
Jagtsæsonen står endnu en 
gang for døren, og det er nu, at mange 

timers træning med jagthunden 
skal stå sin prøve. 

Tekst: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund. 
Foto: Jesper Lemche, Gudme og Omegns Jagtforening / Flemming Højer, DJ

HUNDE: Det er dette øjeblik, vi har 
trænet frem mod. Mange dummyer er 
kastet, apporteringerne og søg i al 
slags vejr og alle slags terræner er træ-
net, og ikke mindst er grundfærdighed-
erne blevet terpet til hudløshed, alt 
sammen med det formål, at hunden 
og hundeføreren i samarbejde skal 
være med til at give alle en fantastisk 
jagtoplevelse.

Et er træning, noget andet er jagt, 
og selvom jeg har skrevet om emnet 
tidligere, er jeg dog af den opfattelse, 
at det ikke kan nævnes ofte nok. Uden 
mad og drikke dur helten ikke, og 
sammen med dette hører omsorg, om-
tanke og sund fornuft. Vi er nødt til at 
respektere hunden for det, den er, 
nemlig en uvurderlig makker, som 
både psykisk og fysisk presser sig selv, 
når det for alvor bliver sjovt med fært 
i næsen og vildt, der skal hentes. 

Hundedækken
For bare 10 år siden var det yderst 
sjældent, eller endda næsten utænke-

ligt, at hunden i frokostpausen og ef-
ter jagten fik et dækken på, mens det i 
dag sker oftere, at vi ser hundeførere 
drage omsorg og udvise omtanke for 
hunden ved blandt andet at holde den 
varm. 

Blandt hesteejere har man kendt til 
dækken i alle former og til ethvert for-
mål i mange år. For nogle hundeejere 
er det forholdsvis nyt, og enkelte har 
aldrig hørt om det, mens det for andre 
er en helt naturlig del af udstyrspakken. 

Hvorfor og hvornår skal jeg så bruge 
dækken til min hund? Der findes i dag 
flere forskellige dækkener til hunde, 
som alle har forskelligt formål, men 
som udgangspunkt er det primære 
formål at holde hunden varm i pau-
serne og efter jagten. Når formidda-
gens såter er overstået, og frokosten 
venter lige om hjørnet, sker det ofte, at 
vi kolde og halvvåde kommer tilbage 
til en opvarmet jagtstue og indtager 
en velfortjent frokost, måske endda 
varm suppe. Alt sammen noget, som 
er med til at skabe varme og velvære, 

og som er yderst motiverende for, at vi 
gerne vil ud igen efter frokosten. 

Alt imens sidder der en jagthund i 
en kold bil. En jagthund, der i flere ti-
mer har løbet sig varm. Musklerne er 
blevet strakt ud, blodtrykket har væ-
ret højt, og stresshormonerne har fa-
ret rundt i kroppen. Nu skal den så i 
en time eller mere sidde i en kold bil, 
mens den våd og træt forsøger at resti-
tuere sig oven på formiddagens fy- 
siske udskejelser. 

Som nævnt i indledningen kan man 
få hundedækken til enhver situation 
og ethvert formål, hvilket kan være en 
overvejelse, man kan gøre sig, og 
endnu mere, hvis man har en hund, 
som ikke har samme tykke pels og un-
deruld som andre racer. Men ud-
gangspunktet er et dækken, som hol-
der hunden varm i bilen både i pausen 
og efter jagten, indtil bilen startes, og 
varmen bliver tændt. Der er forskel på 
hunde, som dagligt er indendørs, og 
hunde, som aldrig er inde, men uanset 
hvilken dagligdag hunden har, så vil 
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En lang dag på jagt kræver energi. Dette kan blandt andet være i 
form af en mindre del af hundens aftensmad. Foto: Flemming Højer.
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det være fornuftigt at bruge dækken 
på rette tid og sted. 

Fodring
Når jeg kommer rundt i landet og mø-
der folk, så sker det ofte, at jeg bliver 
stillet spørgsmålet: “Hvad fodrer du 
med?”.  Mit svar er oftest: ”Det, som 
mine hunde kan li’, og som de på nu-
værende tidspunkt fungerer bedst på”. 
Foder kan nemlig hurtigt blive som en 
religion, hvor der for nogle kun er én 
rigtig fodertype. Mit råd er derfor ta-
get ud fra egen erfaring på egne hunde 
gennem mange år. 

Jeg konstaterer først og fremmest, 
om det er noget, som hundene kan 
lide, og så starter jeg med producent-
ens anbefalede mængde af foder efter 
størrelse og vægt for herefter gennem 
den nærmeste fremtid at kigge meget 
på mine hunde. Jeg ser efter, om de 
taber sig, tager på, deres energiniveau 
og sidst, men ikke mindst, hvad der 
kommer ud i den anden ende. Mæng-
den af sidstnævnte er for mig en iden-
tifikation af, hvor meget af foderet der 
optages i hunden.  

Førnævnte parametre bruger jeg til 
at vurdere foderets kvalitet til netop 
den enkelte hund, og derfor oplever 
jeg også, at jeg i perioder har fodret 
mine hunde med forskellige typer af 
foder. For mit eget vedkommende har 
jeg det bedst med at fodre med tørfo-
der, der enten serveres tørt eller med 
lidt vand på, afhængig af hundens 
egen lyst til at drikke. Der er også fo-

dertyper, der er produceret på råt kød 
ofte tilsat frugt og grønsager, hvortil 
jeg anbefaler at holde øje med de 
samme parametre som ved tørfoder. 

Men i forhold til jagtsæsonen vil jeg 
dog komme med en opfordring til at 
være særligt opmærksom i forhold til 
foder. Det er af stor betydning for 
hundens energiniveau, at den får den 
rette mængde foder, og derfor kan det 
i starten af sæsonen være svært at til-
passe. Der er dem, som i sæsonen, 
skifter til en fodertype med et højere 
fedt- og proteinindhold, fordi hunden 
skal yde mere. Dette giver god me-
ning, men for at undgå foderskifte på 
dette tidspunkt øger jeg personligt 
mængden af foder ca. syv dage før før-
ste jagt. I denne sammenhæng ser jeg 
på, hvor meget mere den enkelte hund 
skal yde på det givne tidspunkt. 

Tilskud under jagten
Der kræves ofte meget af hundene på 
den enkelte jagt, og for mange hundes 
vedkommende også flere gange om 
ugen. Når en håndboldspiller kommer 
ud til pause, får han energidrik og no-
get at spise for ikke at gå kold, som det 
så fint hedder, hvilket i øvrigt er gæl-
dende for langt de fleste idrætsgrene, 
hvor der kræves meget over kort eller 
længere tid. 

Vores hunde starter om morgenen 
på den første såt, og for mange er det 
seneste måltid, de fik, indtaget dagen 
før. Så arbejder de mere eller mindre 
intenst frem til frokost for efter fro-

kost at arbejde videre, indtil jagtdagen 
er omme. For alle jagthunderacer, 
men for nogle mere end andre, gælder 
det, at de også går kolde i løbet af dag-
en, hvilket enten ses ved væsentlig 
nedsat fart og intensitet eller i yderste 
tilfælde, at de vælter udmattede om. 

Begge dele kan eventuelt undgås, 
hvis hunden får ”tanket” energi på i 
pauserne. Denne ”optankning” kan 
ske på flere måder, og for langt de fle-
ste kan en mindre del af aftensmaden 
med god grund serveres i frokostpau-
sen. Personligt har jeg gode erfaringer 
med at tilføre energi med Pemmikan, 
som blandt andet bruges til slædehund-
ene på Grønland. Hundene får ca. 50-
100 gram i frokostpausen, mængden 
er forholdsvis lille, men effekten er stor. 

Hvis man vælger at bruge andet end 
hundens normale foder som energi i 
pausen, anbefaler jeg, at det afprøves 
inden den første jagtdag, så man er 
klar over, om hunden kan tåle det, el-
ler om det giver dårlig mave. 

Yder mere
Vi skal give vores hunde de bedst tæn-
kelige forhold og gennem omtanke, 
omsorg og sund fornuft give dem mu-
lighed for at yde deres bedste, hver 
eneste gang vi ønsker det, for de gør 
alt, hvad de kan, for at gøre os glade 
og tilfredse ud fra de muligheder og 
rammer, som vi skaber for dem.
Knæk og bræk med træningen!
hvh@jaegerne.dk 

Hold eventuelt hunden varm med et  
dækken, mens du selv holder pause med 
god mad og varme. Foto: Jesper Lemche.
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