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Spørgsmål til Dyrenes Beskyttelse vedr. brug af grimer til hunde.

I Dyrenes Beskyttelses pressemeddelelse fra d. 29/6-06, som kan ses på
Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, kan man læse flg. :
” I programmet anvender "Hundehviskeren" hårdhændede metoder så
som kraftige ryk i halsbånd eller grime, hvilket kan give alvorlige skader
i hundens hals og nakke. Specielt må advares mod ryk i snoren, når
hunden anvender grime, idet der samtidigt med rykket sker en drejning
af hovedet med risiko for forskubning af halshvirvlerne.”
Jeg kan ikke være mere enig. Jeg vil endog også påstå, at man ved brug
af grimer til hunde i langt de fleste tilfælde også begår et psykisk
overgreb på hunden.
Efter et par gange ( i pressemeddelelsen d. 29/6-06 samt d. 7/7-06 ) at
være stødt på Dyrenes Beskyttelses henvisninger til www.dskve ( Dansk
Selskab for Klinisk Veterinær Etologi ), en gruppe dyrlæger, som også
udfører adfærdsbehandling, må jeg stille flg. spørgsmål til Dyrenes
Beskyttelse :
Er man i Dyrenes Beskyttelse klar over, at der blandt denne gruppe
dyrlæger befinder sig en meget anerkendt dyrlæge, fagdyrlæge Jørgen
Mikkelsen, Åbyhøj Dyreklinik ( - blev i 1998 udnævnt til ”Årets
praktiserende dyrlæge” på baggrund af hans virke indenfor
adfærdsbehandling af bl.a. hunde? Jørgen Mikkelsen var desuden
formand for ”Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi” i perioden
1996 – 2002.
Er man desuden i Dyrenes Beskyttelse klar over, at Jørgen Mikkelsen har
forfattet en artikel ”Servostyring til din hund”, som både er at finde på

Åbyhøj Dyrekliniks hjemmeside (http://www.dyrepsykologen.dk/ ) samt
andre steder på nettet, – bl.a. på den store hundeportal ” Hunde-Info” på
http://www.hunde-info.dk/page89.shtml ?
Heri skriver Jørgen Mikkelsen bl.a. :
”Grimen kan bruges som erstatning..” til halsbåndet. Jørgen Mikkelsen
anbefaler altså ikke kun grimen som et decideret specialredskab til
problemhunde, men generelt til alle hunde.
I artiklen skriver Jørgen Mikkelsen : ” Den sikrer, at du ved et hurtigt ryk
i linen får vendt hundens hoved bort..”
Jeg fæstner mig her ved Jørgen Mikkelsens udtrykkelige ordvalg: ”.. et
hurtigt ryk i linen”, på trods af, at Jørgen Mikkelsen udemærket er klar
over, at ryk i linerne kan skade og forskubbe halshvirvlerne hos hunden!
Jo hurtigere et ryk er, des kraftigere vil det næsten uvilkårligt også blive,
med mindre hundeejeren er ualmindelig motorisk bevidst og øvet.
I artiklen skriver Jørgen Mikkelsen endvidere : ” Især til den unge hvalp,
som er i en indlæringsproces, er en "halter " efter min opfattelse et
fortrinligt hjælpemiddel.” ( ”halter” = grime )
En hvalp er en hund, som endnu ikke er kønsmoden, og kønsmodningen
finder almindeligvis sted fra 6 – 12 mdr. alderen. ”Den unge hvalp” må vel
så siges at være en hund på mellem 8 uger og 6 mdr, og Jørgen
Mikkelsen anbefaler således en grime til så ung en hund.
Jørgen Mikkelsen fortsætter sine varme anbefalinger af grimen i
forbindelse med indkald af denne unge hvalp på fl.g. måde :
” Du kan i starten trække hvalpen hjem...”
Ifølge denne beskrivelse vil jeg mene, at læseren får den anvisning, at
man skal hive hunden/hvalpen ind grimen, som man hiver en torsk i land.
Min erfaring om hundeadfærd ( - uden at jeg har prøvet denne anbefalede
facon for indkald! ) fortæller mig, at en hvalp i en sådan beskreven
situation vil stritte kraftigt imod og lære at forbinde indkald med noget
særdeles negativt.
Hvordan man kan få sig selv til at anbefale denne form for indlæring er
mig en gåde, som jeg KUN kan tilskrive ”skrivebordsadfærdsbehandlere”.

Artiklen er ikke dateret, men har i hvert fald været mig bekendt i et års
tid. Man kunne eventuelt få den tanke, at det er en ældre artikel, som
Jørgen Mikkelsen ikke mere står 100 % indenfor, idet vi alle jo hele tiden
udvikler os også indenfor adfærdsbehandlingen, og man får jo ikke altid
opdateret sine hjemmesider i takt med udviklingen pga. travlhed o.a.
Dette kan man dog ikke undskylde Jørgen Mikkelsens artikel med, idet
jeg via e-mailing d. 30. maj i år, 2006, har gjort Jørgen Mikkelsen
opmærksom på mine anker omkring hans anvisninger og anbefalinger af
grimer til hunde, men dette er helt åbenbart ikke taget til nogen som
helst form for efterretning, idet artiklen stadig er at finde i fuldstændig
den samme ordlyd som før på begge de omtalte hjemmesider.
Jeg vil anbefale, at man i Dyrenes Beskyttelse læser min artikel om brug
af grime til hunde, som kan læses på SOR Hundeskoles hjemmeside
www.hundeskole.dk under navnet ”Grimer til hunde”.
Mit spørgsmål vil dernæst være: Vil man i Dyrenes Beskyttelse på
baggrund af de oplysninger, jeg her har henledt opmærksomheden på,
tage offentlig stilling til brug af grimer til hunde?
Jeg mener, at en pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse vedrørende
brugen af hundegrimer på baggrund af dette ville være meget ønskelig.
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