FLYTTKAOS?
Få hundar har problem med att ﬂytta. Närheten till
ﬂocken verkar vara viktigare än miljön för dem.
– Hundar är mycket anpassningsbara. Jag är
säker på att om hunden är trygg med de sociala
banden inom ﬂocken och mår bra i övrigt är en
ﬂytt inget större problem, säger Karin Strandberg
på företaget Dogma i Stockholm.
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Att byta bostad, ort eller kanske till och med land kan kännas
som ett stort steg för dig, men för din hund är stressen och
tidsbristen som ofta uppstår det största problemet.
– Alla hundar kan behöva lite extra tid när man är mitt uppe i
en ﬂytt, säger Karin Strandberg.
Det gäller alltså att planera ﬂytten i tid så att hunden kan
fortsätta med sina aktiviteter och få utlopp för sin energi, annars
kan man få problem.

Mitt i ﬂyttstöket
När man packar saker mår en del hundar bäst av att få vara med,
medan andra bara blir stressade av den röriga miljön. För den
lättstressade individen kan det vara bra att få vara hos en vän i
en omgivning som den känner till väl.
När det är dags för hunden att bekanta sig med det nya hemmet att få ordning på hundens saker först. Hunden kan få sin
ﬁlt, sina eventuella leksaker och sin skål på plats direkt när den
kommer in. Då blir det något bekant, vilket kan ha en lugnande
inverkan.
Om man väljer att ha hunden med mitt i ﬂyttstöket är det
extra viktigt att den får en lugn plats med sina välkända saker.
– Visa platsen för hunden och sätt dig gärna själv där också en
stund. Platsen bör vara i direkt närhet till var man för stunden

beﬁnner sig. Man kan också lugna hunden genom att försöka
behålla sitt eget lugn i så stor utsträckning som möjligt, tipsar
Karin.

Miljöträna i början
Vart man ﬂyttar har betydelse för hur snabbt hunden anpassar sig. Om man ﬂyttar till en liknande miljö som tidigare blir
omställningen inte lika krävande. Om man däremot ﬂyttar från
landet till storstaden så kan hunden behöva extra tid att smälta
omgivningen.
Att återkomma till det nya hemmet stärker hundens känsla
av att ”detta är hemma”. För varje gång man kommer tillbaka
från en promenad ökar det hundens ”bokänsla”. Därför kan det
vara bra att ta en extra promenad under de första dagarna så
att känslan av att komma hem upprepas. Ge hunden mer tid att
lukta, pausa och ta in den nya omgivningen under promenaden.

Att lämnas ensam på nytt
Oavsett hur trygg hunden är i att vara ensam hemma, bör man
inte lämna den längre tider i det nya hemmet. Går man för fort
fram kan man få ett bakslag senare.
– Jag har sett olika resultat med DAP, som är en feromonterapi. Om man är osäker på hur hunden kommer att reagera i sitt
nya hem kan man sätta in en DAP-dosa från veterinären i det
gamla hemmet ett tag innan man ﬂyttar. Den utsöndrar feromoner som påminner om tryggheten hos tiken när hunden var valp.
Det kan lugna hunden. Dosan kan man sedan ta med till den nya
platsen, berättar Karin.
Eftersom omställningen gör att hunden kan bli tröttare än
normalt kan den också behöva mer sömn för att återhämta sig.
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