
 
En försvunnen vän                   

 
När ens hund plötsligt försvinner, vare sig den blir stulen eller rymmer, 

upplever man som hundägare en känsla som är obeskrivbar. 

Det närmaste man kan komma i ord för att beskriva är ”en ren mardröm”.  

Det är en känsla man inte önskar sin värsta fiende. Man kan inte veta hur det 

känns förrän man varit i situationen själv. 

 
Alla situationer är olika och särskilt omständigheterna 
kring försvinnandet skapar olika förutsättningar för 
hunden. Vad har hunden för erfarenheter, ålder, 
mentalitet, var hunden på bekant mark. Försvann 
hunden i staden eller skogen, är det varmt eller kallt 
ute, har hunden några sjukdomar och har någon 
observerat hunden sedan den försvann.  
Sådana saker är alla av stor betydelse i sökandet. 
                                     
Här följer några kortfattade tips som kan hjälpa i denna situation 
 

• Stanna kvar på platsen 
• Efterlys hunden, ring Polisen på 114 14. 
• Det bästa är att det finns en person kvar på platsen och det måste vara en person 

som är känd av hunden. Är du ensam och måste lämna platsen så lämna kvar tex 
din jacka, en mössa, hundens egen filt m.m. Det ska vara nåt med en lukt av 
hunden, hundens hem eller ägaren.  

• Återvänd till platsen ofta. Försvann den från tomten lämna en dörr öppen till 
huset eller bilen på gården. 

• Kolla av närområdet. 
• Ring efter hjälp från vänner, bekanta och be dem hjälpa dig att leta.  
• Skynda!  Kom ihåg extrakoppel plus eventuellt extra halsband, godis, ficklampor 

och självklart mobilen. 
• Behåll lugnet om du stöter på hunden då en hund väldigt snabbt kan bli förvildad 

och kan börja undvika människor. 
 
 
Allmänt 

Tveka inte att be om hjälp. Man är inte mer än människa i en sån här situation.  
 
Att agera snabbt kan i många fall vara avgörande. Det är då en stor fördel att ha flera 
personer som hjälper ägaren. En skrämd hund kan komma långt på kort tid och att 
snabbt få ut en efterlysning inom ett ganska stort område kan ge fler observationer. 
 
Har man hjälp av andra är det viktigt att de som hunden känner bäst är de som är ute 
och letar. Övriga kan hjälpa till genom att sköta det praktiska som tex telefonsamtal, 
sätta upp och göra lappar m.m. Tapetsera områden med lappar med information. Sprid 
informationen på efterlysningssidor, hundforum, annonssidor m.m. på Internet. 
 
Att använda sig av kartor med markeringar av observationer kan visa om hunden rör sig 
enligt ett mönster i området. Man kan då sätta ut mat, filtar m.m. på strategiska platser. 
 
 
 
Olika omständigheter 

Om hunden är svår att fånga in kan en fälla vara ett bra alternativ. De finns på en del 
ställen att låna av jägare mfl. Man får höra sig för lite i sitt område vilka som kan låna ut 
en fälla. 



 
Har hunden försvunnit i skogsområde kan en skallgångskedja vara en bra ide. En hund 
med halsband, koppel eller sele på sig kan fastna i en gren och inte komma loss eller i 
värsta fall strypas. En skallgångskedja ger en bra chans att hitta hunden om den skulle 
fastna på det sättet. Är det jaktsäsong i området är det bra att kontakta jaktlaget och 
informera dem om läget.  
 
Finns det mycket lantbruk och bondgårdar i området kan man kontakta dem och höra sig 
för och informera. Be dem vara uppmärksamma om det dyker upp något tecken på att 
hund vistas där. 
 
Rör sig hunden i närheten av ett industriområde eller skola är företagen och de som 
befinner sig på skolområdet utmärkta extra ögon. De allra flesta ställen sätter gärna upp 
en lapp i t.ex. lunchrummet. 
 
Det är otroligt och mycket värmande hur många som vill hjälpa till när något sådant 
händer. 
Brevbärare, väktare, taxichaufförer, busschaufförer mfl kan vara villiga att hålla ögonen 
öppna under sina turer. 
 
Tidningar och radio är många gånger inte omöjliga när det gäller 
att sända eller trycka en efterlysning. Har hunden försvunnit, 
eller rör sig mycket, i närheten av en väg är det bra att ringa 
radions trafiktjänst så de kan varna trafikanter. 
 
Generellt är det en fördel att söka med en hundkompis och är det 
en hanhund som är borta kan en löptik locka den till sig. Vid 
tillfällen där hunden blir skrämd av fyrverkerier eller annat kan 
den ligga och trycka i ren chock ganska länge och svarar då inte 
på tillrop. Den kan då gömma sig under en buske, ett hus, en 
altan eller liknande. 
                 Bild: Petra Eriksson 
Ge inte upp  

Även om känslan av hopplöshet kan komma över ägaren många gånger under tiden 
hunden är borta är det för en del en tröst att få annonsera och göra så mycket man kan. 
Ge inte upp! Våra hundar är många gånger mycket tuffare än vi tror. Deras instinkter att 
överleva tar över många gånger mycket snabbare än var folk tror. 
 
Oavsett omständigheter är det alltid en absolut nödvändighet att ägare märker sina 
hundar antingen med chip eller med tatuering. En del gör även både och. 
Märkningen är dock till ingen nytta om man inte uppdaterar kontaktinformationen i 
registret vid t.ex. flytt eller byte av telefonnummer. 
 
Våra älskade fyrbenta vänner ger oss så mycket att vi aldrig kan ge nog mycket tillbaka. 
 
Att veta vad man kan och ska göra om hunden försvinner, och förebygga genom att t.ex. 
märka hunden, det är väl ändå det minsta man kan göra.         Text: Petra Eriksson, www.hittadjur.se 
 

Nyttiga länkar 
 

Hittadjur (gratis efterlysningssida) www.hittadjur.se 
Hundjouren (gratis efterlysningssida)   www.jagareforbundet.se/hundjouren 
Allt om hundar (forum) www.alltomhundar.com/hundforum 
Aktivhund (forum) www.aktivhund.se 
Vovve (forum) www.vovve.net 
Blocket (annonssida) www.blocket.se  


