med utskrift av hundens
sykejournal. Hvis hunden har forsikring er det lurt å videreføre denne og unngå et opphold i
forsikringen, avslutter Broholm Einarsen.


