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Forord 

Vi har jobbet med denne oppgaven siden august 2014, og det ligger utallige timer arbeid bak 

det resultatet du nå skal få lese. 

Arbeidet har vært givende, utfordrende, lærerikt og veldig gøy. Vi har blitt godt kjent med 

hverandre, både på godt og vondt, og vi har slått av mang en prat med de hyggelige damene 

på biblioteket ved HiNT Steinkjer. 

 

Mange flotte personer har brukt av sin verdifulle tid for å hjelpe oss, og vi ønsker å rette en 

stor takk til: 

- Vår veileder førsteamanuensis ved avdeling for landbruk og informasjonsteknologi 

Ulla-Britt Bøe, for mye hjelp og fantastiske innspill gjennom hele prosessen. 

- Dr. Scient Frank Christiansen som har kommet med nyttige innspill og vært til stor 

hjelp i prosessen med utviklingen av spørreundersøkelsen.  

- M. Sc Gry Løberg som har hjulpet oss mye og svart på henvendelser både på 

telefon, mail og facebook. 

- Førsteamanuensis ved avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse, og avdeling for 

landbruk og informasjonsteknologi Knut Ekker, som alltid har vært like blid når vi, ikke 

en sjelden gang, har banket på døra og spurt om hjelp med databehandlingen. 

- Studentambassadør for HiNT, avd. Husdyrfag, og medstudent Solveig Løwø for fine 

tips og råd i innspurten av oppgaven. 

- Kim Jørgen Lillebo for god hjelp med Excel og Word. 

- Medstudent Paul Sørgård for teknisk hjelp. 

- Våre mødre, Astrid Bjerkaker & Else Marit Tordhol Blomvik, for iherdig 

korrekturlesning til langt på natt. 

Vi har lurt på mye, og vil takke for kjappe svar på mail og facebook fra Bjarne Braastad, 

Canis, og Norsk Kennel Klub.  

 

I tillegg vil vi få takke hundeklubbene og hundeeierne i Norge, som har holdt ut med oss etter 

mye fram og tilbake via mail, og deling av spørreundersøkelsen til sine medlemmer. Uten 

dere hadde ikke oppgaven blitt som den er i dag. Det har vært givende å bli kjent med 

mange av dere, og ikke minst den enorme responsen og engasjementet vi ble møtt av hos 

dere! Det har vært artig å se interessen den enkelte hundeeier har for hunden og særlig 

sportene og rasene dere alle sammen holder på med. 

 

Tusen takk! 

Med vennlig hilsen Randi & Monika. 



  

Sammendrag  

I denne bacheloroppgaven har vi sett nærmere på stress hos hund.  Stress er et viktig tema i 

dagens samfunn, og det kan også påvirke hundene våre. Stress kan påvirke dyrets helse og 

generelle velferd.  

 

Vi har hatt en landsdekkende spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan hunder holdes i 

dag, og hvordan eier selv oppfatter sine hunder i forskjellige situasjoner. Vi har sett på 

faktorer som kan være med på å påvirke hundenes stressnivå. Dette kan for eksempel være 

kjønn, leveringsalder og kastrering. Videre har vi sett på miljøfaktorer som hviletid, 

aktivisering, oppstalling hjemme og hvor lenge hundene er alene hjemme. Vi har også sett 

på hilsesituasjonen når eier kommer hjem, og hvordan hunden påvirkes av dette. Sosiale 

påvirkninger og separasjonsangst er også sett på, da hunden regnes for å være et svært 

sosialt dyr. 

 

Stress er et spennende og svært viktig tema, da alle hunder er forskjellige og har ulike måter 

å takle forskjellige situasjoner på. Både over- og understimulering kan være problematisk å 

håndtere, og kan føre til stress, noe som i verste fall kan påvirke velferden.  

Våre resultater tyder på at norske hunder har et forholdsvis lavt stressnivå, og det er 

vanskelig å peke på spesielle faktorer som utgjør store forandringer i stressnivået.  

 

I oppgaven har vi fått et positivt møte med norske hundeeiere. Vi er overveldet over den 

responsen vi har fått fra alle typer miljøer og klubber, og vi er også glade for å se det store 

engasjementet som temaet om hund skaper. 

  



  

Abstract 

In this bachelor thesis we have looked at stress in dogs. Stress is an important issue in 

today's society, and it can also affect our dogs. Stress can affect the animal's health and 

general welfare. 

 

We have had a nationwide survey to study how dogs are kept today, and how the owners 

themselves perceive their dogs in different situations. We have looked at factors that may 

affect dogs' stress level. This may include gender, castration and at what age the dog was 

sold from the breeder to new owner. Furthermore, we have looked at environmental factors 

such as rest periods, activities, where dogs are when they are left alone, and how long they 

are left alone. We have looked at the greeting situation when the owner comes home, and 

how the dog is affected by this. We also looked at the social influences and separation 

anxiety. 

 

Stress is an exciting and very important issue, as all dogs are different and have different 

ways to cope with various situations. Both too much and too little stimulation can be 

problematic to deal with, and can lead to stress, which in the worst case can affect welfare. 

 

Our results indicate that Norwegian dogs have a relatively low stress level, and it is difficult to 

identify specific factors that make major changes in level of stress. 

 

In this thesis, we have received a positive meeting with Norwegian dog owners. We are 

overwhelmed by the response we have received from all kinds of environments and teams, 

and we are also pleased to see the big commitment that the theme dog creates. 
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1. Innledning 

Det har de siste årene vært en sterk økning i antall hunder i Norge, og populasjonen har økt 

med over 20 % de siste ti årene (Løberg, 2013). I dag er det omtrent 455 000 hunder i Norge 

(FEDIAF, 2012). 

 

De siste 100 årene har menneskets liv forandret seg drastisk. Dette har ført til at hundenes 

liv også har vært i stor forandring, og dagens hund er hjemme alene i lange, inaktive 

perioder, som gjerne avløses av aktive, krevende perioder når eier kommer hjem. Dagens 

levemåte kan være en utfordring for kroppens normale funksjon, og kan føre til stress 

(Jensen, 2011). 

 

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal 

behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger 

(Dyrevelferdsloven, 2010, § 3). Stress er et viktig tema i dagens samfunn, og det er ikke bare 

mennesker i toppstillinger det rammer. De fleste av oss lever travle liv, der det er mye som 

skal rekkes over, og mye som skal gjøres.  

 

Vi vil se på hvordan hunder lever i dag, og hvordan blant annet hviletid, aktiviteter og 

generelle faktorer som kjønn, alder og rase spiller inn på hundens stressnivå. Vi vil også ta 

for oss hvordan eier møter hunden når de kommer hjem, og hvor lenge hunden har forhøyet 

stressnivå i ettertid. I tillegg vil vi se litt på separasjonsangst, da dette i verste fall er noe som 

kan gå ut over dyrets daglige velferd.  

 

Vi synes temaet stress er svær interessant, og det er spennende å knytte dette opp mot 

hunder, og hvordan hundens hverdag påvirkes. Det finnes store mengder litteratur og 

forskning rundt stress på hund, men det er fortsatt mye som kan forskes videre på.  

Det finnes mange internasjonale studier, og i oppgaven har vi brukt studier fra Tyskland, 

USA, Danmark, Sverige og Ungarn. 

 

I denne oppgaven har vi brukt en spørreundersøkelse for å finne ut mer om hundene i 

Norge. Totalt fikk vi inn 2562 svar, fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. I teoridelen av 

oppgaven har vi sett nærmere på hva stress er, og hvordan dette kan påvirke hundene, både 

fysisk og psykisk. I tillegg har vi gått noe inn på sosial tilknytning, separasjonsangst og 

lovverk rundt dyrevelferd og hundehold.  
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2. Teori 

Hundedyr er pattedyr som karakteriseres av sine spisse hjørnetenner, et skjelett som er 

bygget for tågange og tenner som er utviklet for et altetende kosthold (Grandjean m.fl, 2010). 

Hunden ble domestisert for omtrent 12.000 år siden, sannsynligvis i Asia og var dermed det 

første dyret som ble domestisert. I starten fungerte hunden både som brukshund, 

hovedsakelig som jeger, og selskapshund for menneskene. Det eldste funnet etter hund i 

Vest-Europa ble gjort i Danmark (Scott og Fuller, 1965).  

Videre har hunden utviklet seg i mange forskjellige raser, som er mer spisset på sine 

bruksområder. Eksempelvis er alaskan malamute brukt som sledehund, mens mops er en 

utpreget selskapshund, som tidligere ble brukt som hoffhund på slottene rundt om i Europa. 

Hunden er det pattedyret med størst forskjell innad i en art. (Grandjean m.fl, 2010.) 

 

2.1. Dyrevelferd og dagens lovverk 

Dagens dyrevelferdslov, Lov om dyrevelferd trådte i kraft i 2010, mens vi i 2004 fikk 

hundeloven, Lov om hundehold. Hundeloven er utformet for å sikre samfunnets trygghet: 

Loven har til formål å bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, 

trygghet, alminnelig ro og orden. Den gir regler for hvordan hundeholdet skal utøves av den 

enkelte for å vareta slike hensyn. (Hundeloven, 2004, § 1.) 

Å ikke ta hensyn til artens atferdsbehov er en av de største belastningene vi utsetter dyr for 

(Jensen, 2011). Formålet med den norske dyrevelferdsloven er å fremme god dyrevelferd og 

respekt for dyr, og gjelder for pattedyr, fugler, krypdyr, amfibier, fisk, tifotkreps, blekksprut og 

honningbier. I § 3. Generelt om behandling av dyr sier loven at: Dyr har egenverdi uavhengig 

av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot 

fare for unødige påkjenninger og belastninger. 

Videre sier loven at: Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra 

artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, 

bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til 

trygghet og trivsel. (Dyrevelferdsloven, 2010, § 23.) Den norske loven stiller altså krav til dyrs 

levemiljø og aktivisering. 
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Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge 

av dets forsøk på å mestre sitt miljø (Braastad). Den engelske Brambellkommisjonen utredet 

I 1965 begrepet dyrevelferd, og summerte det opp I de fem friheter: 

 Frihet fra sult, tørst og feilernæring. 

 Frihet fra unormal kulde og varme. 

 Frihet fra frykt og stress. 

 Frihet fra skade og sjukdom. 

 Frihet til å utøve normal atferd. 

(St.meld. nr. 12, 2002-2003) 

 

Dyrevelferdsloven sier i § 14 om særskilte forbud at: 

Det er forbudt å:  

a)  utøve vold mot dyr, 

b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand, 

c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og 

d) bruke levende dyr som fôr eller agn 

 

Dyrevelferdsloven har også en paragraf som omhandler trening, fremvisning og 

konkurranser med dyr: Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, 

underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr: 

a) er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,  

b) ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten 

dyrevelferdsmessig uforsvarlig, 

c) ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, og 

d)  ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker. 

(Dyrevelferdsloven, 2010, § 26.) 

 

I tillegg er det en paragraf i loven som omhandler avl: Avl skal fremme egenskaper som gir 

robuste dyr med god funksjon og helse (Dyrevelferdsloven, 2010, § 25). 
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2.2. Hundens utviklingsfaser og leveringsalder 

Alder på hunden og utviklingsfasene har mye å si for hundens atferd. Hundens utvikling skjer 

på forskjellig stadier. Scott & Fullers (1965) fire utviklingsperioder gir en god oversikt over 

hundens utviklingsstadier i de første ukene av valpens liv:   

- Neonatal periode   0 – 12 dager   

- Overgangsperioden  13 – 21 dager   

- Sosialisieringsperioden  20 – 84 dager   

- Unghundperioden   fra 12 uker fram til kjønnsmodning.  

Den neonatale perioden er de første 12 dagene etter fødsel. Hunder er altriciale dyr, og blir 

født dårlig motorisk og sensorisk utviklet, som betyr at de er blinde og døve. Etter den 

neonatale perioden begynner overgangsperioden, hvor valpenes nervesystem fortsetter å 

utvikles, og de får bedre motorikk (Løberg, 2007).  

Sosialiseringsperioden er en viktig fase i valpens liv. I denne perioden skal valpen lære 

hvordan den skal omgås den arten, eller de artene, som den skal bo med. Valpen må også 

lære miljøet de lever i å kjenne. Dette skjer via habituering, eller det vi til daglig kaller 

miljøtrening. Da blir valpen vant til hendelser i omgivelsene som ikke er av stor betydning, og 

dermed lærer den å bli vant til dem, og i det lange løp, ignorere det (Løberg, 2007).   

Normalt sett vil valpen komme i puberteten når den er mellom 7 og 10 måneder gammel. 

Hunden blir fysisk kjønnsmoden, og hormonene er i ubalanse. Det er store individuelle 

forskjeller i denne perioden, noen forandrer seg lite, mens andre kan bli problematiske. Etter 

den fysiske kjønnsmodningen vil det være en rolig periode, og hunden vil være mer 

mottakelig for læring. Eventuell problematferd vil begynne å vise seg i denne perioden. 

Normalt vil hunden mellom 17 og 22 måneders alder komme i den psykiske 

kjønnsmodningen. Noen vil oppleve hunden sin slik de gjorde under den fysiske 

kjønnsmodningen, mens andre ikke vil merke noen ting. (Evensen, 2002)  

Leveringsalder på valper er et stadig tilbakevendende tema. Etolog og atferdskonsulent Gry 

Løberg skriver på sin hjemmeside manimal.no, at man har anbefalt å levere valper ved 8 

ukers alder helt siden Scott og Fuller på 50- og 60-tallet gjorde sin store studie om 

atferdsutvikling hos hund.  
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I følge Turid Rugaas (2013) har valpen en fryktperiode ved 8 ukers alder, og den bør derfor 

ikke bytte hjem da det kan gi store traumer. Hun mener de aller fleste valpene vil være tjent 

på å vente til de er mellom 10 og 12 uker gamle.   

71 % av hundene Løberg har hatt inne til atferdskonsultasjon flyttet fra oppdretter eldre enn 

12 uker gammel. Hun mener det må finnes en sammenheng mellom atferdsproblemer og 

leveringsalder. 
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2.3. Kjønn og kastrering av hannhund 

Hannhunder og tisper er veldig like, men samtidig veldig forskjellig. Begge kjønn kan være 

utsatt for stress, men hos tisper kan det være fysiologisk knyttet opp mot løpetiden som i all 

hovedsak forekommer to ganger per år. NKKs veileder Vil du bli hundeeier? fra 2014 

beskriver tisper som enklere å dressere enn hannhunder.  

 

 

Figur 1. Forskjell mellom tispers og hannhundens atferder. (Løberg, 2013) 

 

I Lov om dyrevelferd, § 9 om Medisinsk og kirurgisk behandling, andre ledd heter det at: 

Avhorning og kastrering er tillatt når det er nødvendig ut fra hensynet til dyrevelferd eller av 

andre særlige grunner.  

 

 

Figur 2. Økningen i andelen kastrerte hunder på konsultasjon hos Manimal (Løberg, 2012). 
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Kastering har blitt mer vanlig de siste årene, og det ser ut til at mange bruker kastrering som 

en hurtigløsning på problemet, og at hundeeierne har urealistiske forventninger til hva 

kastreringen vil gjøre med atferdsproblemene hunden har. (Løberg, 2012.) 

 

Hannhunder vil være mer utsatt for stress da de har en sterkere seksualdrift enn tispene. 

Kastrering og sterilisering kan føre til at dyret blir roligere, men det er ikke ensbetydende 

med at hunden vil bli mindre stresset og aggressiv. Om hunden blir roligere eller ikke 

kommer i all hovedsak an på om hundens stress og eventuelt atferdsproblemer kommer av 

hormonelle forstyrrelser, altså at problemet er fysiologisk. (Løberg, 2012.)  

I et intervju av Korneliussen (2011) uttalte Knævelsrud fra Mattilsynet, at kastrering ikke kan 

erstatte god hundeoppdragelse. 

 

I USA er over 90 % av hundene kastrert, totalt for hannhunder og tisper, mens andelen i de 

skandinaviske landene anslås å ligge på rundt 7 %. Den Norske, Svenske og Danske 

kennelklubben står samlet i at de ikke ønsker en massekastrering, slik det blir gjort i USA. 

(Korneliussen, 2011.) I Norge har vi ikke problemer med løshunder (Løberg, 2011), slik som 

vi har med løskatter, og behovet for kastering på hund er dermed ikke like høyt i Norge.  
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2.4. Tid hunden er alene hjemme 

Alenetid kan gi utslag i stressnivået på hunder. I en studie gjort av Martina Scholtz og 

Clarissa von Reinhardt (2007) som så på sammenhengen mellom alenetid og stressnivå på 

224 hunder, kom det fram at det er liten stressforskjell mellom de som var alene og de som 

ikke var det. De hundene som var alene 6 timer eller mer hadde en litt høyere 

gjennomsnittsscore på stress. 

 

Tabell 1. Lengden hunden er hjemme alene i sammenheng med stresspoeng (Scholtz & von Reinhardt, 2007). 

Hvor lenge er hunden 

alene 

Antall hunder Gjennomsnittlig 

stresspoeng 

0 timer 76 (34,4 %) 22,1 

1 time 30 (13,4 %) 23,2 

2 til 3 timer 37 (16,5 %) 22,6 

4 til 5 timer 46 (20,8 %) 21,4 

6 timer eller mer  35 (15,6 %) 26,3 

  

I følge en studie gjort av Kristin Aukrust og Siv Aslaksen ved Universitetet for miljø- og 

biovitenskap (2006) trenger ikke norske hundeeiere å ha dårlig samvittighet for å la hunder 

uten problematferd være alene hjemme en hel arbeidsdag. Deres resultater viste at i 

gjennomsnitt lå hundene i 95,3 % av tiden de var alene hjemme. (Solem, 2006.) 

I en studie av Therese Rehn (2013) om relasjonen mellom hund og menneske, ble det sett 

på hilsningsatferd ved gjenforening mellom hund og eier etter tre forskjellige tidsperioder 

alene på henholdsvis en halv, to og fire timer. Alle separasjonsperiodene ble fulgt opp med 

en timinutters observasjon. Etter de to lengste periodene tok hunden mer initiativ til fysisk 

kontakt, og hadde en høyere frekvens av fysisk aktivitet i form av logring, gjesping og slikking 

rundt munnen. Det viste seg her at tidsperioden hunden var alene, påvirket hundens 

hilseatferd. I siste del av studien ble det sett på forskjellen mellom å overse hunden, snakke 

til den samtidig som den fikk kroppskontakt, og bare å snakke til den. For å få best mulig 

resultat, ble kortisol- og oxytocinnivåene målt. Oxytocin blir gjerne omtalt som 

lykkehormonet, og blir frigitt ved positiv og hyggelig berøring, mens kortisol er et 

stresshormon. Resultatene viste at uansett hvordan eier tok kontakt med hunden, eller ikke, 

ble det i møtetidspunktet frigitt oxytocin. Hvis eier tok kontakt både fysisk og psykisk med 

hunden ble effekten sterkere og varte lengre, samtidig som hunden ble mer opprømt og 

aktiv. 
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2.5. Hvor mye hunden slapper av i løpet av et døgn 

Hvor mye hunden sover eller slapper av i løpet av dagen kan gi store utslag på hundens 

stressnivå. En studie gjort av Martina Scholtz og Clarissa von Reinhardt (2007) viser at 

hunder som sover eller slapper av opptil 10 timer per dag, har et høyere stressnivå enn 

hundene som sover eller slapper av i 20 timer eller mer.  

 

Tabell 2. Antall timer hunden sover eller slapper av i sammenheng med stresspoeng (Scholtz & von Reinhardt, 2007). 

Antall timer hunden sover 

eller slapper av 

Antall hunder Gjennomsnittlig 

stresspoeng 

Opptil 10 timer 23 (10,3 %) 27,0 

11 til 13 timer 28 (12,5 %) 25,0 

14 til 16 timer 78 (34,8 %) 24,4 

17 til 19 timer 72 (21,6 %) 21,6 

20 timer eller mer  23 (10,3 %) 14,7 

 

 

Anders Hallgren gjorde en lignende studie (Hallgren, 2006) i 1978 og 1989 på 215 hunder, 

hvor resultatet var motsatt. Denne studien så på en gruppe vanlige hunder, og timer hvile i 

sammenheng med problematferd.  Her kommer det fram at 82 % av de hundene som sover 

eller slapper av minimum 20 timer i døgnet har atferdsproblemer. Bare 47 % av de hundene 

som sover eller slapper av maks 18 timer i døgnet har atferdsproblemer. Studien hadde 

fokus på hvordan understimulering, hvor mye hunden sover eller hviler, påvirker forekomsten 

av problematferd.   

 

Tabell 3. Antall timer hunden sover eller slapper av i sammenheng med atferdsproblemer (Hallgren, 2006). 

 Hvile i timer Fordeling av 

hunder 

Hunder med 

atferdsproblemer 

Maks 18 34 % 47 % 

 18-20 27 % 75 % 

Minimum 20 39 % 82 % 

 

Resultatene fra disse to undersøkelsene peker i hver sin retning i forhold til sammenhengen 

mellom stressatferd og hviletid.  
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2.6. Aktivisering 

Aktivisering kan være mye forskjellig. Noen går tur med hunden sin, noen leker, og noen 

trener målrettet innenfor forskjellige sporter. 

 

2.6.1. Lek med hund 

I en studie gjort av Martina Scholtz og Clarissa von Reinhardt (2007), som så på 

sammenhengen mellom stress og lek med hund ble det funnet at de hundene som ble lekt 

med jevnlig, hadde en høyere stresscore. De 86,1 % som ble lekt med jevnlig, hadde høyere 

gjennomsnittsscore på stress.  

 

Tabell 4. Leking med hunden i sammenheng med stresspoeng (Scholtz & von Reinhardt, 2007). 

Regelmessig lek Antall hunder Gjennomsnittlig stresspoeng 

Ja 193 (86,1 %) 23,7 

Nei 31 (13,9 %) 17,8 

 

 

2.6.2. Agility 

Agility er et kort, svært fartsfylt hinderløp for hunder, der hundefører aktivt bidrar med 

styringskommandoer hunden må utføre for å lykkes. 

Det er tre klasser i agility, etter hvilket nivå man er på. I tillegg deles alle klassene inn i 

størrelsesklasser, etter hundens skulderhøyde. I tillegg finnes det en hoppklasse, som er 

oppdelt på samme måte som agilityklassene. (Norsk agilityforening.) 

 

I følge Hallgren (2014) er agility en sport som skal motvirke stress. Agility er på samme måte 

som mental aktivisering, en utmerket og effektiv måte å øke selvkontrollen og samtidig 

motvirke stress. Hunder som trenes i agility får bedre selvtillit, mest trolig fordi de lærer seg å 

mestre kroppen sin og gjøre lynraske veivalg som resulterer i stor belønning. Om man trener 

selv, eller i regi av en klubb spiller ingen rolle. (Hallgren, 2014.) 
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2.6.3. Lydighet 

Lydighet (LP) er en teknisk hundesport, der hund og eier skal utføre et antall fastlagte 

øvelser. Lydighetskonkurransene er bygget opp i flere nivåer, der man må oppnå en viss 

poengsum i første klasse for å få lov å gå videre til neste. Det er offisielt 4 klasser: klasse 1, 

klasse 2, klasse 3 og elite. Øvelsene blir mer avanserte ettersom man kommer høyere opp i 

klassene. Basisøvelsene bygger på grunnelementer som: på plass, sitt, dekk, stå, bli, hopp, 

apport og frem. (Norsk puddelklubb.) 

 

2.6.4. Jakt 

Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper, og innen disse gruppene er de ulike 

rasene avlet fram med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder. 

 

På fuglejakt er det hovedsakelig stående fuglehunder som brukes, men man har også 

skjellende fuglehunder og støtende hunder. Apporterende hunder brukes også for å hente 

inn skutt vilt. Ved jakt på annet småvilt bruker man drivende hunder som jager viltet foran 

seg mens de loser. Disse benyttes hovedsakelig ved jakt på hare, rådyr, rødrev og 

gaupe.Ved jakt på rådyr og hjort kan det også benyttes drivende hunder, men det er krav om 

at hundens boghøyde ikke kan overstige 41 cm. På elgjakt kan hunden brukes på forskjellige 

måter. Enten kan hunden slippes, eller man kan gå med den i bånd. (Norges jeger og 

fiskeforbund.) 
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2.7. Separasjonsangst 

Et separasjonsproblem er alle typer problemer som skjer når hunden er alene hjemme. Det 

kan være hunder som ødelegger ting, både løse gjenstander, møbler eller de forsøker å 

komme seg ut ved å gnage seg vei ut. Så har vi de hundene som bjeffer, hyler og skriker, de 

som løper rundt omkring og frem og tilbake, de som tisser inne, bæsjer inne eller kaster opp. 

Og så har vi de litt mer sjeldne, de som går løs på seg selv med slikking, sutting, gnaging 

eller biting. (Løberg, 2010.) 

 

Hunder kan utvikle redsel og fobier for ulike ting, og de vanligste er separasjon og høye 

lyder. Separasjonsangst er en god nummer to når det gjelder årsak til å søke eksperthjelp for 

en problematisk atferd (Jensen, 2011). 

  

 

Figur 3. Forekomsten av problematferd hos danske hunder, og om eier synes dette er et problem eller ikke (Lund, 

2007). 

 

I en undersøkelse av Jørgen Damkjer Lund i Danmark (2007) viser det seg at 18 % av 

hundene i undersøkelsen har problemer med å være alene hjemme. Av disse, var det 18,2 

% av hundeeierne som selv syntes det var problematisk at hunden hadde separasjonsangst. 

 Totalt i den danske undersøkelsen var det bare 22,9 % som hadde søkt hjelp for 

atferdsproblemer deres hunder hadde.  
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En vanlig årsak til separasjonsproblemer er en stor følelsesmessig avhengighet til eieren. 

Ofte er avhengigheten knyttet til en spesiell person, mens i andre tilfeller har hunden et 

veldig følelsesmessig bånd til flere personer, for eksempel hele familien (Malm, 2006). 

 

Mange hunder sliter med å koble av og være rolige når de er hjemme alene. Hunder kan vise 

på mange ulike måter at de ikke har det bra når de er alene hjemme (Malm, 2006). De kan 

bjeffe, klynke og hyle i timevis. Enkelte hunder biter i stykker møbler og innredning, og viser 

alle tegn på å være sterkt stresset. Forskjellige lyder fra hunden kan bety forskjellig. En hund 

som gneldrer kan være redd, eller at den søker kontakt og oppmerksomhet. Om hunden uler 

er det i de fleste tilfeller en kraftig kontaktsøkning. De som bjeffer mye er ofte hunder som lett 

blir oppgiret og aktive. Årsaken til at hunder biter og river i stykker innredning og møbler kan 

være mange. Frustrasjon, uro, høyt aktivitetsnivå og jaktatferd er noen. Man skal ta det som 

et tegn på utrygghet og uro når man kommer til et ødelagt hjem (Jensen, 2011). Det er mye 

lettere å skjønne at hunden har et problem når den er aktiv hjemme alene. Hunder som ikke 

gjør noe ut av seg, men har et høyt indre stressnivå er mye vanskeligere å diagnostisere 

(Malm, 2006). Også store forandringer kan lede til separasjonsproblemer, slik som for 

eksempel flytting eller omplassering. Årsaken kan variere, men med en omplasseringshund 

kan det være problemer med den grunnleggende tilliten i livet, og flyttingen kan gjøre små 

problemer store (Malm, 2006). Skiftarbeid og ferier kan også gi utslag i separasjonsangst. 

Mange hunder sliter med separasjonsangst, og et spørsmål å stille seg, kan være om eiere 

kan se separasjonsangst i sin egen hund. Konok, Dóka og Miklósi (2011), fant i sin 

undersøkelse i Ungarn ut at et spørreskjema er et godt hjelpemiddel for å kartlegge 

separasjonsangst hos hunder. Det vil også si at hundeeier har en realistisk oppfatning av 

hvordan hunden oppfører seg under separasjon fra eier. 
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2.8. Sosialt 

Hunder er meget tilpasningsdyktige og hundens utseende og oppførsel er gjennom flere 

tusen år sammen med mennesker blitt modifisert til å passe oss (Mattilsynet, 2014). 

Hunder er meget sosiale dyr, og i Mattilsynets veileder for hold av hund, trekker de fram at 

hunder trenger å være sammen med flokken sin.  

 

Det snakkes mye om hunden som flokkdyr i forskjellige hundemiljøer. I en studie fra USA 

gjort av Alan M. Beck (1973), The ecology of stray dogs: A study of free-ranging urban 

animals, kommer det fram at halvparten av de 533 observerte løshundene går alene og 26 % 

i par. Det vil si at 76 % av de observerte hundene danner par eller går alene. Bare 7 % av de 

observerte hundene opptrådte i grupper på fire eller fem, altså som en flokk. 

 

Tabell 5. Flokkdannelse av løshunder i USA (Beck, 1973). 

Gruppestørrelse Antall observerte 

grupper 

Antall observerte 

hunder 

% av de involverte 

hundene 

1 270 270 50,6 

2 69 138 25,9 

3 29 87 16,3 

4 7 28 5,3 

5 2 10 1,9 

Sum 377 533 100,0 

 

 

Sosial kontakt er et dypt etologisk behov for hunder, men de aller fleste kan venne seg til å 

være alene i perioder uten å bli kronisk stresset (Jensen, 2011). Den sosiale kontakten kan 

komme fra andre hunder, andre dyr eller mennesker. I Norge i 2012 var det i underkant av 

755 000 katter (FEDIAF, 2012). Med 455 000 hunder (FEDIAF, 2012) og 755 000 katter, er 

det nærliggende å tro at noen av disse bor sammen. FEDIAF har estimert at omtrent 20 % 

av Norges befolkning har minimum en hund, og omtrent 34 % har minimum en katt.  
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2.9. Stress 

Stress er kroppens forsvarsmekanisme for å overleve eller takle kritiske situasjoner 

(Evensen, 2002). 

 

Hundens liv har de siste 100 årene forandret seg like drastisk som menneskets. Hunden var 

før i tiden menneskets følgesvenn, som var med på de daglige syslene, hjemme sammen 

med de samme menneskene og dyrene. I dag derimot, er utallige hunder hjemme alene, 

over lange, inaktive perioder, som gjerne avløses av aktive, krevende perioder når eier 

kommer hjem, med turer, kurs, treninger og andre aktiviteter. Ukjente hunder og mennesker 

møtes stadig. Dagens levemåte er en utfordring for kroppens normale funksjon, og kan føre 

til stress. (Jensen, 2011.) 

 

2.9.1. Historisk 

Under første halvdel av 1900-tallet ble stressets kroppslige reaksjoner oppdaget. Det var 

hovedsakelig to forskere som sto for de viktigste oppdagelsene: amerikaneren Walter 

Cannon, og den østeriske legen Hans Seyle. (Jensen, 2011.) 

 

Cannon oppdaget det vi i dag kjenner som fight-flight-syndromet. Når dyr og mennesker 

utsettes for en farlig eller truende situasjon mobiliserer kroppen energi. Individet gjør seg da 

klar til å møte faren, enten ved å sloss eller å flykte. Seyle oppdaget at det startes en rekke 

av fysiologiske reaksjoner, som er uavhengig av hvilken stimulus det handler om. For 

eksempel hvordan hormonet kortisol øker i blodet, i flere ulike situasjoner. Han brukte 

begrepet stress for å betegne kroppens uspesifikke svar på hver truende stimulus. (Jensen, 

2011.) 

 

I dag anses stress å være en av de største helserisikoene for mennesker, og hunder kan 

også påvirkes av det samme. Stressreaksjonen er et urgammelt og evolusjonært velbevart 

biologisk fenomen. I prinsipp fungerer det likt for alle virveldyr, fra fisker til mennesker 

(Jensen, 2011). 
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2.9.2. Fysiologisk 

Det første som skjer ved påvirkning av en stressor, noe som utløser en frigjørelse av 

stresshormoner, er at hypotalamus mottar følelsessignaler. Det autonome nervesystemets 

aktiverende, sympatiske del reagerer og hjertet slår umiddelbart raskere og hardere. 

Blodtilførselen øker og næringsstoffene transporteres rundt i kroppen. Binyrene påvirkes av 

det autonome nervesystemet, og binyremargen frigir hormonene adrenalin og noradrenalin. 

Hormonene forsterker effekten på puls og blodtrykk. Individet vil derfor puste mer effektivt, 

og det blir mer oksygen i blodet. Adrenalin og noradrenalin gjør at blodet i kroppen blir 

omdirigert fra mage, tarm og hud til musklene slik at de blir større og sterkere. I alle 

stressituasjoner øker kortisolsekresjonen. (Sand m.fl. 2007.) 

 

Videre sender hypofysen ut et spesielt frisettingshormon i blodet som påvirker binyrebarken, 

som kalles ACTH. Binyrebarken frigir hormonet kortisol, som påvirker næringsomsetningen 

ved å bryte ned sukkerlager og fettdepoter rundt om i kroppen, slik at musklene får energi. 

Kroppen må hele tiden prioritere hvor næringen og energien skal brukes, og dermed må 

andre prosesser nedreguleres. Det sympatiske nervesystemet hemmer blant annet 

tarmaktiviteten, ettersom fordøyelsen tar for lang tid. Denne mobiliseringen gjør individet klar 

for å møte den truende eller vanskelige situasjonen. (Jensen, 2011, Hallgren, 2014, 

Evensen, 2002.) Etter en slik stressopplevelse er restitusjon svært viktig, da kroppen trenger 

tid til å slappe av og gjenoppbygges. Kroppen kan ha brukt opp næringsreservene sine og de 

må bygges opp igjen. Det kan ta opptil flere dager, alt etter hvor sterk stressoren var 

(Hallgren, 2014). 

 

Kroppen har en terskel for hvor mye stress den tåler, før det blir for mye. Desto større 

stressoren er, og jo lenger den varer, jo større risiko er det for skader (Hallgren, 2014). Hvis 

derimot stressoren forsvinner, vil følelsen forsvinne, og mobiliseringen avta (Jensen, 2011).  

Om systemet slås på kontinuerlig, eller aldri helt får koblet av, vil det oppstå problemer. Om 

en hund må tilbringe tid med en hund den ikke trives med, vil kortisolkonsentrasjonen forbli 

høy. Om hundene bor sammen, vil ikke følelsen forsvinne og en slik situasjon kan føre til at 

hunden får problemer med å hvile og hente seg inn igjen. (Jensen, 2011.) 

 

Stressreaksjonen er til for kortvarig å hjelpe et individ i en akutt og vanskelig situasjon, ved å 

øke muskelstyrken og skjerpe følelsene. Det er ikke farlig å bli stresset, men om 

restitusjonen uteblir kan det bli skadelig. Hjerte og karsystemet kan ta skade av permanente 

pådrag, og det er økt risiko for hjertesykdommer. Økt kortisolproduksjon er skadelig for 

immunsystemet, og øker mottageligheten for infeksjoner, og øker risikoen for magesår. 
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Stress kan også bidra til andre ting som for eksempel allergiske reaksjoner som eksem. Mye 

stress kan også gi andre sykdommer, som for eksempel mageproblemer. (Hallgren, 2014, 

Jensen, 2011, Malm, 2006). 

 

Stress blir ofte omtalt som noe negativt, men det trenger ikke alltid være det. Positivt stress 

har den samme fysiologiske mobiliseringen, men med en framgangsrik mestring av 

situasjonen. Binyremargens hormoner har også forhøyede konsentrasjoner i blodet ved 

gledesreaksjoner. (Hallgren, 2014, Jensen, 2011, Handelman, 2009.) 

 

2.9.3. Arv og miljø 

Det er flere faktorer som spiller inn på hvordan et individ vil reagere på en stressende 

situasjon, for eksempel kjønn, alder og erfaringer (Jensen, 2011). Vi vet at arv spiller en stor 

rolle, men det er vanskelig å si hvor stor. (Hallgren, 2014) 

 

Forskningen går framover, og tidligere ble det sett på som en biologisk umulighet at stress 

kunne nedarves. I senere tid er det observert at stressreaksjoner kan overføres mellom 

generasjoner, og at stress hos foreldredyra kan påvirke avkommene. (Jensen, 2011.) 

 

Tispas blod går gjennom valpene så lenge de ligger i magen hennes, og i blodet finnes det 

en rekke hormoner. Det er konstatert at en tispe som opplever sterkt stress under 

drektigheten vil få valper som har lettere for å bli stresset. (Marqvorsen, 2013.) Det er også 

oppdaget at ekstremt stress hos en drektig tispe kan gjøre valpene mer maskuline, selv om 

forskerne fortsatt er usikre på testosteronets betydning i en stressopplevelse (Hallgren, 

2014).  

 

I dag premieres svært mange raser på utstilling for maskulint utseende på hannhundene. På 

grunn av dette etterstrebes det hunder med mer maskulint utseende, og andelen 

hannhunder med atferdsproblemer har økt i takt med dette. Flere og flere kastreres på grunn 

av aggresjon og annen overdreven maskulin atferd, og mange omplasseres og avlives da de 

er vanskelige å oppdra. (Jensen, 2011, Hallgren, 2014) 

 

Vi vet at mentale egenskaper har høy arvbarhet, og skal vi kunne skape gode hunder som 

kan fungere til nytte og glede i dagens samfunn, er det helt nødvendig å sette de mentale 

egenskapene først når vi velger våre avlsdyr (Indrebø, 2014). 
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2.9.4. Forskjellige typer stress 

Stress er et fenomen alle kjenner til, men få kan enes om en definisjon (Tapper, 2004). 

 

Grovt sett kan stress deles inn i akutte og kroniske tilstander.  

Akutt stress er en situasjon som individet ikke klarer å mestre, men som går over relativt 

raskt. I en slik situasjon er det normalt å vise opprørthet og uro, og for eksempel aggresjon. 

Kronisk stress er når stressreaksjonen foregår over lengre, sammenhengende tid. For 

eksempel gjelder dette en hund med separasjonsangst som er alene hjemme i 8-9 timer i 

strekk (Jensen, 2011). Vi kan også dele stress inn i overstimulering, understimulering og 

usikkerhet. Om en hund er utsatt for intensive stressfaktorer over lengre tid, kan 

kortisolproduksjonen øke og bli værende på et høyt nivå. Da kan man få en hund som er 

hyperaktiv og vil overreagere i de fleste situasjoner (Hallgren, 2014).  

 

Overdreven fysisk aktivitet med høy hastighet og akselerasjon aktiverer stressystemet, da 

hunden trenger økt kroppsstyrke i en slik situasjon.  

Blant annet jaktleker øker risikoen for overstimulering, da hunden trenger økt kroppsstyrke i 

slike situasjoner. Overstimulerte hunder sliter med å koble av, og noen kan bli destruktive 

(Jensen, 2011). En hund som ikke får tilfredsstilt sine naturlige behov, som selskap og 

mosjon, vil bli understimulert (Tapper, 2004).  

 

Kjedsomhet er ofte koblet til stresshormonet kortisol, som medfører en mental spenning. Når 

hunden ligger og sover bort kjedsomheten, bygger den opp energi. Det kan sammenlignes 

med en vulkan som venter et nytt utbrudd. Det behøver ikke å være en stor stressfaktor som 

avgjør hundens stressnivå. Hunder som utsettes for flere små stressfaktorer over lengre tid 

vil også kunne få symptomer på stress. Hver for seg trenger ikke faktorene å være 

avgjørende, men i sum kan de bygge opp mye stress i hunden. Man må derfor alltid tenke på 

den totale belastningen, altså summen av alle stressfaktorene. (Hallgren, 2014.)  
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3. Material og metode 

Materialet som ligger til grunn for denne bacheloroppgaven er en nettbasert 

spørreundersøkelse som ble laget i programmet Questback (www.questback.no). 

 

3.1. Metode 

Vi valgte spørreundersøkelse (vedlegg 4) som forskningsmetode fordi det er en enkel og 

rask kvantitativ metode å få tilbakemeldinger på. 

For å nå ut til flest mulig respondenter, sendte vi mail til ledelsen i alle enkeltstående 

hundeklubber (ikke avdelinger under en hovedklubb) i Norge (vedlegg 1). De fikk spørsmål 

om vi kunne få tilgang på klubbenes maillister, slik at vi kunne sende ut undersøkelsen via 

Questback sine systemer. På grunn av svært varierende tilbakemeldinger fra klubbene, både 

i forhold til interesse og i forhold til personvern, ble undersøkelsen i hovedsak sendt ut til 

styret i klubbene. 

 

Vi sendte ut undersøkelsen på mail via questback til enkeltpersoner som hadde vist 

interesse, samt til medlemmene i én klubb som vi hadde fått maillisten til. Til de resterende 

klubbene ble det sendt ut en mail til styret, med en åpen link til undersøkelsen i Questback.  

Noen klubber valgte deretter å legge ut invitasjonen og linken på klubbens hjemmesider og 

noen la ut på klubbens gruppe på Facebook.  

 

Undersøkelsen var åpen fra og med 01.02.15, til og med 28.02.15. 

Alle respondentene var anonyme. 
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3.2. Datainnsamling 

Undersøkelsen bestod av totalt 61 spørsmål, men en hel del av disse var 

oppfølgingsspørsmål ut fra tidligere svar, så minimum antall spørsmål respondenten ble bedt 

om å besvare var 29. Ingen av spørsmålene i undersøkelsen var obligatoriske. Spørsmålene 

hadde i all hovedsak faste svaralternativ, men med noen unntak, hvor respondentene kunne 

skrive inn tilleggstekst. 

 

I første del av undersøkelsen var det en del generelle spørsmål om hunden. Rase, alder, 

kjønn, om den var kastrert eller sterilisert, hvor gammel den var da den kom i sitt 

nye/nåværende hjem, i tillegg til en del spørsmål om hundens miljø, som antall mennesker i 

husstanden, antall barn, antall hunder og katter, samt daglige rutiner med turer og eiers 

arbeidsdag.  

Disse generelle spørsmålene danner grunnlaget for å kunne trekke ut variabler som har 

betydning for hundens stressnivå videre inn i oppgaven.  

 

Videre var det en del spørsmål rundt hvordan hunden oppfører seg i forskjellige situasjoner 

og hvor stresset eieren mener hunden er i disse situasjonene. Dette var blant annet når eier 

kommer hjem, hvor stresset hunden er på tur og hvor stresset den er hjemme. Det ble også 

stilt spørsmål rundt hilsesituasjonen, altså hvordan eier hilser på hunden sin når den har 

vært hjemme alene. Hvordan eiere hilste på hunden, og hvordan hunden responderte på 

dette ble særlig vektlagt i denne delen.  

 

Det ble også stilt spørsmål om hundens magehelse og aktivitetsnivå i forhold til aktiviteter 

sammen med eier. Til slutt var det spørsmål om separasjonsangst og om hundeeier hadde 

hatt hund før den hunden det ble svart for i spørreskjemaet. 

 

3.3. Databehandling 

Databehandlingen ble i all hovedsak gjort i regneprogrammet Microsoft Excel. All data fra 

undersøkelsen ble importert fra questback og over til Excel, hvor alle tabeller og grafer ble 

laget. Oppgaven ble skrevet i Microsoft Word, og grafer og tabeller ble importert over fra 

Excel. 

I litteraturlisten har vi benyttet oss av stilen APA 6th fra nettsiden Kildekompasset for oppsett 

av referanser fra ulike steder.  
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3.4. Etikk 

Respondentene som svarte på undersøkelsen var anonyme. Det ble spurt om hvilken 

hundeklubb de tilhørte, men dette ble kun gjort for å kunne premiere klubben med høyest 

svarprosent. Disse opplysningene ble ikke brukt i selve oppgaven. Selv om undersøkelsen 

var anonym, har vi fått flere mailer og tilbakemeldinger på facebook om hvem som har svart 

og skrevet ting som har gjort at vi kan identifisere dem ut fra vårt materiale. Dette er 

selvfølgelig ikke blitt gjort, og ut over at det er en del hunderaser som er representert med 

kun ett individ, så er det i oppgaven ikke blitt brukt informasjon som kan identifisere noen av 

respondentene.  

At folk ønsket å sende oss mail eller melding på facebook med utfyllende informasjon eller 

konstruktiv kritikk, ser vi på som en tillitserklæring både til oss personlig som skriver 

oppgaven, og som en hjelp til å få et best mulig sluttresultat.   
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4. Resultater og diskusjon 

4.1. Introduksjon 

Ut fra spørreundersøkelsen vi gjennomførte i forbindelse med oppgaven, fikk vi 2562 svar. 

Disse 2562 svarene er fordelt på 186 forskjellige raser, i tillegg til 15 samleraser som vi ikke 

kunne sette inn i en spesiell rase. Eksempelvis ble de som hadde skrevet setter satt i en 

egen setterrase, da vi ikke hadde nok informasjon til å kunne bestemme om vi skulle sette 

disse inn under gordon setter, irsk setter, engelsk setter eller irsk rød og hvit setter. 

 

 

Figur 4. Prosentfordeling av gruppene som er representert i undersøkelsen. 

Gruppe 1  N = 405 
Gruppe 2  N = 211 
Gruppe 3  N = 131 
Gruppe 5  N = 449 
Gruppe 6/4  N = 239 
Gruppe 7  N = 336 
Gruppe 8  N = 367 
Gruppe 9  N = 146 
Gruppe 10  N = 27 
Blanding  N = 153 
   N = 2464 

 

I denne oversikten er de representerte hundene i undersøkelsen satt inn i NKKs 

gruppefordeling. Under kategorien andre finner vi raser som ikke er godkjent av NKK, og 

blandinger. Vi ser at gruppe 5 er mest representert i undersøkelsen, med gruppe 1 som en 

god nummer to. Gruppe 10 er de minst representerte, og utgjør bare 1 % av totalen. Det er 
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interessant å se at gruppe 9 har en så liten andel representerte, da dette er en stor gruppe 

som inneholder 35 raser.  

 

Den norske gruppeinndelingen: 

Gruppe 1:  Bruks-, hyrde- og gjeterhunder 

Gruppe 2:  Schnauzer/pinscher/molosser og sennenhunder 

Gruppe 3:  Terriere 

Gruppe 5:  Spisshunder 

Gruppe 6/4*:  Drivende og sporhunder/dachshund 

Gruppe 7:  Stående fuglehunder 

Gruppe 8:  Apporterende hunder 

Gruppe 9:  Selskapshunder 

Gruppe 10:  Mynder 

*Gruppe 6/4 slås sammen på denne måten i Norge. De øvrige FCI-land deler 

gruppene i gruppe 4: Dachshunder og gruppe 6: Drivende- og sporhunder.  (Norsk 

Kennel Klub.) 

 

FCI, Fédération Cynologique Internationale, ble grunnlagt 22. mai 1911, og er alle 

hundeklubbers paraplyorganisasjon. Hvert land står ansvarlig for å utvikle og lage 

rasestandarder for sine raser (Indrebø, 2014). I Norge har vi sju raser som stammer fra 

norske aner, alle opprinnelige jakt- eller gjeterhunder (Norsk Kennel Klub). Alle de norske 

rasene er representert i undersøkelsen vår. For oversikt over antall, se vedlegg 2. 

 

Det var stor spredning i fordelingen av hundene ut fra rase. Det var 37 raser som var 

representert med kun en hund, og 30 raser med to representanter. Videre stiger antallet 

suksessivt opp til nova scotia duck tolling retriever, med 99 representerte hunder. Deretter er 

det et hopp opp til norsk elghund grå, som er den mest representerte rasen med 182 hunder. 

For fullstendig oversikt over raser og antall hunder i hver rase, se vedlegg 3. 

 

Tabell 6. Oversikt over de mest representerte rasene i undersøkelsen. 

Rase Antall hunder 

Norsk elghund grå 182 

Nova scotia duck tolling retriever 99 

Border collie 98 

Schäferhund 90 

Gordon setter 69 

N = 538 
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De fem mest representerte rasene, utgjorde 21 % av respondentene. Våre topp fem 

representerte raser, stemmer godt overens med Norsk Kennel Klub (2015) sin oversikt over 

de 25 mest populære rasene i Norge i 2014:  

Norsk elghund grå,    2. plass 

Nova scotia duck tolling retriever,  22. plass 

Border collie,     1. plass 

Schäferhund,     4. plass   

Gordon setter,    7. plass 

 

I undersøkelsen er det størst andel av tisper, disse utgjorde 52 % mot 46 % hannhunder. De 

siste 2 % hadde ikke oppgitt kjønn. Av hannhundene var det 13 % som var kastrert eller 

sterilisert, mens 87 % var intakte. Andelen som var kastrert var overraskende liten, når vi ser 

på utviklingen rundt kastrering de siste årene. Utviklingen ser ut til å være at kastrering er 

blitt mer normalt på hannhund, ettersom avlen har endret seg for å få et mer maskulint 

utseende, samtidig som atferden som hører med til økt testosteronproduksjon ikke er 

ønskelig (Hallgren, 2014). 

 

 

Tabell 7. Oversikten over aldersfordelingen på hundene i undersøkelsen. 

Alder Antall 

4 til 8 år 31 % 

2 til 4 år 30 % 

1 til 2 år 17 % 

Eldre enn 8 år 11 % 

6 til 12 mnd. 8 % 

Yngre enn 6 mnd. 2 % 

N = 2543 

 

 

I forhold til alder skiller valper under 6 måneder seg ut, med få representerte. Aldersgruppen 

som er mest representert er 4 til 8 år, med 2 til 4 år like bak. Dette var forventet, siden 

svaralternativene har varierende tidsrom. Hunden vil naturligvis være i svaralternativ 4 til 8 år 

i 3,5 år lengre enn i svaralternativ yngre enn 6 mnd.  
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I undersøkelsen ble det spurt om respondenten hadde hatt hund før. 515 respondenter 

oppgav at dette er deres første hund, 2017 respondenter oppgir at de har hatt hund før. 

Dette var noe overraskende, men vi tror det kan skyldes at flergangseiere gjerne er mer 

aktive i hundeklubber, som var vår vei ut til potensielle respondenter.  

 

 

På spørsmål om hundens vekt, svarte 2017 respondenter, 91 % at hunden var normalvektig, 

4 % svarte at hunden var under normalvektig og 4,8 % over normalvektig. Totalt var det kun 

0,2 % som svarte at hunden var svært over- eller undervektig. Det er bra at en såpass stor 

andel av hundene er normalvektige, og at det er så få kritisk under- eller overvektige. At 

andelen som er over normalvektig er så høy som 4,8 % er noe bekymringsverdig, da dette 

utgjør 122 hunder. Hvis dette tallet er representativt, vil dette utgjøre nærmere 22 000 

overvektige hunder i Norge. 

Ut over for mye mat, feil mat og for lite mosjon, kan det være andre årsaker som også er 

med på å gjøre hundene overvektige, for eksempel sykdom, medisinering eller lignende. 
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Figur 5. Oversikt over sporter og aktiviteter hund og eier deltar på. 

Nei   N = 408 
Agility   N = 349 
Apport   N = 443 
Ettersøk  N = 423 
Gjeting   N = 38 
Hundekjøring  N = 168 
Hverdagslydighet N = 1210 
Jakt   N = 809 
Lurecoursing  N = 16 
Lydighet  N = 890 
Rallylydighet  N = 259 
Redning  N = 145 
Smeller  N = 172 
Spor   N = 800 
Tjeneste  N = 54 
Annet   N = 312 
   N = 2496 

 

Figur 6 viser aktuelle hundesporter, som er en blanding av godkjente sporter inne NKK, ikke-

godkjente sporter i NKK og det vi betegner som sporter/trening/aktivitet. Vi valgte derfor å 
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sette opp hverdagslydighet som et eget punkt i undersøkelsen, fordi det er interessant å se 

hvor mange som bruker tid på å trene hunden sin, og hvor mye tid de bruker på dette.  

Under kategorien jakt inngår all form for jakt med hund, uansett rase og type jakt. 

Lurecoursing framstår her som 0 %, da det kun var 0,2 % av hundene som ble brukt til dette. 

Under annet, kunne respondentene selv skrive inn sporter og aktiviteter de holder på med.  

 

Av de 230 som har spesifisert hvilken annen aktivitet de er med på, er det 60 hunder som 

trenes i eller annen form for bruks, og 59 som jevnlig trener ringtrening til utstilling. Aktiviteter 

som freestyle, heelwork to music og triksing er representert. Det er flere terapihunder og 

besøkshunder, og også flere hunder som er godkjent til kadaversøk og redningshunder. 

Flere respondenter oppfattet svaralternativet spor som bruksspor, en sporprøve for 

brukshunder, mens vi la alle typer spor i alternativet.  

 

Ut fra resultatene, ser vi at norske hundeeiere er aktive med sine hunder. Forskjellige typer 

lydighet blir trent av en stor andel av respondentene, hvor hverdagslydighet er den aller 

viktigste. Folk trener allsidig med hundene sine, og en stor andel går jevnlig på jakt.  

 

 

 

Tabell 8.  Oversikt over antall hunder og/eller katter i respondentens hjem. 

 Hunder 

 1 2 3 4 5 eller flere 

Katter      

0 78 % 77 % 71 % 62 % 67 % 

1 15 % 14 % 16 % 20 % 20 % 

2 6 % 6 % 7 % 5 % 7 % 

3 1 % 2 % 2 % 8 % 2 % 

4 eller flere 0 % 1 % 3 % 5 % 4 % 

N = 1250 789 293 122 91 2545 

 

 

I undersøkelsen ble det spurt om antall hunder, og antall katter i huset. Tabellen over viser at 

av de som har en hund er det 78 % som ikke har katt, og 15 % har en katt. Antall katter ser 

ut til å stige jevnt desto flere hunder man har. 4 % av de som har fem eller flere hunder har i 

tillegg fire eller flere katter. Det er overraskende få som har katt(er) av respondentene. 

Unnsett antall hunder, ligger de som ikke har katt over 60 %. 
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4.2. Stressresultater 

 

Figur 6. Hundenes stressnivå på den originale skalaen fra 1 til 10. 

N = 2554 

 

I undersøkelsen ble det spurt om hundens generelle stressnivå hjemme, der respondenten 

skulle gradere stressnivået mellom 1 og 10. Figuren viser at resultatet er synkende fra 1 til 

10, med et lite hopp på 7. Dette ser ut til å være et positivt resultat, da det viser at landets 

hunder ikke er spesielt stresset.   

 

På grunn av et stort antall svar på undersøkelsen, har vi slått sammen alternativene til tre 

ulike nivåer. Grad 1, 2 og 3 er slått sammen til grupperingen lavt stressnivå. Middels 

inneholder grad 4, 5, 6 og 7, og høyt er grad 8, 9 og 10. 
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Figur 7. Hundenes stressnivå på den nye skalaen. 

N = 2554 

 

I figur 7 vises de samme resultatene som i figur 6, i sammenslått form. Figuren viser at 78 % 

av hundene i undersøkelsen har et lavt stressnivå. 20 % av hundene har et middels 

stressnivå, mens bare 2 % har et generelt høyt stressnivå. 

 

Videre i resultatdelen vil vi se på sammenhengen mellom generelt stress og faktorer som 

kan påvirke hunden, og hundens hverdag.  
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4.3. Stress hos grupper og raser 

 
Figur 8. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og topp fem representerte raser. 

Norsk elghund grå  N = 182  
Tolling retriever N = 99   
Border collie   N = 98 
Schäferhund   N = 90   
Gordon setter   N = 69  
   N = 538 

 

Figur 8 viser at alle rasene er jevne i stressnivå, men schäferhunden skiller seg noe ut. Den 

har den høyeste andelen av hundene med middels og høyt stressnivå. De resterende fire 

rasene skilles svært lite i stressnivå. Det er positivt at de mest representerte rasene i 

undersøkelsen har så store andeler med lavt stressnivå. Totalt sett er også dette et meget 

positivt resultat, da det kun er 7 hunder til sammen av de 538 som utgjør topp fem, som 

ligger innenfor kategorien høyt stressnivå. 
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Figur 9. Grafisk framstilling av andelen med høyt stressnivå, fordelt på NKKs grupper. 

Gruppe 1  N = 4 
Gruppe 2  N = 1 
Gruppe 3  N = 2 
Gruppe 5  N = 4 
Gruppe 6/4  N = 1 
Gruppe 7  N = 1 
Gruppe 8  N = 4 
Gruppe 9  N = 4 
Gruppe 10  N = 1 
Blanding  N = 0 
Andre    N = 1 
   N = 23 

 

I figur 9 er rasene delt inn i NKKs gruppeinndeling. Andre inneholder de som ikke har oppgitt 

rase, og raser som ikke er godkjente av NKK.  

 

Totalt var det 2554 som svarte på spørsmålet om hundens stressnivå hjemme, og kun 23 har 

svart høyt. Disse 23 er fordelt i NKKs gruppeinndelig i figuren. Gruppe 10 har høyest andel, 

men de 4 % representerer kun én hund, da gruppe 10 totalt består av 27 hunder i vår 

undersøkelse. Det er positivt at en så liten andel som 23 hunder ligger på et høyt stressnivå, 

og samtidig er det ingen som har svart stressnivå 10 (figur 7). 
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4.4. Hund og eier 

 

Figur 10. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom hundens stressnivå og om eier synes det er et problem. 

Ja   N = 55 
I noen situasjoner  N = 492 
Nei   N = 1902 
   N = 2449 

 

I figur 10 kan vi se at eierne som ikke synes hundens stressnivå er et problem, er 

hovedsakelig fordelt på lavt og middels stressnivå. Av hundene som har høyt stressnivå er 

det 15 % av eierne som synes det er et problem, og 2 % som synes det er et problem i noen 

situasjoner.  

 

Sammen med dette spørsmålet fikk respondentene mulighet til å spesifisere når de mener 

hundens stressnivå er et problem, og 664 respondenter benyttet seg av muligheten. Det er 

også en del respondenter som ikke mener hundens stressnivå er et problem for dem, som 

har spesifisert hvilke situasjoner hunden har lett for å bli stresset i. 131 respondenter sier 

hunden blir stresset i situasjoner hvor de møter eller ser andre hunder. 117 respondenter sier 

deres hunder stresser seg opp når de får besøk. Ellers blir hundene stresset når det ringer 

på døra, når de ser mennesker eller dyr utenfor huset, høye lyder, på trening og i møte med 

fremmede mennesker. Selv om hundene blir stresset, er det ikke nødvendigvis negativt 

stress det alltid er snakk om. Det kan være med å fortelle oss hvorfor andelen hunder på 

høyt stressnivå er såpass lavt. 

 

Dette stemmer godt overens med den danske undersøkelsen om problematferd (Lund, 

2007). Lund fant ut at totalt 28 % synes hundens atferdsproblemer var et problem. 
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4.5. Hunden 

 

Figur 11. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og kjønn. 

Hannhund  N = 1159 
Tispe  N = 1319 
  N = 2478 

 

Figur 11 viser at det er lite forskjeller mellom kjønnene. Hannhundene har en noe høyere 

andel på middels stressnivå, og dermed en lavere andel på lavt stressnivå. Dette stemmer 

bra med teorien om at hannhunder er mer disponert for stress enn tispene. (Løberg, 2012.) 

 

 

Figur 12. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og kastrering av hannhund. 

Intakt  N = 1010 
Kastrert  N = 137 
  N = 1147 

 

Figur 12 kan til en viss grad avkrefte myten om at hannhunder blir roligere ved kastrering. Vi 

vet ikke årsaken til at hundene i vår undersøkelse er kastrert, men trenden i dagens samfunn 

er at flere og flere hunder blir kastrert for at eier ønsker en roligere hund (Løberg, 2012).  
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Figur 13. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og alder.  

Unghund   N = 702 
Voksen   N = 1562 
Eldre   N = 270 
   N = 2534 

 

Figur 13 viser at det er svært liten forskjell på stressnivå hos de ulike aldersgruppene. Man 

kan se at alle aldersgruppene har like stor andel med hunder på høyt stressnivå, men sett 

bort fra høyt stressnivå blir hundene med økende alder mindre stresset. Noe som kan 

forklares med at hundens livserfaringer øker med alderen (Jensen, 2011). 
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4.5.1. Leveringsalder 

 

Figur 14. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og leveringsalder. 

8 uker   N = 1586 
12 uker N = 403 
  N = 1979 

 

Figur 14 viser at hunder som kom til sine nye hjem ved 12 ukers alder har et noe høyere 

stressnivå, enn hundene som kom til sine nye hjem ved 8 ukers alder.  

 

Diskusjonene om leveringsalder på valper kommer med jevne mellomrom. Rugaas og 

Løberg refererer mye til de samme kildene, men ser ut til å tolke disse forskjellig. Rugaas 

skriver på sin hjemmeside (2013) at: For en mental og fysisk sunn oppvekst med minst mulig 

problemer bør nye valpeeiere sørge for at de får valpen i denne alderen, og ikke lar seg lure 

til å hente valpen for tidlig. Samtidig, sier Løberg (2013) at 71 % av de hundene hun får inn 

på konsultasjon på grunn av atferdsproblemer, er levert etter fylte 12 uker.  

 

Våre resultater støtter dermed opp under at valper bør flytte til sine nye hjem ved 8 ukers 

alder (Løberg, 2013). Vi ser at tre fjerdedeler av totalantallet som har svart på dette 

spørsmålet fikk sine valper ved 8 ukers alder, så det kan se ut til at Scott & Fullers anbefaling 

fra 1965 fortsatt følges blant oppdrettere i Norge.  
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Figur 15. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og mageproblemer. 

Ja  N = 40 
Periodevis N = 232 
Nei  N = 2274 
  N = 2546 

 
 

Figur 15 viser at andelen som plages med mageproblemer har høyest andel både ved 

middels og høyt stressnivå. De som ikke har mageproblemer har den høyeste andelen av 

hundene med lavt stressnivå. Mageproblemer kan også skyldes andre faktorer, og trenger 

ikke være et symptom på stress. Derimot er det en stor sannsynlighet for at hunder som 

sliter med sykdom eller smerter er stresset på grunn av de fysiologiske reaksjonene i 

kroppen (Hallgren, 2014, Jensen, 2011 og Malm 2006).   
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4.6. Hundens miljø 

Tabell 9. Oversikt over sammenhengen mellom stressnivå og hvor hunden sover. 

Sammenhengen mellom stressnivå og hvor hunden sover om natta 

 I eiers seng På soverom I bur på eiers 

soverom 

Utenfor 

soverom 

I bur utenfor 

eiers soverom 

Ute 

Lavt 89 % 83 % 80 % 84 % 83 % 83 % 

Middels 10 % 15 % 19 % 15 % 17 % 15 % 

Høyt 1 % 2 % 1 % 1 % 0 % 1 % 

N = 444 583 116 785 460 145 2533 

 

Tabell 9 viser at hunder som sover i eiers seng er de hundene som har lavest stressnivå, og 

hunder som sover på eiers soverom, men ikke i eiers seng, er de som har høyest andel høyt 

stressnivå. De hundene som sover i bur på eiers soverom, er de hundene som har den 

minste andelen av de med lavt stressnivå. 

 

De hundens som sover sammen med eieren sin, får jevnlig frigitt oxytocin, som er positivt for 

hunden velferd (Rehn, 2013). Dette kan forklare hvorfor hundene som sover i eiers seng er 

de som har lavest stressnivå. 

 

 

Tabell 10. Oversikt over sammenhengen mellom stressnivå og antall timer alene hjemme. 

Sammenhengen mellom stressnivå og antall timer alene hjemme 

 1 - 3 timer 4 - 6 timer 7 - 9 timer 10 timer eller mer 

Lavt  87 % 82 % 83 % 89 % 

Middels 12 % 17 % 16 % 11 % 

Høyt 1 % 1 % 1 % 0 % 

N = 757 788 870 18 2433 

 

I tabell 10 ser vi at de hundene som er hjemme alene 10 timer eller mer, har størst andel av 

de med lavt stressnivå. De har heller ingen på høyt stressnivå.  

Av de tre resterende tidsfordelingene er det de som er alene 1-3 timer som kommer best ut, 

med 87 % på lavt stressnivå.  

 

Ifølge Hallgren (2014) er kjedsomhet koblet opp i mot stresshormonet kortisol, som medfører 

en mental spenning. Hunden vil da ligge og bygge opp energi, og kan få et energiutbrudd når 

som helst. Våre resultater viser at de hundene som er lengst alene hjemme er de som er 
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roligst.  Av de hundene som er hjemme alene i 10 timer eller mer, er 14 av dem ute i 

løpestreng eller hundegård, tre er fritt i hele huset, mens en ligger i bur. Resultatene tyder på 

at disse hundene har den største andelen på lavt stressnivå fordi de fleste av dem er ute når 

de er alene. Altså får hundene røre på seg, gjøre fra seg, og følge med på omgivelsene, noe 

som gjør at hundene ikke kjeder seg. 
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4.7. Sosialt 

Tabell 11. Oversikt over sammenhengen mellom stressnivå og antall hunder i husstanden. 

Sammenhengen mellom antall hunder i huset og stressnivå 

 1 2 3 4 5 eller flere 

Lavt 84 % 83 % 87 % 86 % 86 % 

Middels 15 % 16 % 11 % 14 % 13 % 

Høyt 1 % 1 % 2 % 0 % 1 % 

N = 1246 789 290 122 90 2537 

 

Tabellen viser at de som har tre hunder i huset har størst andel av de med lavt stressnivå 

med 87 %, samtidig som de også har den største andelen av de med høyt stressnivå, med 2 

%. Det er lite forskjell på hundens stressnivå i forhold til antall hunder i huset. Jevnt over er 

de lite stresset, uavhengig av hvor mange hunder som bor sammen.  

 

 

Tabell 12. Oversikt over sammenhengen mellom stressnivå og antall katter i husstanden. 

Sammenhengen mellom stressnivå og antall katter i huset 

 0 1 2 3 4 eller flere 

Lavt 84 % 84 % 86 % 77 % 85 % 

Middels 15 % 15 % 14 % 23 % 15 % 

Høyt 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

N = 1932 385 151 53 33 2554 

 

I tabell 11 ser man at hundene som bor uten eller med en katt har akkurat samme 

fordelingen på de forskjellige stressnivåene. De som bor uten, eller med en katt, har 1 % på 

høyt stressnivå. Ingen av hundene som bor med to eller flere katter har høyt stressnivå, og 

de som kommer best ut er hundene som bor med to katter. Den sosiale kontakten er et dypt 

etologisk behov for hunder (Jensen, 2011), og det ser ut som om katter fungerer som en god 

kompis for hunder. 

 

Vi ser at det ikke er stor forskjell på om hunder bor med andre hunder eller om den bor med 

katter (tabell 11 & 12), men at det kan se ut til at flere hunder i samme hus kan gi et noe 

høyere stressnivå, enn om man bor med flere katter. Vi tror at dette kan skyldes den økte 

energien som følger med når hunder for eksempel skal på tur, skal få mat, er glade og skal 

trenes. Når denne energien da ganges med antall hunder, vil alle få en økning i 

aktivitetsnivå, som kan føre til økt stressnivå. Hunder som bor med katter vil mest 
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sannsynligvis ikke få denne smitteeffekten, da katter mer sjelden er med ut på tur, har et 

annet fôringsregime og kanskje ikke blir fullt så oppgiret av trening. 

 

4.7.1. Plages hunder som bor med flere hunder eller katter mindre 

med separasjonsangst? 

 

Figur 16. Grafisk framstilling av sammenheng mellom separasjonsangst hos hund og antall hunder i husstanden. 

1 hund  N = 1248 
2 hunder N = 788 
3 hunder N = 292 
4 hunder  N = 122 
5 eller flere N = 91 
  N = 2541 

 

Ut fra figur 16 kan vi se at antallet hunder i husholdningen har liten påvirkning på hundenes 

grad av separasjonsangst. Majoriteten av hundene ligger på en lav grad av 

separasjonsangst. 
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Figur 17. Grafisk framstilling av sammenheng mellom separasjonsangst hos hund og antall katter i husstanden. 

0 katter N = 1934 
1 katt  N = 388 
2 katter N = 151 
3 katter  N = 53 
4 eller flere  N = 33 

 

Ut fra figur 17 kan vi se at antallet katter ikke gir noe særlig utslag i graden av 

separasjonsangst. Det er en noe høyere andel som plages med høy grad av 

separasjonsangst blant de med tre katter eller flere. De hundene som bor sammen med to 

katter, er de som har svakest grad av separasjonsangst, men de ligger bare 1 % høyere enn 

hunden som ikke bor med katter i det hele tatt.  

Uten å se på sammenhengen mellom antall katter og antall hunder, kan det se ut som om at 

det ved flere katter, er enklere for hunden å forholde seg til eieren sin. 

 

Når vi sammenligner figur 16 og figur 17 ser vi at det er motsigende resultater. Med økende 

antall hunder ser vi at graden av separasjonsangst synker, mens med økende antall katter er 

det stigende. Dette kan være interessant å merke seg, selv om det ikke er noe direkte 

sammenheng mellom antallet dyr og graden av separasjonsangst. 
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4.8. Lek 

 

Figur 18. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og lek. 

Daglig  N = 1553 
Ukentlig N = 578 
Månedlig N = 120 
  N = 2251 

 

Ut fra figur 18 går det fram at hunder som blir lekt med månedlig, er de som har høyest 

stressnivå, med 3 %, mens de som blir lekt med daglig har den største andelen lavt 

stressnivå. Daglig og ukentlig leking har en høyt stressnivå-andel på 1 % hver. Uregelmessig 

leking kan, ut fra våre resultater, føre til at hunden blir mer stresset enn ved jevnlig lek.  

Daglig lek med hunden gir i følge våre resultater de roligste hundene. 
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Tabell 13. Oversikt over sammenhengen mellom stressnivå og tid brukt på lek. 

 

I tabell 13 har vi brukt resultatene fra de som leker daglig og ukentlig med hunden. I tillegg er 

de som ikke leker med hunden tatt inn.  Vi ser at det er de som leker daglig eller ukentlig i 30 

minutter eller mer som har den største andelen av hunder med lavt stressnivå, med 89 %. 

Den høyeste andelen av høyt stressnivå ligger hos de hundene som ikke blir lekt med.  

 

I undersøkelsen til Reinhardt og Scholtz (2007) fant de ut at det er de som regelmessig leker 

med hunden sin, som har det høyeste stressnivået. Våre resultater i figur 18 og tabell 13 

stemmer ikke overens med dette, da de som lekes med daglig er de som har lavest 

stressnivå. 

 

  

Sammenhengen mellom stressnivå og tid brukt på lek 

 Leker ikke Under 5 

minutter 

5 - 10 

minutter 

10 - 15 

minutter 

15 - 30 

minutter  

30 minutter 

eller mer 

Lavt 87 % 84 % 86 % 85 % 80 % 89 % 

Middels 11 % 15 % 14 % 14 % 20 % 10 % 

Høyt 2 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 

N = 293 371 803 566 288 87 2408 
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4.9. Aktivitet 

Dyrevelferdsloven (2010) gjelder også i forbindelse med trening av hund. I forhold til 

treningsmetoder, § 14 er det forbudt å utøve vold mot dyr. § 26 gjelder for de som trener og 

konkurrerer med dyr, skal ta hensyn til dyret, på en slik måte at dyret ikke blir utmattet eller 

skadet.  

 

 

 

Figur 19. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og aktivitet. 

Hverdagslydighet  N = 1208 
Jakt    N = 804 
Lydighet   N = 890 
    N = 2902 

 

I figur 19 har vi valgt å se på de tre mest representerte aktivitetene. Totalantallet på disse tre 

aktivitetene er på 2902 og ligger over det totale antallet respondenter, fordi respondentene 

kunne krysse av på flere aktiviteter i undersøkelsen. Hverdagslydighet og lydighet har helt lik 

fordeling, sammenlignet med stressnivå. De som driver med jakt har den høyeste andelen av 

hundene med lavt stressnivå. De har heller ingen på høyt stressnivå. 
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Figur 20. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og ukentlig tidsforbruk på agility. 

Trener ikke agility N = 2207 
0 – 1 time  N = 147 
2 – 3 timer  N = 157 
4 – 5 timer  N = 34 
6 timer eller mer N = 9 
   N = 2554 

 

Figur 20 viser at de som trener agility 6 timer eller mer i uka, har den høyeste andelen av 

hundene med lavt stressnivå, med 100 %. Ingen hunder som trener 2 timer eller mer i uka 

har høyt stressnivå. 

 

Hallgren (2014) mener agility er en aktivitet som motvirker stress hos hunden, og våre 

resultater støtter denne påstanden. Ut fra figur 19 og 20, ser vi at det å aktivisere og jobbe 

med hunden kan gi et generelt lavere stressnivå.  

 

På tross av dette synes vi resultatet fra tidsbruken på agility er noe overraskende, da dette er 

en høyintensivsport. Vi trodde derfor at mye agilitytrening i større grad ville føre til 

overstimulering av hunden.  
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4.10. Hvile 

 

Figur 21. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og hviletid. 

Opp til 10 timer N = 269 
11 – 13 timer  N = 501 
14 – 16 timer  N = 1076 
17 – 19 timer  N = 608 
20 timer eller mer  N = 89 
   N = 2543 

 

Ut fra figur 21 kan vi se at desto mer hundene hviler, desto lavere stressnivå har de. 

Hundene som sover eller slapper av 20 timer eller mer i løpet av ett døgn har den største 

andelen av hundene med lavt stressnivå, og er ikke representert blant de med høyt 

stressnivå. Hundene som sover eller slapper av opp til 10 timer i løpet av ett døgn har den 

minste andelen av hundene med lavt stressnivå, og er de som har størst andel av de med 

høyt stressnivå.  

 

Våre resultater viser at stressnivået øker gradvis fra 20 timer hvile, ned til 10 timer, hvor 

alternativene 20 timer eller mer og 17 – 19 timer har en noe større intervall enn resten av 

alternativene. På alternativet høyt stressnivå er andelen av de som hviler opptil 10 timer på 2 

%, mens resten av alternativene ligger på 1 % hver.  

 

Reinhardt & Scholzt (2007) og Hallgren (2006) har gjort hver sine studier, som viser to 

forskjellige utfall i forhold til hvor mye hundene sover eller slapper av. Hallgren har sett på 

sammenhengen mellom hviletid og atferdsproblemer hos hunder. Atferdsproblemer kan 

være separasjonsangst, aggresjon mot folk i familien, andre hunder, samt frykt for fremmede 
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personer (Lund, 2006). Når stressreaksjoner foregår over lengre tid, kalles det kronisk stress 

(Jensen, 2011).  På grunnlag av dette blir Hallgrens resultater brukt til sammenligning.  

Reinhardt & Scholtz sine resultater sier at hunder som slapper av 20 timer eller mer, har 

lavest stressnivå, mens de som slapper av opptil 10 timer, har det høyeste stressnivået. 

Dette samsvarer med våre resultater.  

 

Hallgren fant ut at hunder som hviler minimum 20 timer hadde en mye større andel med 

problematferd, enn de som hvilte mindre. De hundene som hvilte maks 18 timer hadde den 

laveste prosentandelen med atferdsproblemer.  
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4.11. Hilsesituasjon 

 

Figur 22. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom stressnivå og hilsemåte. 

Overser den   N = 195 
Hilser rolig  N = 2134 
Hilser oppgirende  N = 216 
   N = 2545 

 

Ut i fra figur 22 kan vi se at hundene som blir hilst oppgirende på er de som har den største 

andelen ved lavt stressnivå. Av hundene som har høyt stressnivå er det kun de som blir hilst 

rolig på som er representert. Andelen hunder som har høyt stressnivå er overraskende lavt, 

og hilser rolig-alternativet er representert med 1 %, mens hilser oppgirende bare har 0,5 %. 

Vi ser at av hundene som blir oversett, ligger 80 % på lavt stressnivå, mens 20 % kommer 

innunder middels. De har altså den laveste andelen av hundene med lavt stressnivå, men 

den høyeste andelen av de med middels. 
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Figur 23. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom hundens stressnivå og oppførsel ved eiers hjemkomst. 

Rolig  N = 486 
Middels N = 1094 
Ekstase N = 966 
  N = 2546 

 

Figur 23 viser at de hundene som er rolige når eier kommer hjem, også er de hundene som 

har det laveste stressnivået. De som er rolige når eier kommer hjem, har den høyeste 

andelen av hundene med lavt stressnivå, med 93 %, og de resterende hundene på middels 

stressnivå. Altså ingen på høyt stressnivå. 

 

Det er overraskende å se at det var så mye som 19 % av hundene som var rolige når eier 

kom hjem. Samtidig kan det se ut til at hundene ikke har problemer med å være hjemme 

alene, noe som er positivt for velferden. 
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Figur 24. Grafisk framstilling av sammenhengen mellom hilsemåte og stressnivå fem minutter etter at eier kommer 

hjem. 

Overser den  N = 194 
Hilser rolig  N = 2141 
Hilser oppgirende N = 217 
   N = 2552 

 

Ut fra figur 24 ser vi at når eier har vært hjemme i fem minutter, er det ingen forskjell i 

fordelingen mellom de som blir hils på oppgirende, og de som blir oversett. De som hilser 

rolig på hunden har 1 % mindre andel på høyt stressnivå, som vi finner igjen på lavt 

stressnivå. Dermed er det de som hilser rolig på hunden som kommer best ut av dette. 

 

 

Rehn (2013) sine resultater viser at det ikke har noe å si hvordan hundene blir hilst på, da 

det ble frigitt oxytocin ved møtetidspunktet uansett om hundene ble oversett eller hilst på. I 

tillegg sier hennes resultater at ved fysisk og verbal kontakt blir effekten av oxytocinet 

sterkere og varer lengre, enn om man overser hunden. Om dette hadde stemt overens med 

våre resultater skulle vi sett at rolig og oppgirende hilsning hadde høyere andeler ved 

middels og høyt stressnivå, enn de som blir oversett. 
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4.12. Fordelingen av hilsemåter 

I undersøkelsen er det elleve spørsmål som omhandler hunden og eier rundt det tidspunktet 

eier kommer hjem, etter at hunden har vært hjemme alene. To av spørsmålene omhandler 

hundens oppførsel ved møtetidspunktet med eier, og hvordan hunden er fem minutter etter 

at eier har kommet hjem.  

De resterende ni spørsmålene omhandler måten eier omgås hunden på i og etter 

hjemkomst.  

 

Spørsmålene er satt opp i en modell for å gjøre oppsettet og framgangen i spørsmålene mer 

oversiktlig. Denne er delt opp etter hovedsvarene på spørsmålet om hvordan møter du 

hunden din når du kommer hjem? Av de totale 2562 som svarte på undersøkelsen, var det 

2554 respondenter som svare på spørsmålet om hilsemåten når de kom hjem. Disse 2554 

var fordelt på de tre svaralternativene med et overveldende flertall på alternativet hilser på 

den på en rolig måte.  

Videre i modellene vil alle spørsmål være farget grønn, og svaralternativene farget 

henholdsvis røde, blå og oransje, ut fra hvordan nivå svaralternativene ligger. 

 

Figur 25. Modell over innledningsspørsmålet og tilhørende svaralternativer om hilsemåter. 
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4.12.1. Overser hunden 

Hvis svaret på hovedspørsmålet om hvordan møtet med hunden foregår, var overser den, 

ble respondenten sendt videre til et nytt oppfølgingsspørsmål som ledet til fire svaralternativ. 

Svaralternativet til den roer seg førte videre til nytt spørsmål om hvor lang tid et tar før 

hunden er rolig, hvor svaralternativene bestod av faste alternativ i oppdelte minutter. Av de 

2554 respondentene som svarte på hovedspørsmålet, var det 7,6 % som svarte at de overså 

hunden i det de kom hjem. 

 

Videre var det spørsmål om hvor lenge hunden ble oversett. Svaralternativene på dette 

spørsmålet omhandlet hvordan eiere oppfører seg, eller hva de gjør den tiden fra de kommer 

hjem til de hilser på hunden. I tillegg var det et svaralternativ for de som ikke hilser på 

hunden i det hele tatt. 

 

 

Figur 26. Modell over svaralternativet overser den og videre mulige spørsmål og svaralternativer. 
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Det var 21 som ikke hilste på hunden i det hele tatt, noe som tilsvarer 11 % av de 195 som 

overser hunden. De som tok av seg ytterklær og de som i tillegg satte fra seg pikkpakk og 

småtteri som de hadde med hjem, utgjorde 91, altså 47 %. De resterende 83 respondentene, 

43 % ventet med hilsningen til hunden hadde roet seg. Definisjonen på at den har roet seg, 

er her subjektiv fra eiers ståsted.  

De respondentene som hadde svart at de ventet med hilsningen til hunden roer seg, fikk 

spørsmål om hvor lang tid dette vanligvis tar. Svaralternativene bestod av faste alternativer, 

oppdelte minutter. Av de 83 som svarte at de venter til hunden roer seg, var det 69 

respondenter, 83 % som oppgav at hunden roer seg innen det har gått 5 minutter. 12 

respondenter, 14 % oppgav at hunden brukte mellom 5 og 10 minutter før hunden roer seg. 

Det var 1 respondent som oppgav henholdsvis 15 til 20 minutter og 30 minutter eller mer før 

hunden roer seg, noe som gi en prosentandel på 1 på begge disse svaralternativene. 

 

 

  



___________________________________________      Stress hos hund ___________________________________________      

 

 Randi Bjerkaker Berg

59 

Monika Wadsten Tordhol 

  

4.12.2. Hilser rolig 

Hvis svaret på hovedspørsmålet om hvordan møtet med hunden foregår, var hilser på den 

på en rolig måte, ble respondenten sendt videre til et nytt spørsmål som ledet til tre 

svaralternativ. Alle disse tre svaralternativene førte videre til ett nytt oppfølgingsspørsmål om 

hvor glad/stresset hunden ble ved de forskjellige hilsemåtene. Alle tre spørsmålene hadde 

en skala fra 1 til 10 som svaralternativ.   

 

Figur 27. Modell over svaralternativet  hilser på den på en rolig måte og videre spørsmål og svaralternativer. 
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Av de 2554 respondentene som svarte på hovedspørsmålet, var det 2142, eller 84 % som 

svarte at de hilste på hunden på en rolig måte i det de kom hjem. På spørsmålet om hvordan 

de hilste på den når de hilser rolig, var det 30 respondenter som ikke hadde svart, noe som 

gjør at det totale antallet svar videre blir på 2111. Videre var det et stort flertall som svarte at 

de hilser på hunden ved å snakke og stryke/klappe på den.  

 

 

 

Tabell 14. Oversikt over fordelingen på svaralternativene om hvor glad/stresset hunden blir av de forskjellige 

hilsemåtene. 

Stressnivå Snakker til 

den 

Stryker/klapper 

den 

Stryker/klapper og 

snakker til den 

1 8 % 12 % 9 % 

2 21 % 18 % 16 % 

3 21 % 14 % 18 % 

4 15 % 17 % 12 % 

5 15 % 12 % 17 % 

6 5 % 9 % 6 % 

7 3 % 6 % 9 % 

8 9 % 8 % 8 % 

9 1 % 3 % 2 % 

10 1 % 1 % 3 % 

N = 272 137 1703 

 

 

Ut fra denne tabellen kan man se at hilsemåten under rolig hilsning ikke utgjør særlig 

forskjell.  

Respondentene som svarte at de bare snakker til den og ikke har kroppskontakt med 

hunden, har de hundene med lavest stressnivå 
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4.12.3. Hilser oppgirende 

Hvis svaret på hovedspørsmålet om hvordan møtet med hunden foregår, var hilser på den 

på en oppgirende måte, ble respondenten sendt videre til et nytt spørsmål med 

svaralternativene 1 til 10 som gradering på hvor gira hunden blir før eier avslutter hilsningen. 

Spørsmålet etter oppgirende hilsning, omtrent hvor lang tid tar det vanligvis før hunden roer 

seg, var også et følgespørsmål for alle som svarte at de hilser på en oppgirende måte. 

Svaralternativene bestod av faste alternativer, oppdelte minutter. 

 

 

 

Av de 2554 respondentene som svarte på 

hovedspørsmålet, var det 217, eller 8,5 % 

som svarte at de hilste på hunden på en 

oppgirende måte i det de kom hjem.  

Hele 182 av 217 respondenter svarte at 

hunden roet seg innen det har gått 5 

minutter. Dette tilsvarer en prosentandel 

på 84. På alternativ 5 til 10 minutter var det 

27 som svarte, altså 12,5 %. Totalt var det 

åtte hunder som brukte mer enn 10 

minutter på å roe seg, hvorav en hund var 

over 30 minutter. Dette utgjorde de 

resterende  

3,5 %. 

 

Hvor gira hunden blir før hilsningen 

avsluttes, er vist i tabellen nedenfor. Her 

ser vi at hundene som blir hilst på, på en 

oppgirende måte, ligger i den øvre delen 

av skalaen for stressnivå.  

 

Vi ser da at oppgirende hilsning ikke gjør 

hunden stresset over lengre tid.  
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Figur 28. Modell over svaralternativet  hilser på den på en 

oppgirende måte og videre spørsmål og svaralternativer. 
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Tabell 15. Oversikt over fordelingen på svaralternativene på  

spørsmål om hvor lang tid hunden bruker på å roe seg ned. 

Stressnivå Prosent 

1 3 % 

2 4 % 

3 2 % 

4 9 % 

5 16 % 

6 11 % 

7 16 % 

8 21 % 

9 6 % 

10 12 % 

N =  217 

 

Svaralternativ 20 – 30 min under spørsmålet etter oppgirende hilsning, omtrent hvor lang tid 

tar det vanligvis før hunden roer seg? fremstår som 0 %, da det kun var 0,4 % som hadde 

svart dette. 

 

Vi synes det var spennende å se hvordan folk hilser på hundene sine, og hvilke utslag de 

forskjellige metodene gir. Ute i hundemiljøene virker det å være et muntlig råd om at hunden 

skal overses hvis den er for ivrig når eier kommer hjem. Ut fra våre resultater (figur 23), ser 

det ut til at dette ikke er den beste måten å roe ned situasjonen på, da det er de som overser 

hundene som har den høyeste andelen på middels stressnivå.  
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4.13. Oppsummering 

I introduksjonen ser vi at de mest representerte gruppene henholdsvis er gruppe 5, gruppe 1 

og gruppe 8. Det er godt aldersspenn på hundene i undersøkelsen, fra yngre enn 6 

måneder, og til hunder over 8 år. Det ser ut til at folk er aktive med hundene sine, og spesielt 

lydighetstrening står i fokus. Mange hundeeiere ser også ut til å være glad i katter, og en god 

del har også en eller flere.  

 

Videre ser vi at schäferhundene skiller seg noe ut fra de fem mest representerte rasene, hvor 

de har et noe høyere stressnivå. Gruppeframstillingen av hundene med høyt stressnivå 

synes vi ikke er representativ, da antallet per gruppe varierer fra 449 hunder i gruppe 5, til 27 

hunder i gruppe 10. 

 

Dagens hundeeiere synes i stor grad ikke at hundens stressnivå er et problem. 

Kjønnsfordelingen var som forventet, med et noe høyere stressnivå hos hannhundene. 

Kastrerte hannhunder har også et noe høyere stressnivå enn intakte hannhunder.  

 

Vi har tatt for oss leveringsalder på valp, og forskjellen mellom levering ved 8 og 12 ukers 

alder i sammenheng med stressnivå. Her ser vi at valpene som ble levert ved 12 ukers alder 

hadde et noe høyere stressnivå, enn de som ble levert ved 8 ukers alder.  

 

Hunder som sover i eiers seng om natten er de som har det laveste stressnivået. Hunder 

som er alene 10 timer eller mer om dagen, som også er de eneste som ikke har hunder med 

høyt stressnivå, har den største andelen med lavt stressnivå. Samtidig er de fleste av disse 

hundene ute, enten i løpestreng eller hundegård.  

 

Vi ser at hunder som bor med flere andre hunder har et noe høyere stressnivå, enn de som 

bor med katter. Når det kommer til graden av separasjonsangst ser det ut til å være motsatte 

resultater. Det er lavere grad av separasjonsangst desto flere hunder som bor sammen, 

mens det er stigende grad av separasjonsangst desto flere katter som bor i huset.   

 

Hunder som blir lekt med daglig har lavere stressnivå enn de som blir lekt med 

uregelmessig, og de som leker 30 min eller mer har størst andel med lavt stressnivå. Hunder 

som blir aktivisert i form av blant annet jakt, lydighet eller hverdagslydighet har lavt 

stressnivå, uansett tidsbruken. Ved agilitytrening ser vi at alle hundene som blir trent 

minimum 6 timer per uke har lavt stressnivå. Samtidig ser vi viktigheten rundt at hunden får 

nok hvile, da resultatene viser at økt antall timer hvile per døgn gir lavere stress. 
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En stor del av oppgaven  har også omhandlet hilsemåter. Ved sammenhengen mellom 

stressnivå og hilsemåte er det hundene som blir hilst på en oppgirende måte, som har det 

laveste stressnivået. Videre ser vi at når eier kommer hjem er størsteparten av hundene 

rolige, og dette gjenspeiles i de hundene som har lavt stressnivå. Fem minutter etter at eier 

kommer hjem, er 12 % av alle hundene på middels stressnivå. Ut over dette ligger de aller 

fleste hundene på et lavt stressnivå, uansett hvordan eier hilser på den. Hovedandelen av 

respondentene svarte at de hilser rolig på hunden sin når de kommer hjem. Av disse hilser 

de fleste med både vokaliserende og fysisk kontakt. Av de som hilser oppgirende på hunden, 

oppgir hele 39 % av hundene ligger på høyt stressnivå i møtetidspunket. Det som er positivt, 

er at selv om hundene har en stress-topp, roer de seg rasket ned igjen, og alle hundene er 

tilbake til normal tilstand innen 15 minutter. 
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5. Konklusjon 

Ut fra våre resultater kan vi si at gjennomsnittshunden i Norge i dag ikke er nevneverdig 

plaget med stress. Det er verd å merke seg at ingen av respondentene har svart at hunden 

deres ligger på et generelt stressnivå på 10.  

 

Når vi sammenligner forskjellige hilsemåter, ser vi at forskjellene er små. Totalt sett kan 

hilsemåtene likevel ha stor innvirkning på hundens totale stressbelastning, da dette gjerne er 

en regelmessig stressor som kan skje opp til flere ganger om dagen.  

 

Faktorer som ser ut til å ha betydning for hundenes stressnivå er for eksempel tidsbruk på 

aktiviteter og lek. På agility ser vi at alle de som trener minimum 6 timer i uka, har lavt 

stressnivå, selv om det er en høyintensiv sport. Hundene som ble lekt med regelmessig 

hadde et lavere stressnivå, og de som leker minimum 30 minutter skiller seg spesielt ut. 

 

Selv om resultatene virker veldig positive med tanke på stressnivået hos norske hunder, må 

vi huske på at dette er eiernes subjektive oppfatning av sin egen hund. Det kan derfor være 

avvik fra hvordan vi ville oppfattet hundene, og vi har tolket resultatene ut fra våre 

forutsetninger. Vi har ikke observert og vurdert noen av hundene i forbindelse med 

spørreundersøkelsen. 

 

Hver for seg trenger ikke faktorene å være avgjørende, men i sum kan de bygge opp mye 

stress i hunden. Man må derfor alltid tenke på den totale belastningen, altså summen av alle 

stressfaktorene. (Hallgren, 2014.) Vi fant ingen faktorer som skilte seg ut i forhold til 

påvirkning av hundenes stressnivå. Som Hallgren (2014) påpeker er det summen av alle de 

små stressorene som påvirker det totale stressnivået. Det er viktig å huske at genetikken 

spiller en stor rolle (Indrebø, 2014), og at individets respons er avgjørende for hvor sterk 

stressoren er (Jensen, 2011).   
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7. Vedlegg 

7.1. Vedlegg 1. Hundeklubbene som fikk tilbud om å være 

med på undersøkelsen. 

Troms og Finnmark 

Alta hundeklubb 

Finnmark elghundklubb 

Hammerfest og omegn hundeklubb 

Harstad hundeklubb 

Harstad og Vesterålen fuglehundklubb 

Kirkenes og omegn hundeklubb 

Midt-Troms fuglehundklubb 

Nord Norge harehundklubb 

Nord-troms fuglehundklubb 

Porsanger hundeklubb 

Senja hundeklubb 

Tana hundeklubb 

Troms elghundklubb 

Tromsø fuglehundklubb 

Tromsø hundeklubb, brukshundgruppa 

Tromsø hundeklubb, fuglehundgruppa 

Tromsø hundeklubb, kjørehundgruppa 

Vest-Finnmark fuglehundklubb 

 

Buskerud 

Buskerud elghundklubb 

Burskerud harehundklubb 

Drammen brukshundklubb 

Hallingdal fuglehundklubb 

Hokksund og omegn hundeklubb 

Hønefoss og omegn brukshundklubb 

Hønefoss hundeklubb 

Kongsberg hundeklubb 

Randsfjord fuglehundklubb 

Vestfold-Buskerud dachshundklubb 

Øvre Numedal hundeklubb 
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Hordaland 

Askøy hundeklubb 

Bergen agilityklubb 

Bergen-Hordaland dachshundklubb 

Bergen selskaps-og brukshundklubb 

Fitjar-Stord hundeklubb 

Haugaland brukshundklubb 

Hordaland elghundklubb 

Kvam hundeklubb 

Kvinnherad hundeklubb 

Nordhordaland hundeklubb 

Os hundeklubb 

Sotra brukshundklubb 

Sunnhordaland brukshundklubb 

Vestlandets fuglehundklubb 

Voss hudneklubb 

 

Nordvestlandet 

Averøy hundeklubb 

Eid hundeklubb 

Eide og Fræna hundeklubb 

Florø hundeklubb 

Førde brukshundklubb 

Gloppen hundeklubb 

Indre Nordfjord hundeklubb 

Kristiansund hundeklubb 

Kyrkjebø hundeklubb 

Luster hundeklubb 

Møre og Romsdal fuglehundklubb 

Nord Vest dachshundklubb 

Romsdal hundeklubb 

Sunndal hundeklubb 

Sunnmøre hundeklubb 

Surnadal og Rindal hundeklubb 

Ulstein og Hareid hundeklubb 

Vestnes hundeklubb 
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Vågsøy hundeklubb 

Ørsta og Volda hundeklubb 

Årdal hundeklubb 

 

Rogaland 

Dalane hundeklubb 

Haugesund og omegn hundeklubb 

Karmøy hundeklubb 

Klepp brukshundklubb 

Rogaland dachshundklubb 

Rogaland fuglehundklubb 

Sandnes brukshundklubb 

Sør-Rogaland brukshundklubb 

Vestlandets harehundklubb 

Ølen-Etne-Vinafjord hundeklubb 

 

Vestfold 

Holmestrand hundeklubb 

Horten hundeklubb 

Larvik og omegn hundeklubb 

Sandefjord hundeklubb 

Tønsberg hundeklubb 

Vestfold elghundklubb 

Vestfold fuglehundklubb 

Vestfold harehundklubb 

 

Østfold 

Follo-Østfold dachshundklubb 

Follo-Østfold elghundklubb 

Fredrikstad og omegn brukshundklubb 

Indre Østfold hundeklubb 

Marker hundeklubb 

Moss og omegn hundeklubb 

Rakkestad hundeklubb 

Sarpsborg hundeklubb 

Skjeberg hundeklubb 

Østfold fuglehundklubb 
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Østfold harehundeklubb 

 

Trøndelag 

Fosen brukshundklubb 

Gauldal hundeklubb 

Hitra og Frøya hundeklubb 

Inn-Trøndelag fuglehundklubb 

Levanger hundeklubb 

Namdal fuglehundklubb 

Namdal harehundklubb 

Namsos og omegn hundeklubb 

Nidaros brukshundklubb 

Nordenfjeldske fuglehundklubb 

Nord-Trøndelag dachshundklubb 

Nord-Trøndelag elghundklubb 

Nord-Trøndelag harehundklubb 

Oppdal hundeklubb 

Orkdal hundeklubb 

Røros hundeklubb 

Selbu trekk- og brukshundsklubb 

Steinkjer hundeklubb 

Sør-Trøndelag elghundklubb 

Trondheim trekk- og brukshundklubb 

Trøndelag harehundklubb 

Trøndelag selskapshundklubb 

Ytre Namdal hudneklubb 

 

Nordland 

Bjekvik hundeklubb 

Evenes og omegn  

Helgeland elghundklubb 

Meløy hundeklubb 

Mo hundeklubb 

Narvik trekk- og brukshundklubb 

Nord Hålogaland elghundklubb 

Nordland dachshundklubb 

Ofoten fuglehundklubb 
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Rana trekk- og brukshundklubb 

Salten brukshundklubb 

Salten elghundklubb 

Salten fuglehundklubb 

Sortland hundeklubb 

Steigen hundeklubb 

Vefsn hundklubb 

Vestvågøy hundeklubb 

Vågan hundeklubb 

Ytre Helgeland hundeklubb 

 

Agder 

Agder fuglehundklubb 

Arendal og omegn hundeklubb 

Aust-Agder dachshundklubb 

Aust-Agder elghundklubb 

Aust-Agder harehundklubb 

Kristiansand hundeklubb 

Kvinesdal og Flekkefjord hundeklubb 

Lillesand og omegn hundeklubb 

Mandal hundeklubb 

Sørlandet harehundklubb 

Tvedestrand og omegn hundeklubb 

Vennesla hundeklubb 

Vest-Agder dachshundklubb 

Vest-Agder elghundklubb 

 

Hedmark og Oppland 

Elverum hundeklubb 

Gjøvik hundeklubb 

Gudbrandsdal elghundklubb 

Gudbrandsdal fuglehundklubb 

Gudbrandsdal harehundklubb 

Gudbrandsdal hundeklubb 

Hadeland elghund 

Hadeland harehundklubb 

Hadeland hundeklubb 
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Hallingdal og Valdres elghundklubb 

Hamar og omegn hundklubb 

Hedmark elghundklubb 

Hedmark dachshundklubb 

Hedmark harehundklubb 

Hedmark og Oppland fuglehundklubb 

Jetta hundeklubb 

Jotunfjell-Fjordane elghundklubb 

Land hundeklubb 

Lillehammer brukshundklubb 

Oppland dachshundklubb 

Toten og omegn hundeklubb 

Trysil hundeklubb 

Tynset og omegn hundeklubb 

Valdres hundeklubb 

Vestoppland harehundklubb 

Østerdal fuglehundklubb 

Østerdal elghundklubb 

Østerdal harehundklubb 

Åsnes og omegn hundeklubb 

 

Oslo og Akershus 

Asker hundeklubb 

Aurskog og Høland hundeklubb 

Drøbak hundeklubb 

Eidsvoll hundeklubb 

Fet og omegn hundeklubb 

Flateby hundeklubb 

Follo brukshundklubb 

Glåmdal og Romerike dachshundklubb 

Hurdal hundeklubb 

Lørenskog hundeklubb 

Nannestad og omegn hundeklubb 

Nes hundeklubb 

Norsk Rallylydighetsklubb 

Oslo og omegn dachshundklubb 

Oslo og omegn dressurklubb 
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Oslo-områdets elghundklubb 

Romerike fuglehundklubb 

Romerike harehundklubb 

Rykkinn hundeklubb 

Skedsmo og omegn hundeklubb 

Stovner hundeklubb 

Urskauen agilityklubb 

 

Telemark 

Bø og Sauherad hudneklubb 

Grenland hundeklubb 

Kragerø hundeklubb 

Nome hundeklubb 

Notodden trekk- og brukshundklubb 

Telemark dachshundklubb 

Telemark elghundklubb 

Telemark fuglehundklubb 

Telemark harehundklubb 
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7.2. Vedlegg 2. De norske rasene og antallet som er 

representert i undersøkelsen. 

 

De norske rasene 

Rase Antall hunder 

Norsk elghund grå 182 

Norsk elghund sort 50 

Norsk lundehund 39 

Norsk buhund 7 

Dunker 4 

Hygenhund 3 

Haldenstøver 1 

Totalt 290 
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7.3. Vedlegg 3. Hunderaser og antallet som er representert i 

undersøkelsen. 

 

Gruppe 1 Antall 

Australian cattledog 3 

Australian shepherd 25 

Australsk kelpie 5 

Bearded collie 4 

Beauceron 3 

Belgisk fårehund 5 

Belgisk fårehund groenendael 8 

Belgisk fårehund malinois 21 

Belgisk fårehund tervueren 30 

Border collie 98 

Bouvier des flandres 3 

Briard 7 

Chodsky pes 3 

Collie korthår 7 

Collie langhår 11 

Hollandsk gjeterhund 2 

Hollandsk gjeterhund korthår 1 

Hvit gjeterhund 15 

Lancashire heeler 6 

Mudi 2 

Pumi 3 

Pyreneisk gjeterhund med korthåret 
hode 

4 

Schapendoes 12 

Schipperke 3 

Schäferhund 90 

Shetland sheepdog 27 

Welsh corgi cardigan 4 

Welsh corgi pembroke 4 

Totalt 406 
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Gruppe 2 Antall 

Berner sennenhund 17 

Bordeaux dogge 2 

Boxer 23 

Bullmastiff 1 

Cane corso 2 

Dansk-svensk gårdshund 23 

Dobermann 12 

Dogo canario 4 

Dvergpinscher 11 

Dvergschnauzer 9 

Engelsk bulldog 1 

Grand danois 4 

Hovawart 2 

Landseer 1 

Leonberger 9 

Newfoundlandshund 5 

Pinscher 7 

Pyreneerhund 6 

Riesenschnauzer 19 

Rottweiler 41 

Sankt bernhardshund 5 

Schnauzer 4 

Shar pei 1 

Østerriksk pincher 2 

Totalt 211 
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Gruppe 3 Antall 

Airdale terrier 3 

Amerikansk staffordshire bull terrier 2 

Australsk terrier 1 

Bedlington terrier 1 

Border terrier 2 

Brasiliansk terrier 2 

Bull terrier 1 

Cairn terrier 14 

Engelsk toy terrier 2 

Irish soft coated wheaten terrier 6 

Jack russel terrier 37 

Manchester terrier 5 

Miniatyr bull terrier 1 

Norfolk terrier 1 

Parson russell terrier 9 

Silky terrier 1 

Skye terrier 2 

Staffordshire bull terrier 26 

Tysk jaktterrier 1 

West highland white terrier 1 

Yorkshire terrier 4 

Totalt 122 
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Gruppe 5 Antall 

Akita 2 

Alaskan malamute 8 

Amerikansk akita 2 

Canaanhund 1 

Chow chow 1 

Eurasier 14 

Faraohund 1 

Finsk lapphund 15 

Finsk spets 2 

Hälleforshund 2 

Islandsk fårehund 5 

Japansk spisshund 8 

Jämthund 45 

Karelsk bjørnehund 2 

Kleinspitz 6 

Lapsk vallhund 5 

Mexikansk nakenhund 1 

Mittelspitz 4 

Norsk buhund 7 

Norsk elghund grå 182 

Norsk elghund sort 50 

Norsk lundehund 39 

Podengo portuguese liten 4 

Pomeranian 5 

Samojedhund 11 

Shiba 6 

Siberian husky 8 

Svensk hvit elghund 6 

Svensk lapphund 3 

Thai ridgeback 1 

Vestsibirsk laika 1 

Østsibirsk laika 3 

Totalt 450 
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Gruppe 6/4 Antall 

Basset artesien normand 1 

Basset bleu de gascogne 2 

Basset fauve de bretagne 9 

Basset hound 6 

Bayersk viltsporhund 1 

Beagle 7 

Dachshund 52 

Dachshund korthår 7 

Dachshund langhår 10 

Dachshund strihår 29 

Dalmatiner 7 

Drever 9 

Dunker 4 

Dvergdachshund 7 

Dvergdachshund langhår 12 

Dvergdachshund strihår 1 

Finsk støver 2 

Grand basset griffon vendeen 1 

Haldenstøver 1 

Hamiltonstøver 7 

Hygenhund 3 

Kanindachshund 2 

Kanindachshund korthår 1 

Kanindachshund langhår 3 

Petit basset griffon vendeen 15 

Rhodesian ridgeback 37 

Russisk støver 1 

Schillerstøver 1 

Schweizerstøver 3 

Totalt 241 
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Gruppe 7  Antall 

Breton 29 

Drentsche patrijshond 1 

Engelsk setter 58 

Gammel dansk hønsehund 1 

Gordon setter 69 

Grosser münsterländer 3 

Irsk setter 43 

Italiensk spinoe 1 

Kleiner münsterländer 5 

Pointer 53 

Setter 1 

Stabyhoun 6 

Ungarsk vizsla 4 

Vorstehhund 9 

Vorstehhund korthår 16 

Vorstehhund strihår 38 

Weimaraner 1 

Totalt 338 

 

 

Gruppe 8 Antall 

Amerikansk cocker spaniel 5 

Chesapeake bay retriever 3 

Cocker spaniel 25 

Curly coated retriever 2 

Engelsk springer spaniel 22 

Flat coated retriever 48 

Golden retriever 50 

Irsk vannspaniel 1 

Kooikerhund 7 

Labrador retriever 41 

Lagotto romagnolo 13 

Nova scotia duck tolling retriever 99 

Portugisisk vannhund 14 

Retriever 2 

Spansk vannhund 15 

Springer spaniel 2 

Wachtelhund 4 

Welsh springer spaniel 9 

Totalt 362 
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Gruppe 9  Antall 

Bichon frisé 8 

Bichon havanais 9 

Boston terrier 3 

Cavalier king charles spaniel 24 

Chihuahua 13 

Chihuahua langhår 1 

Chinese crested 4 

Chinese crested powderpuff 3 

Coton de tulear 2 

Dvergpuddel 6 

Fransk bulldog 9 

Griffon belge 5 

Kromfohrländer 4 

Lhasa apso 2 

Løwchen 1 

Mellompuddel 13 

Mops 2 

Papillon 3 

Petit brabancon 1 

Phaléne 1 

Prazsky krysarik 3 

Russisk tsvetnaya bolonka 1 

Shih tzu 2 

Storpuddel 27 

Tibetansk spaniel 7 

Tibetansk terrier 6 

Toy puddel 2 

Totalt 162 

 

 

Gruppe 10 Antall 

Greyhound 2 

Irsk ulvehund 5 

Italiensk mynde 2 

Saluki 2 

Whippet 16 

Totalt 27 
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7.4. Vedlegg 4. Spørreundersøkelsen. 

Stress hos hund 

 

 

1. Hvilken rase er hunden din? 

_____________________ 

 

2. Hundens alder 

- Yngre enn 6 måneder 

- 6 til 12 mnd. 

- 1 – 2 år 

- 2 – 4 år 

- 4 – 8 år 

- eldre enn 8 år 

 

Sideskift 

 

3. Hundens kjønn 

- tispe 

- hannhund 

 

4. Er hunden kastrert eller sterilisert? 

- nei  

- tispe, sterilisert 

- tispe, kastrert 

- hannhund, sterilisert 

- hannhund, kastrert 

 

Sideskift 

 

 

  

4.1 Har hunden blitt brukt i avl? 

- ja 

- nei 
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4.2 Planlegges det å bruk hunden i avl? 

- ja 

- nei 

 

7. Hvor gammel var hunden da du fikk den? 

- yngre enn 8 uker 

- 8 uker 

- 12 uker 

- 6 – 12 mnd 

- 1 – 2 år 

- eldre enn 2 år 

 

8. Inkludert deg selv og oppdretter, hvor mange eiere har hunden hatt? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 eller flere 

 

Sideskift 

 

9. Antall mennesker i husstanden? 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 eller flere 

 

10. Antall barn under 16 år? 

- 0 

- 1  

- 2  

- 3     

- 4  

- 5 eller flere  
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Sideskift 

 

 

 10.1 Alder på barn (flervalg) 

- 0-2 år 

- 3-5 år 

- 6-10 år 

- 11-13 år 

- 13-16 år 

 

Sideskift 

 

12. Totalt antall hunder i husstanden  

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 eller flere 

 

13. Antall katter i husstanden 

- 0 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 eller flere 

 

Sideskift 

 

14. Hvor er hunden når den er hjemme alene? 

- ute 

- i bur     

- avgrenset område inne 

- fritt i hele huset 

- ikke hjemme alene 

 

 

Sideskift 
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14.1 Hvor mange timer er hund daglig hjemme alene? 

- 1-3 timer 

- 4-6 timer 

- 7-9 timer 

- 10 timer eller mer 

 

Sideskift 

 

16. Hvor sover hunden om natta? 

- ute 

- i bur utenfor eiers soverom 

- utenfor eiers soverom 

- i bur på eiers soverom 

- på eiers soverom 

- i eiers seng 

 

17. Hvor mange timer av døgnet sover eller slapper hunden av? 

- opp til 10 timer 

- 11-13 timer 

- 14-16 timer 

- 17-19 timer 

- 20 timer eller mer 

 

Sideskift 

18. Hvor stresset synes du hunden din er hjemme? (En helt vanlig dag hos dere. På en 

skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 
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- 10 

 

Sideskift 

 

19. Er hundens stressnivå et problem for deg? 

- nei 

- ja 

- i noen situasjoner 

 

- Spesifiser: 

 

_______________ 

 

Sideskift 

 

21. Antall daglige turer? (lufting rett utenfor huset regnes ikke som tur) 

- 0 

- 1 

- 2  

- 3  

- 4  

- 5 eller flere 

 

22. Total daglige utetid sammen med eier (turer, aktivisering ute, er med i stall osv, 

inkludert de daglige turene og treninger) 

- 0 timer 

- 1-2 timer 

- 3-4 timer 

- 5 timer eller mer 

 

Sideskift 
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21.1 Hvor stresset synes du gjennomsnittlig hunden din er, når dere er ute på tur? (på 

en skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

Sideskift   
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24. Trenes hunden aktivt på ett eller flere områder? (her krysser du av alle de aktuelle 

sportene du og hunden er med på) (flervalg) 

- nei 

- agility 

- apport 

- ettersøk 

- gjeting 

- hundekjøring 

- hverdagslydighet 

- jakt  

- lurecoursing 

- lydighet 

- rallylydighet 

- redning 

- smeller 

- spor 

- tjeneste 

- annet: ___ 

 

Sideskift 

 

 

24.1 Totalt tidsforbruk pr. uke på agility? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.2 Totalt tidsforbruk pr. uke på apport? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 
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24.3 Totalt tidsforbruk pr. uke på ettersøk? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.4 Totalt tidsforbruk pr. uke på gjeting? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.5 Totalt tidsforbruk pr. uke på hundekjøring? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.6 Totalt tidsforbruk pr. uke på hverdagslydighet ? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.7 Totalt tidsforbruk pr. uke på jakt? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 
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24.8 Totalt tidsforbruk pr. uke på lurecoursing? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.9 Totalt tidsforbruk pr. uke på lydighet? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.10 Totalt tidsforbruk pr. uke på rallylydighet? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.11 Totalt tidsforbruk pr. uke på reding? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.12 Totalt tidsforbruk pr. uke på smeller? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 
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24.13 Totalt tidsforbruk pr. uke på spor? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.13 Totalt tidsforbruk pr. uke på tjeneste? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

 

24.14 Totalt tidsforbruk pr. uke på annen aktivitet? 

- 0-1 time 

- 2-3 timer 

- 4-5 timer 

- 6 timer eller mer 

 

Sideskift 

 

40. Hender det at du leker med hunden? (med lek mener vi: kaste ball, herje med 

hunden inne, kaste pinne, drakamp, osv) 

- nei 

- månedlig 

- ukentlig   

- daglig 

 

Sideskift 
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40.1 Hvor lenge foregår normalt lekingen? 

- under 5 min 

- 5 -10 min 

- 10-15 min 

- 15-30 min 

- over 30 min 

 

 

40.2 Hvor lang bruker hunden på å roe seg ned etter lek? 

- innen 1 min 

- 1-5 min 

- 5-10 min 

- 10-15 min 

- mer enn 15 min 

 

Sideskift 

 

43. Plages hunden din ofte med dårlig mage, diare, oppkast eller lignende? (med ofte 

mener vi at eier ser på dette som et problem for hunden) 

- ja 

- nei 

- periodevis 

 

44. Hundens vekt 

- svært undervektig 

- under normalvekt 

- normalvektig 

- over normalvekt 

- svært overvektig 
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45. Brukes det beroligende hjelpemiddel på fast basis? (med beroligende middel, 

mener vi for eksempel preparatene; adaptil, iharmoni, fôr tilsatt tryptisk hydrolysat, 

clomicalm o.a.) 

- ja 

- nei 

- periodevis  

 

Sideskift 

 

  

45.1 Får hunden beroligende hjelpemiddel pr. i dag? 

- ja 

- nei 

 

Sideskift 

 

47. Hvordan oppfører hunden seg når du kommer hjem? (På en skala fra 1 til 10, hvor 

1 er helt rolig og 10 er i ekstase) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 
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48. 5 min etter at du har kommet hjem, hvor stresset synes du hunden din er? (på en 

skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

 

Sideskift 

 

49. Hvordan møter du hunden din når du kommer hjem? 

- overser den  

- hilser på den på en rolig måte  

- hilser på den på en oppgirende måte  

 

Sideskift 

 

Overser  

49.1 Når du kommer hjem, hvor lenge overser du hunden? 

- hilser ikke på hunden 

- til den roer seg  

- til du har tatt av deg ytterklærne 

- til du har tatt av deg og satt fra deg pikkpakk 

 

Sideskift 
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49.1.1 Omtrent hvor lang tid tar det vanligvis før hunden roer seg? 

- 0-5 min 

- 5-10 min 

- 10-15 min 

- 15-20 min 

- 20-30 min 

- 30 min eller mer 

 

Hilser rolig  

49.2 Hva gjør du når du hilser rolig på hunden? 

- snakker til den  

- stryker / klapper den  

- snakker og stryker/klapper den  

 

Sideskift 

 

 

49.2.1 Ved rolig hilsning, hvor stresset/glad blir hunden når du snakker til den? (På en 

skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

  



___________________________________________      Stress hos hund ___________________________________________      

 

 Randi Bjerkaker Berg

98 

Monika Wadsten Tordhol 

  

 

49.2.2 ved rolig hilsning, hvor stresset/glad blir hunden når du stryker/klapper på den? 

(På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

 

 

49.2.3 Ved rolig hilsning, hvor stresset/glad blir hunden når du snakker og 

stryker/klapper på den? (På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

  



___________________________________________      Stress hos hund ___________________________________________      

 

 Randi Bjerkaker Berg

99 

Monika Wadsten Tordhol 

  

Girer opp  

49.3 Hvor gira blir hunden før dere avslutter hilsningen? (på en skala fra 1 til 10, hvor 1 

er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

 

49.4 Etter oppgirende hilsing, omtrent hvor lang tid tar det vanligvis før hunden roer 

seg? 

- 0-5 min 

- 5-10 min 

- 10-15 min 

- 15-20 min 

- 20-30 min 

- 30 min eller mer 

 

Sideskift 

  



___________________________________________      Stress hos hund ___________________________________________      

 

 Randi Bjerkaker Berg

100 

Monika Wadsten Tordhol 

  

Et separasjonsproblem er alle typer problemer som skjer når hunden er alene hjemme. Det kan være 

hunder som ødelegger ting, både løse gjenstander, møbler eller de forsøker å komme seg ut ved å 

gnage seg vei ut. Så har vi de hundene som bjeffer, hyler og skriker, de som løper rundt omkring og 

frem og tilbake, de som tisser inne, bæsjer inne eller kaster opp. Og så har vi de litt mer sjeldne, de 

som går løs på seg selv med slikking, sutting, gnaging eller biting. (manimal.no) 

58. I hvilken grad vil du si at hunden din plages av separasjonsangst? (på en skala fra 

1 til 10, hvor 1 er minimalt og 10 er maksimalt) 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

- 7 

- 8 

- 9 

- 10 

 

Sideskift 

 

59. Hvilken hundeklubb tilhører du? 

_____________________ 

 

60. Har du hatt hund før denne hunden? 

- ja 

- nei 

 

Sideskift 

 

Takk for at du var med på å gjøre vår oppgave bedre! 

Med vennlig hilsen Randi Berg og Monika Tordhol 

 

 


