
Til lykke med jeres lille borderhvalp 
 
Lidt om fodring: 
Hvalpene fodres tre gange dagligt, indtil de er 
fire-fem måneder, derefter fodrer man to gan-
ge dagligt. Det er ikke godt kun at fodre en 
gang dagligt, som mange mennesker gør. Bor-
dere kan let forsluge sig, og maven bliver 
overfyldt, hvorefter de kaster op. Så dagsratio-
nen skal altså deles op i to måltider. 
 
Både hvalpen og den voksne hund skal helst 
spise op og ikke have mad stående. Hvis den 
ikke vil spise, fjernes madskålen efter kort tid. 
Maden kan så tilbydes senere igen. Vær ikke 
bekymret, hvis den ikke vil spise de første par 
dage, den er jo i nye omgivelser og skal lige 
vænne sig til det hele. 
Nogle bordere sluger som sagt maden, hvoref-
ter de kaster det op igen. Lad den blot spise det 
en gang til, så holder den maden i sig. Det er 
ikke tegn på sygdom. Men selvfølgelig skal 
man søge dyrlæge, hvis den kaster op gentagne 
gange og ser sløj ud! 
 
En hund skal altid have fri adgang til frisk 
vand. Men i starten skal man holde øje med 
hvalpen – dels om den drikker – dels at den til 
gengæld heller ikke har tendens til at gå og 
labbe vand i sig hele tiden og stå og pladre i 
vandskålen for sjov. Som ”dessert” kan man 
også give sin hvalp en lille portion surmælks-
produkt (ikke køleskabskoldt). Man kan også 
give hvalpen et lille kalveben en gang om 
ugen. De store runde kraftben holder de også 
af at lege med og gnave i. Skrab eventuelt 
marven ud, nogle hundemaver tåler det ikke så 
godt. Giv aldrig en hund stegte/kogte ben – 
kun rå! 
 
Man skal bruge et godt foder til sin hvalp. Bil-
ligt foder er ikke godt, men dyrt foder kan og-
så være dårligt. Foderindustrien er en jungle. 
De danskproducerede fodertyper er ikke de 
bedste, da de indeholder mange biprodukter 
(affald) fra dyr og soja. Nogle mennesker 
fremstiller selv deres eget hundefoder. Men 
her må søges hjælp i diverse bøger og hjem-

mesider om emnet, da det kræver, at man sæt-
ter sig godt ind i emnet. Ligeledes finder der 
mennesker, som udelukkende fodrer med råt 
foder (BARF), med de fleste vil nok foretræk-
ke et lødigt fuldfoder. 
 
De fleste borderejere bruger produkter som: 
ProPlan, Eukanuba, Pedigree Pal, Regal, 
Fromm, Precept eller Olivers (via internettet) 
samt andre gode mærker. Det er vigtigt, at 
proteinerne og fedt kommer fra animalske 
produkter – helst fjerkræ eller lam. Læs dekla-
rationerne grundigt og spørg i forretningerne. 
Som regel skal proteinindholdet være ca. 26% 
og fedtindholdet 12-16%. 
 
I otte-ugers alderen får hvalpen ca. 100 gram 
dagligt (fordelt over tre måltider), i tre-
måneders alderen er vi oppe på 150-180 gram. 
Men det er meget individuelt. Se på din hvalp: 
trives den? Den skal være frisk og livlig, og 
hvalpe skal ikke være fede! Det er farligt for 
hvalpens udvikling og vækst, hvis den over-
fodres og bliver tyk. Man skal ikke kunne tæl-
le ribbenene – men der skal heller ikke være et 
spæklag udenpå. 
 
Renlighed 
Hvis man har have, er det bedst på forhånd at 
udvælge et ”lufte-hjørne”, hvor hvalpen kan 
have sit toilet. Det skal helst være ret tæt på 
døren, så man ikke skal løbe alt for langt med 
hvalpen. En hvalp skal ud hver gang den har 
spist, leget eller sovet. Og husk, at en lille 
hvalps blære slet ikke er udviklet til at holde 
sig endnu. Der vil ske mange ”uheld” – men 
hold ud, det lønner sig. Man må træne sig i at 
læse sin hunds signaler: når den går lidt sø-
gende omkring eller snuser rundt, så skal den 
ud nu! Kald den hen til døren i et muntert to-
nefald, eller i bær den stille og roligt ud uden 
stort postyr. Selv om den har nået at tisse, så 
tag den stille og roligt ud og sig ”her må du 
tisse” eller hvad I nu vil. SKÆLD ALRIG UD 
PÅ EN HVALP, SOM BESØRGER INDE. 
Der findes stadig mennesker, som rusker hval-



pen i nakken og dypper snuden i tis-søen og 
lignende. De mennesker er uegnede til at op-
drage hunde. 
 
Når du har taget hvalpen ud, så bliv stående og 
kom med opmuntrende ord som ”tis så” eller 
lignende. Bliv hos den og ROS MEGET (ja, 
det lyder fjollet), når den har besørget. 
 
Mange mennesker lærer deres hvalp at sove i 
en transportkasse. Kassen må ALDRIG bruges 
som straf, det skal være et fristed for hvalpen; 
den skal have et hundetæppe (vet-bed) og må-
ske et stykke legetøj i kassen. Kassen eller 
buret bruges også på bilture osv. Naturligvis 
skal hvalpen STRAKS ud og luftes, når den 
har sovet i kassen. 
 
Hvis man ikke vil sove med sin hund i sengen, 
skal den i hvert fald sove på gulvet ved siden 
af sengen. En lille hvalp, som lige er fjernet fra 
sin flok, skal ikke sove i et bryggers eller køk-
ken alene. Hent en lille flad papkasse i et su-
permarked og læg tæppe i – eller brug den 
omtalte transportkasse/bur. Når kassen står 
lige ved sengen, føler hvalpen sig ikke så ale-
ne, og man kan hurtigt lige række en hånd ned 
og berolige den. Vores erfaring er, at nogle 
hvalpe – når de er trygge- kan sove igennem 
fra f.eks. kl. 23 til 6 om morgenen. Andre kan 
måske ikke. Men det kommer meget hurtigt. 
 
Vaccination 
Tal med dyrlægen om vaccination og ormekur. 
Det kan være lidt forskelligt, hvad de anbefa-
ler. Hvalpen skal selvfølgelig ud og socialise-
res, men lad den nu lige falde til derhjemme 
først! Lad ikke en uvaccineret hvalp hilse på 
fremmede hunde; du aner jo ikke, hvad de kan 
bære af smitte. Og lad ikke hvalpen snuse 
rundt på ”lufte-arealer” i starten. Til gengæld 
må hvalpen meget gerne hilse på andre hunde, 
som du kender og ved er ordentligt opdraget 
og sygdomsfrie. En lille hvalp skal ikke trom-
les ned af store uopdragne hunde og ”lære at 
underkaste sig”. Den skal lære at begå sig mel-
lem andre hunde, og det er noget helt andet! 
 
Træning 
Start med at træne din hvalp med et samme, 
forstået på den måde, at den skal lære at stå på 
et bord og blive berørt (med henblik på dyrlæ-

gebesøg og trimning). Den skal finde sig i at 
blive børstet og få pillet lidt løse hår af, vise 
tænder og få klippet negle og tørret poter, når 
de er våde. Noget har opdrætteren allerede 
trænet dette med den. Når alle disse rutiner 
indlæres fra hvalpen er lille, er den meget 
nemmere at håndtere som voksen. Lær den 
også at sætte sig pænt, når maden serveres. 
Hold madskålen op foran den, og den sætter 
sig. I samme øjeblik roser du og giver den ma-
den. Den kan lære at sidde og vente til du siger 
”ja” eller ”værs’go”. 
 
Tal i en let og opmuntrende tone til din hund. 
Slå eller rusk ALDRIG en border, det er ikke 
nødvendigt. Træn den til at lære ”ja” og ”nej” 
– så kommer du langt bare med de to ord. Når 
den har lært de to ord, er et vredt ”nej” rigelig 
skæld-ud.3333 
Men læs mere om træningen af hvalpen i nogle 
gode hundebøger og meld dig til hvalpemoti-
vation. 
 
Kontakt så hurtigt som muligt Dansk Kennel 
Klub, Dansk Terrier Klub eller Danmarks Ci-
vile Hundeførerforening angående hvalpetræ-
ning. Det er simpelthen den bedste start, du 
kan give din hvalp! Hvis det er umuligt at fin-
de et hold, så prøv andre klubber eller jagtfor-
eninger – de har ofte også hvalpemotivation på 
programmet.  
Men vær kritisk. Hvis du ikke kan lide træne-
ren eller træningsmetoderne, som prøv at finde 
et andet sted. En border terrier skal lære ved 
hjælp af positiv forstærkning, ikke ved hjælp 
af straf. 
 
Legetøj 
En hvalp kan ikke have for meget legetøj. Reb 
til at ruske, bolde, såkaldte ”Buster-cube”, en 
halvliters plasticflaske, en gammel arbejds-
handske, sokker med knude på osv. Tager 
hvalpen noget, den ikke må lege med, siger 
man ”nej” og rækker den et stykke legetøj i 
stedet. Bordere kan lege meget højlydt og 
knurre og brumme. Den er ikke gal, den er 
bare vildt glad! 
 
Pelspleje 
En border terrier behøver ikke meget pelspleje. 
Den fælder minimalt, men skal trimmes. I 
hvert fald to gange årligt, skal den trimmes 



ordentligt. Til udstillingsbrug meget oftere! 
Der findes hundesaloner rundt om, som er go-
de til at trimme terriers – men det er sjovere at 
gøre det selv. Meld dig til trimmekursus i 
Dansk Terrier Klub. Jo mere man beskæftiger 
sig med sin hund, jo gladere bliver man for 
hinanden! 
 
Litteratur 
Der findes endnu ingen bøger på dansk om 
border terrieren, men der er mange gode bøger 
om hvalpe/hundeopdragelse i almindelighed. 
Se på biblioteket, hos boghandleren eller 
Dansk Kennel Klub, som ofte har medlemstil-
bud. En bog som ”Fra hvalp til hund” af Irene 
Jarnved eller ”Din hund” af Sven og Gunvor 
Jäverud er meget anbefalelsesværdige.  
Den helt store border bog må absolut være 
”Border Terriers Today” af Anne Roslin-
Williams, en virkelig kapacitet i hundeverde-
nen; men ”Pet Owner’s Guide To The Border 
Terrier” af Betty Judge er også fremragende. 
 
I er altid velkomne til at ringe, hvis I har 
spørgsmål. Held og lykke med den nye hvalp, 
I får forhåbentlig mange gode år sammen! 
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