
Ofte opstår problemer 
med jagthunden, når 
den indenfor hjemmets 
fire vægge skifter status 
til familiehund.
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HUNDE: Det sker oftere og oftere, at 
jeg bliver kontaktet af jagthundeejere, 
som står med et problem, de gerne vil 
have hjælp til at løse. Problemerne 
kan overordnet opdeles i to katego-
rier; enten er det jagtrelaterede pro-
blemer, eller også er det relateret til 
problemer i hjemmet. Når jeg så får en 
god dialog med hundeejeren omkring 
problemet, viser det sig ofte, at mange 
af de jagtrelaterede problemer ikke er 
opstået i forbindelse med jagt eller 
træning, men snarere er relateret til 
problemer i hjemmet og derfor som 
udgangspunkt skal løses der.

Smider dummy
Et eksempel på et problem, som jeg 
ofte bliver konfronteret med, er, at 
hunden smider dummyen eller vildtet, 
ca. en meter før den skal aflevere til 
hånd. Første indskydelse er naturlig-
vis, at der på jagt eller til træning er 
sket en hændelse, som medfører 
denne adfærd. Dette er også i nogle 
tilfælde rigtigt, og så skal problemet 
løses til træning ved f.eks. at kikke 
nærmere på, hvorvidt der er et godt 
forhold mellem hund og fører. 

Men når jeg begynder at spørge ind 
til, hvordan indlæring af aflevering 
har været, og hvordan uddannelsen er 
forløbet, så konstaterer jeg ofte, at 
problemet er opstået et helt andet 
sted, nemlig i hjemmet. 

”Min søn lufter hunden hver dag ef-
ter skole, og så løber de nede på 
sportspladsen og leger med en bold.” 
Når jeg så spørger ind til, hvordan leg-
en foregår, viser det sig, at drengen 
sparker til bolden, hunden henter den, 
kommer tilbage med bolden og lægger 
den en meter fra drengen, som så 

sparker til bolden igen. 
Det er summen af gentagelser, der 

giver erfaringen! Så når hunden kun 
kommer til træning én gang om ugen, 
men dagligt spiller bold med drengen, 
vil det for mange hunde være naturligt 
at tage denne adfærd med sig ind i 
træningen og på jagt. Dette kaldes 
med et fint ord for skjult læring.

Kommandoen sit
Et andet godt eksempel på et problem 
er kommandoen sit. Dette er en 
grundfærdighed (lydighed), som på 
lige fod med alle de andre grundfær-
digheder er vigtig for alle jagthunde. 
Det er ofte til stor irritation for ejeren, 
når hunden sætter sig på komman-
doen sit og herefter rejser sig igen. 
Dette kan gentage sig mange gange i 
træk, hvorefter ejeren enten opgiver 
eller begynder at skælde ud. 

Skjult læring kan i dette tilfælde 

være, når hunden tigger ved køkken-
bordet, mens far laver fasanbryst i flø-
desovs. Hunden bliver flere gange 
bedt om at sætte sig, hvilket også sker, 
men kun kortvarigt. Når opmærksom-
heden igen er rettet mod fasanbryst og 
sovs, rejser hunden sig fra sit igen. 
Når maden er ved at være færdig, og 
der for ottende gang bliver sagt sit til 
hunden, så bliver det supergodt at 
være hund. Den lille rest af fasan-
bryst, der ligger på bordet, kan hund-
en jo godt få, når den nu sætter sig så 
pænt på kommando. Bemærk venligst 
ironien i denne sætning! 

Skrevet med et smil på læben, så 
har hunden jo reelt fået en kæmpe be-
lønning for at rejse og sætte sig otte 
gange i træk. 

Konsekvens 
Konsekvens er overskriften til at løse 
problemet, og konsekvens er ikke at 

Jagthund, familiehund     eller begge dele

Læring kan være kontakt i denne situation, skjult læring og dermed forkert kan være, at hund-
en rejser sig, hver gang den bliver bedt om at lægge sig. Manglende konsekvens får indfly- 
delse på jagten.
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Jagthund, familiehund     eller begge dele
straffe hunden, men har sit fundament 
i at skabe et godt forhold mellem hund 
og fører. En god jagthund kan nemlig 
godt være en dejlig familiehund og 
omvendt. Men allerede inden du an-
skaffer dig et lille nyt familiemedlem, 
bør der laves aftaler om, hvordan man 
skal have hund i hjemmet, når nu det 
både skal være en familiehund og ikke 
mindst en jagthund.

Definitionen på konsekvens er: en 
logisk følge af noget forudgående. Så 
med andre ord: Hvis man som familie 
er konsekvens i sin omgang med hund-
en, vil det skabe nogle meget trygge 
rammer for hunden, hvor skjult læring 
kan imødegås.

Bliv enige 
Inden hunden kommer hjem, vil det 
være en god ide at få skabt nogle fæl-
les og faste rammer, som alle i fami-
lien kan forholde sig til. Med udgangs-
punkt i det første eksempel vil det 
give rigtig god mening, at man får en 
snak om, hvordan leg med hunden 
skal foregå. Hvis alle er enige om, at 
når hvalpen/hunden kommer med no-
get i munden, så skal det altid afleve-
res til hånd, før man belønner hund-
en. Dette gælder også for de meget 
dyre ridestøvler. Hvis ikke hvalpen 
skal komme med støvlerne, skal de 
enten stilles, så hvalpen ikke kan nå 
dem, alternativt bruger man den tid, 
det kræver at lære hvalpen, at sko og 
støvler må den ikke hente. 

Kommandoen sit betyder, at hunden 
skal sætte sig og først rejse sig, når 
den får lov. Hvis I er blevet enige om, 
at hunden må være i køkkenet, med 

muligheden for at tigge, så kan løsning-
en være, at man ikke giver hunden en 
kommando, f.eks. sit. 

Nu er det dog sådan, at hvalpe eller 
unghunde kan være ”irriterende”, også 
når man laver mad, så at skabe nogle 
rammer for hunden, hvor man undgår 
skjult læring og mest af alt undgår at 
skælde ud, vil være at foretrække. En 
løbegård, et andet rum eller noget så 
simpelt som et børnegitter er på 
mange måder en supergod løsning. De 
fleste hjem er indrettet således, at 
man med et børnegitter kan adskille 
køkken og eksempelvis forgangen el-
ler stuen fra hinanden, hvorved hvalp-

en/unghunden stadig har kontakt 
med familien i køkkenet.

Jagt- og familiehund
For langt de fleste jægere er det at 
have en jagthund lig med at have en 
familiehund. Undgå skjult læring, vær 
konsekvent til træning, på jagt og i 
hjemmet. Søg ud i jagtforeningerne 
for at få hjælp, udveksle erfaringer, 
dele viden med andre, så du får endnu 
flere redskaber til rygsækken og deri-
gennem får et endnu bedre forhold 
mellem dig og din hund. 

Knæk og bræk med træningen!
hvh@jaegerne.dk

Summen af gentagelser giver 
erfaring. Lærer hvalpen, at det er o.k. 
at smide bolden på jorden, kan  
aflevering til hund blive en  
udfordring at lære bagefter.

Bestil frø til vildtagre på 
www.dlf.dk/landbrug/vildtafgroder

Bemærk: bestillingskupon kommer i 
“Jæger” til april

DLF · tlf.: 63171600 · agro@dlf.dk

3 / 2019   Jæger HUNDE   77


