
Danmarks Jægerforbund

Instruktørkursus for oplæring af  

gravsøgende hunde

Udarbejdet af arbejdsgruppen for gravsøgende hunde i Danmarks jægerforbund 



Program

Tid Emne Underviser

09.00 Velkomst og præsentation Claus Larsen

Formål med kurset og kursusforløbet Claus Larsen

Gennemgang af de forskellige anlæg Claus Larsen

Indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og 
reglerne for naturgravtesten             Del I

Claus Larsen

Pause

Indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og 
reglerne for naturgravtesten             Del II

Claus Larsen

Mekaniskræv Claus Larsen

Pause

Racekendskab inkl. den alsidige jagthund Claus Larsen

Pause

Indlæring og motivation Claus Larsen

16.00 Evaluering Claus Larsen



Claus Larsen

• Har gået på gravjagt og arbejdet med gravsøgende hunde i 

over 30 år

• Uddannet Gravdommer og gravoplæringsleder. 

• Siddet i fagudvalg og politiske udvalg, med grav og ræve 

som speciale i flere hundeklubber.

• Sidder i Arbejdsgruppe i Danmarks jægerforbund i projektet 

for de gravsøgende hunde. 



Kursusforløb og indhold

09.15 Formål med kurset og kursusforløbet

Gennemgang af de forskellige anlæg

Indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og reglerne for naturgravtesten             
Del I

Pause

Indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og reglerne for naturgravtesten             
Del II

Mekaniskræv

Pause

Racekendskab inkl. den alsidige jagthund

Pause

Indlæring og motivation

16.00 Evaluering



Målet med kurset: 

Instruktørerne på kurset skal efter endt kursusforløb, kunne varetage en oplæring af gravsøgende hunde på 

egen hånd.

Målet med oplæringen:

Den gravsøgende hund, skal frivilligt og med iver kunne søge under jorden, hvor den skal arbejde klogt og 
behersket med rovvildtet der befinder sig under jorden, så rovvildtet til sidst forlader graven.



Kursusdeltageren skal efter endt kursus: 

- Have kendskab til anlæggets opbygning og funktioner.

- Have kendskab til forløbet fra indlæring på trægraven til oplæring i cementgrav og til sidst test på jagt

- Have kendskab til egenskaberne hos de gravsøgende hunde, herunder racernes forskellighed ved indlæring

- Have kendskab til virkemetoder til motivering af den nye/urutineret hund til at søge under jorden

- Kunne vurdere en hunds egnethed for indlæring på dagen.

- Kunne indlæringsinstruksen for mekanisk ræv og reglerne for naturgravtesten

- Kunne via deres virke være med til at fastholde, fremtidssikre og udbrede kendskabet til jagtformen 

”gravjagt” for fremtiden, og værdien af denne form for jagt



INSTRUKTØR UDDANNELSE

Jagthundeinstruktør del 1

Jagthundeinstruktør del 2

modul til Gravsøgende

Uddannelsesforløb for instruktører

Er DJ jagthunde instruktøruddannelsen ældre  

end 5 år, skal der startes med del 1 og 2 for at  

kunne erhverve modul for gravsøgende

Nuværende jagthundeinstruktør  

uddannelse i DJ. 2 moduler af 2 dage

1. dag modul, med foks på racernes  

mentale forskelligheder og

udviklingsfaser, introduktion til grav.

Instruktionsteknik



HUNDENS UDDANNELSE 

Hvalpemotivation 

Lydighed

Apportering

Sweiss

Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Dette ligge i nuværende tilbud i  DJ 
/Jagtforeningerne, for alle racer. 

Diplom udstedes af DJ til ekvipage ved 
fuldført kursus.

Særligt hold/ kursus for gravsøgende racer(alle 
racer)med hensyntagen til individer/racer  forskellige 
mentale udviklingsfaser 

Kanin- / Ræveslæb      
( udtrækning fra grav)

Introducere til Grav

Særligt hold/ kursus for gravsøgende racer. Land og 
vand apportering med dummy og intro til fjer og 
hårvildt 



HUNDENS UDDANNELSE 

Sweiss

NaturTest
Mulighed for jagthunde

TræGrav
Grundoplæring på kursus

Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Dette kan ligge i nuværende tilbud i  DJ 
/Jagtforeningerne, for alle racer. 

Kanin- / Ræveslæb      
( udtrækning fra grav)

Introducere til Grav

Diplom ved fuldført kursus
Udstedt af forening

Diplom ved fuldført kursus

BetonGrav
Videreuddannelse

Diplom ved fuldført kursus
Udstedt af forening

Diplom ved fuldført Test
Udstedt af Forbundet



Uddannelse af den

gravsøgendehunde til gravjagt

indlæring på mekanisk ræv 

i  mindre prøvegrav

1. Test i en 2 rørs kunstgrav ,  

samt skudtest

Uddannelsesforløb for hunden

Hundeinstruktøren der står for 

hundens uddannelse, vurdere også 

om hunden er egnet/ikke egnet til at 

gå videre til oplæring i beton grav.

Slut test på praktisk jagt

Hunden afprøves i en kunstgrav, hvor  

den mekaniske ræv er placeret i  

kedlen. Desuden udsættes hunden for  

skud under arbejdet.

Hundeinstruktøren vurdere også på  

dette niveau om hunden er egnet/ikke

egnet til at arbejde under jorden .
Hunden testes på praktisk jagt, i en  

kunstgrav med 2 udgangsrør.

Hundefører sørger selv for en egnet  

grav, hvor der med sandsynlighed er  

ræv i. Dommer uddannet af DJ  

bedømmer hundens evner i forholdtil  

praktisk jagt









Formål med indlæringsinstruks.

• At sikre ensartet indlæring af gravsøgende hunde, på Danmarks Jægerforbunds 

Grav indlæringscentre, med hensyntagen og fokus på den enkelte hund, ud fra 

race, alder og indlæringsfaser.

• At sikre at Indlæring på mekanisk ræv ikke er en konkurrence, men ene og alene 

tjener til indlæring og stimulering af den enkelte hundes arvelige egenskaber.

• At sikre at kun egnede hunde bruges til at drive etisk forsvarlig, jagt på ræv og 

regulering af invasivt rovvildt, såsom mårhund og vaskebjørn nu og i fremtiden. 

• At Danmarks Jægerforbunds instruktører, via deres virke er med til at fastholde, 

fremtidssikre og udbrede kendskabet til jagtformen ”gravjagt” for fremtiden, og 

værdien af denne form for jagt. 



Adgangskrav:

Ejer og fører 
• Der er ikke krav til at ejer eller føre skal være medlem af Danmarks 

Jægerforbund (DJ).  

• Differenceret betaling kan opkræves for ikke medlemmer af Danmarks 

jægerforbund.



Hunden 
• Hunden skal være ID mærket iht. dansk lovgivning

• Hunden skal være i en størrelse og bygning, som er velegnet til gravjagt/regulering.

• Hunden skal være vaccineret i forhold til gældende krav i Danmark. Vaccinationen 

skal være foretaget senest 14 dage før deltagelse. 

• Hunden skal være udvidet ansvarsforsikret. 

• Hunden skal være registreret i Dansk Hunderegister.  (skal kunne forvises)

• Løbske tæver må kun medbringes på området efter tilladelse og anvisning af 

Instruktøren. 



• Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

o Hunde der tidligere er tildelt Uegnet til gravjagt og eller er udelukket fra officielle 

gravprøver for bestandigt pga. uønsket hårdhed.

o Synligt drægtige og diegivende tæver kan ikke trænes/stilles til 

prøver. (Dommerens afgørelse)

o Syge og sårede eller hunde i en dårlig plejetilstand. 

o Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament 

eller ydeevne (doping) 

o Hunde der ikke er fyldt 9 måneder. (Henvisning til afsnit af om introduktion af 

hvalpe til graven) 



Instruktører 

• Instruktører der er til stede og har ansvaret for indlæring af hunde, skal have 

gennemgået Danmarks jægerforbunds uddannelse for gravinstruktører.  

• Instruktør ”elever” skal altid være under kyndig vejledning, og opsyn af uddannet 

instruktør 

• Instruktør skal skride ind, hvis dyreværnsloven overtrædes.  Afstraffelse af hunden 

under indlæring er forbudt og kan medføre bortvisning.

• Alle instruktører skal være medlem af Danmarks Jægerforbund. 



Gravene:

• Gravene skal være udformet i henhold til tegningssæt udleveret fra DJ.

• Instruktøren skal inden opstart sikre graven har fri passage, at låg kan fjernes og at 

graven ikke indeholder elementer der kan skade hunden under indlæring. 

• For betongraven gælder, at der skal være fri passage og at graven ikke indeholder 

forstyrrende elementer, tudser, mus eller andet som har søgt tilflugt i systemet.  



Indlæring generelt:

• Indlæring på mekanisk ræv sker i to faser, indlæring i trægrav og oplæring i 

betongrav.

• Indlæring kan udbydes på enkelt træning eller et forløb over flere 

indlæringssessions. Kun indlæring via et forløb giver diplom efter gennemført 

kursusforløb. 

• Hunde der er fyldt 9 måneder kan starte indlæringsforløb på mekanisk ræv.



Indlæring over 9 måneder 1/2

• Indlæringsforløbet skal altid tilpasses den enkelte hund, set ud fra alder og race.

• Indlæringsforløbet består af 2 faser. Indlæring i trægrav med videre forløb med 

oplæring i betongrav. Begge forløb er ved brug af mekanisk ræv. 

• Hunde der starter i forløbet, skal opfylde kravene i afsnittet under ”Hunden” i 

denne indlærings instruks.

• Hundeføreren skal under indlæringsforløbet følge instruktørernes anvisninger.

• Indlæringsforløbet foregår for hundeførerens regning og risiko.

• Hundeføreren hæfter alene ved sit indbetalte gebyr.



Indlæring over 9 måneder 2/2

• Der må kun slippes en hund ad gangen i systemet. 

• Hundeførere kan når som helst i forløbet bede om at få afbrudt indlæringen.

• Instruktør kan til enhver tid afbryde forløbet med henvisning til hundens modenhed, 

alder, psykiske og mentalt formåenhed. 

• Under hele forløbet skal hovedvægten lægges på hundes taktiske evner og jagtlyst.



Introduktion af hvalpe under 9 måneder til gravsystemet 

• Introduktion af hunde kan ske fra 4 måneders alder, men kun i tomt system.  (Leg i 

gangsystemet)

• Der må ikke animeres eller lokkes i forløbet.  Mekanisk ræv må ikke være en del af 

forløbet.

• Introduktion skal ske uden pres og med minimum indblanding fra føre og instruktør.

• Hundeførere kan når som helst i forløbet bede om at få det afbrudt.

• Instruktør kan til enhver tid afbryde forløbet med henvisning til hundens 

modenhed, alder, psykiske og mentalt formåenhed.



Indlæringsforløb 1/5

Hunden uddannes i to forløb:

• Trægrav:  opstart og indlæring under kontrolleret forhold.

• Betongrav: afsluttende oplæring i jagt lignede forhold 

• Det er instruktøren der suverænt bestemmer hvornår forløbet overgår til 

betongraven.

• Kun hunde der har gennemgået hele Kursusforløbet kan tildeles diplom.



Indlæringsforløb 2/5

Træ Grav

• Indlæring af hunde over 9 måneder startes altid i trægrav med mekanisk ræv 

placeret i bagerste hjørnekedel.

• Den enkelte hund uddannes ud fra den enkelte hunds, race, alder, modenhed, 

psykiske og mentale formåenhed.  Hunden må på intet tidspunkt gafles inde i 

graven. Hunden skal altid have mulighed for at forlade systemet. 

• Kursusforløb afsluttes med diplom.

• Indlæring på mekanisk ræv skal ske ud fra følgende målsætning.



Indlæringsforløb 3/5

Vigtige egenskaber: 

• At hunden selv søger i grav.

• Hørbar hals når hunden møder vildt i graven.

• At hunden følger op når vildtet flytter sig.

• At der skiftes side uden indgriben fra føre.

• At hunden selvstændigt arbejder konstant og vedvarende.

• Taktiske egenskaber.

• At hunden lægger maksimalt pres på vildtet uden at overdrive.

• Lydighed udenfor graven. (hunden ikke stikker af og kan kobles) 

• Hundens evne kan falde til ro når den kommer ud fra graven(afreaktion) 



Mindre vigtige egenskaber: 4/5

• At hunden opsøger føre. 

• Lydighed i graven. (hunden kan kaldes af grav).

• Hyppige skift.

Uønskede egenskaber:

• Overdreven hårdhed 

• Uønsket afreaktion (hunden ikke kan afkoble efter indlæring afbrydes.

• At hunden vil slås med vildtet i graven. (bider sig fast i gafler)



Beton Grav 5/5

• Indlæring i betongrav med mekanisk ræv placeret i kedlen. 

• Formålet er at hunden kan afprøve sine færdigheder under jagtlignede forhold.

• Indlæringsforløbet afsluttes altid i Betongrav. 

• Kursusforløb afsluttes med diplom

• Hunde der er udviser unødig skarphed bør ikke tildeles diplom efter endt 

kursus. 





Formål med prøven 

• At sikre at man i Danmark forsat kan udvælge brugbare gravsøgende hunde, der kan 

anvendes til regulering/jagt på ræv, mårhund. 

• At kunne drive human og etisk forsvarlig, jagt på ræv og regulering af invasivt

rovvildt, såsom mårhund og vaskebjørn nu og i fremtiden. 

• At fastholde, fremtidssikre og udvide kendskabet til jagtformen ”gravjagt” for 

fremtiden, og værdien af denne form for jagt. 

• Denne prøve ikke er en konkurrence, men ene og alene tjener til at fastslå de 

afprøvedes hundes egnethed som praktiske jagthund. 

• Den enkelte afprøvning foregår på praktisk gravjagt, og skal ikke offentliggøres eller 

godkendes før afholdelse.



Adgangskrav: 1/4

Ejer og fører 

• Ejeren og føreren, af en tilmeldt hund, skal være medlem af Danmarks 

Jægerforbund (DJ).  

• Føreren af hunden skal være i besiddelse af gyldigt Dansk jagttegn. (forevises 

inden Prøvestart) 

Hunden .

Hunde som har:

o gennemført og opnået godkendt på DJ´s kursus i oplæring på mekanisk ræv del 1 og 2

o

o er tildelt jagtduelighedstegn på grav fra DJ (fra før 31/1-2016)

o har opnået mindst 1 pr.  på anerkendt gravprøve hos en med DJ samarbejdende 

gravsøgende hundeklub (før 31/1-2016. 



2/4

• Hunden skal være chippet eller tatoveret (hvis id-mærket før 3. juli 2011)  

• Hunden skal være i en størrelse og bygning, som er velegnet til gravjagt/regulering.

• Hunden skal være chippet eller tatoveret (hvis id-mærket før 3. juli 2011)

•

• Hunden skal være i en størrelse og bygning, som er velegnet til gravjagt/regulering.

• Hunden skal være vaccineret i forhold til gældende krav i Danmark.

Retningslinjer  

- Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. 

- For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. 

- For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel 



¾

• Hunden skal være ansvarsforsikret. 

• Registrering i Dansk Hunderegister.  (skal kunne forvises)

• Løbske tæver må kun medbringes på prøveområdet efter tilladelse og anvisning af 

dommer. 



4/4

• Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:

o Hunde, der på dagen ikke er fyldt 12 måneder

o Hunde der tidligere er tildelt Uegnet til gravjagt og eller er udelukket fra officielle 

gravprøver for bestandigt pga. uønsket hårdhed.

o Synligt drægtige og diegivende tæver kan ikke stilles til prøver

o Syge og sårede eller hunde i en dårlig plejetilstand. 

o Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner 

temperament eller ydeevne (doping) 

o Hunde der tidligere har bestået denne test .



Dommere og skytter:

• Prøven/testen afvikles med 2 dommere der er godkendt af Danmarks Jægerforbund.  

Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres af (DJ) således, at der kan være 1 dommer 

og 2 skytter, der med deres underskrift bekræfter vitterligheden af afprøvningen.  

• En dommer må ikke dømme en hund, som han/ hun eller dennes husstand har ejet 

inden for de seneste 12 måneder. Dette gælder også skytter som med deres 

underskrift bekræfter vitterligheden af afprøvningen.  

• Dommerne skal skride ind, hvis dyreværnsloven overtrædes. Afstraffelse af hunden 

under prøven er forbudt og kan medføre bortvisning.

• Alle dommere og skytter skal være i besiddelse af gyldigt dansk jagttegn og være 

medlem af Danmarks Jægerforbund. (forevises inden prøvestart)



Arrangering af prøve
• Denne prøve kan kun afholdes indenfor den til enhver gældende jagttid i 

forhold til gældende dansk jagtlov.

• Hundeføreren benytter eget, lejet eller lånt Jagtrevir, kunstgrave.

• Hundeføreren er ansvarlig for at denne har lovlig jagtret på området, og skal 

på forlangende kunne dokumentere dette for de deltagende parter, 

dommere mm.

• Hundeføreren rekvirerer selv dommere, skytter mm.

• Prøven kan, hvis der opstår mulighed herfor, også arrangeres af lokalforening 

hørende under Danmarks Jægerforbund 

• Hundefører afholder Kørselsudgifter til dommerne (statens takst pr. kørt km.) 

Der kan ikke kræves yderligt honorar fra dommernes side, da deres 

deltagelse er frivilligt. 



Afvikling af prøven

• Prøven afvikles under normal gravjagt, dog med den forskel at der udover det 

nødvendige antal jægere, også deltager to dommer der er godkendt af Danmarks 

jægerforbund.

• Hundeføreren er, i samråd med revirejer og dommer, den ansvarlige for sikkerheden 

under afprøvningen. Skytterne er alle selv ansvarlige for deres afgivelse af skud og 

sikkerheden hermed. 

• Hundeejer/ føre og dommer kan på ethvert tidspunkt afbryde afprøvningen såfremt 

de ønsker det. dommeren vil dog stadig udforme en kritik af hundens arbejde og 

årsagen til afbrydning af prøven.



Gravene:

• Gravene, hvorfra der afprøves, kan efter hundeførerens ønske være kunstgrave i 

naturen.

• For kunstgrave gælder at disse er anlagt med jagt for øje, i materialer som betonrør, 

plastrør eller lignede materialer. 

• Afprøvningen skal foregå i kunstgrav med to indgange (U- eller gennemgangs- grav, 

gerne med flere kedler).                                      

o Vejunderføringer, naturgrave, halmstakke, brændestakke, mm. Anerkendes ikke.

o Brug af alle former for hjælpemidler er forbudt (dog udtaget gravpejl som skal

anvendes).

Det er forbudt at tilføre/isætte vildt til afprøvning. 



Bedømmelse af Naturprøve: 

Hunden skal for at bestå: 

• Villigt og i løbet af få min. gå i grav og opsøge rov vildtet.

• Den skal arbejde vedholdende og ivrigt i minimum 5 minutter (vejledende). Inden 

Vildtet springer.

• Hunden må gerne søge kontakt til fører, dog er det vigtigt at den igen selvstændigt 

og hurtigt genoptager kontakten til rovvildtet og arbejder ihærdigt videre.

• Springer rovvildtet i løbet af få min, uden at hunden har vist selvstændigt arbejde 

med vedvarende og god hals har hunden ikke bestået, og den afprøves på ny. 

• Dressurbare egenskaber som ”kald af grav” har ingen indflydelse på bestået eller 

ikke bestået, dog er dette positivt og vil indgå den mundtlige kritik af hunden. 



• Hunden lastes ikke for at skud ikke kan leveres sikkerhedsmæssigt forsvarligt eller 

for forbiskud.

- I tvivlstilfælde, hvor en hund synes at værge sig ved at søge i grav, kan der afprøves 
en anden hund. Finder denne hund rovvildt med sikkerhed, så afprøves den første 
hund ikke mere og denne har ikke bestået på dagen.

- Hunden kan ikke bestå hvis:
Afprøvning hvor vildtarten sprænger hvor det vurderes at der ikke har været                 

.     kontakt  
- Afprøvningen på, ikke fuldt udvoksede dyr og hvalpe.

- Overdreven hårde hunde skal tildeles præmiering.  IKKE EGNET TIL GRAVJAGT

- Hunde der udviser overdreven angst for eller værger sig mod at gå i grav kan 
tildeles præmiering.  IKKE EGNET TIL GRAVJAGT



Titel: 

Hunden tildeles:  Bestået --- Ikke bestået ---- Ikke egnet til 

Gravjagt  



Anvisning og Vejledning for dommere:

Inden Prøvestart:

Dommeren har ansvaret for følgende: 

• At sikre hundens identitet nummer og hundens øvrige dokumenter er som forskrevet. 

• At gravpejl er tilstede, virker og bruges.

• At de enkelte grave overholder forskriften.

• At alle deltagere har Gyldigt Dansk Jagttegn og er medlem af Danmarks jægerforbund.

• At papirgangen og afprøvningen foregår efter reglerne.



Under afprøvning:

• At afprøvningen foregår moralsk og etisk korrekt.

• At gældende dansk jagtlovgivning overholdes.

• At alle aspekter i dyreværnsloven overholdes.

• At god jagtmoral overholdes.

Foto. Lena Liisberg



I kritikken ligges væk på følgende: 1/3

Vigtige egenskaber: 

• At hunden selv søger i grav.

• Hørbar hals når hunden møder vildt i graven.

• At hunden følger op når vildtet flytter sig. 

• At der skiftes side uden indgriben fra føre. 

• At hunden selvstændigt arbejder konstant og vedvarende.

• Taktik

• At hunden ligger maksimalt pres på vildtet uden at overdrive.



2/3

• Lydighed udenfor graven. (hunden ikke rømmer prøven)

• At hunden kan koble af når vildtet er skudt. (vildtet kan fjernes fra hunden 

uden besvær)

Mindre vigtige egenskaber:

• At hunden under afprøvning opsøger føre. (positivt og medtages i kritikken)

• Lydighed i graven. (hunden kan kaldes af grav).

• Hyppige skift.

Uønskede egenskaber:

Disse egenskaber udløser ikke egnet til gravjagt 

• Overdreven hårdhed 



3/3

• Uønsket afreaktion (hunden ikke kan afkoble på dødt vildt. Overdreven ruske).

• At hunden slås med vildtet i graven.

• At hunden holder fast i vildtet når det springer.

• At der konstateres vildt i graven af anden hund. 



Efter afprøvning:

Efter endt afprøvning sender dommeren dommererklæring til Danmarks Jægerforbund 

som udsteder diplom for bestået ”Egnethed til Gravjagt”.  Hundeførere modtager kopi 

af dommererklæring på dagen.

Hunde der tildeles ikke egnet til gravjagt udelukket for genafprøvning.



Hunden skal efter oplæring kunne:

- Frivilligt søge underjorden, når der er rovvildt i graven

- Arbejde selvstændigt både over og under jorden i forhold til gravjagt (se indlæringsinstruks)

- Udvise selvkontrol før, under og efter gravarbejdet



Mekanisk ræv

Hvad er mekanisk ræv og hvordan virker den ??

Præsentation af Everfox og Ansofox



Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

RACER

Jack Russell-terrier / Parson Russell

Jack Russell Terrier er en brugshunderace af typen terrier oprindeligt avlet af pastor John "Jack" Russell i Devonshire i England i midten og slutningen af 1800-tallet. Ud over 
sine kirkelige aktiviteter havde han passion for rævejagt og for opdræt af hunde, der kunne bruges i rævegrave
Vægt: 6,4 – 8,2 kg (Stor voksen) Oprindelse: England Højde: 25 – 38 cm (Stor voksen, Mankehøjde) Temperament: Stædig, Frygtløs, Intelligent, Energisk, Atletisk, Vokal 
Farver: Hvid, Sort og hvid, White & Tan
Særlige forhold ved indlæring : Racen opnår en hvis modenhed i ca. 9 månernes alderen, og en kan startes med forsigtighed. Særlig hanner af racen er følsomme i
kønsudviklingsfaserne ved ca. 12 og 16 måneder, hvor forsigtig bør udvises. Racen tåler generelt en del indblanding fra instruktøren i forbindelse med gravoplæring. Racen 
er følsom overfor overtræning, så hellere få intense forløb frem for mange og hyppige forløb, så hunden ikke mister interessen.

https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=jack+russell-terrier+v%C3%A6gt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8vR0shOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8oF8haxSmUlJmcrFJUWF6fm5OiWpBYVZaYWKZQdXpZeAgCN5MQLVAAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4Q6BMoADAUegQIDhAJ
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=jack+russell-terrier+oprindelse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8vRks9OttJPyszPyU-v1E_My8xNzIlPKkpNTbHKL8pMz8xbxCqflZicrVBUWlycmpOjW5JaVJSZWqSQX1CUmZeSmlOcCgCyDHLkUAAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4Q6BMoADAVegQIDhAM
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=England&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8tR4gAxjbIqDLXks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xaxsrvmpeck5qUAAOWA4qBCAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4QmxMoATAVegQIDhAN
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=jack+russell-terrier+h%C3%B8jde&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8vR0spOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8pIzUzPKFnEKp2VmJytUFRaXJyak6NbklpUlJlapJBxeEdWSioAZA6p3VcAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4Q6BMoADAWegQIDhAQ
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=jack+russell-terrier+temperament&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8vR0shOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtSlJzC1KLEnNT80oWsSpkJSZnKxSVFhen5uTolqQWFWWmFikgKQEAS_A51loAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4Q6BMoADAXegQIDhAT
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=jack+russell-terrier+farver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEwxT8vRUspOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtkvNz8osWsUpnJSZnKxSVFhen5uTolqQWFWWmFimkJRaVpRYBAL7SxhlPAAAA&ved=2ahUKEwjNvtnr1tXlAhWBp4sKHQSDDa4Q6BMoADAYegQIDhAW


Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Padderdale Terrier

Patterdale Terrier er en hunderase, der stammede fra de nordlige terrier-racer i det tidlige 20. århundrede. Racens oprindelse kan spores tilbage til Lake District, specifikt til Ullswater 

Hunt-mester Joe Bowman, en tidlig Border Terrier-opdrætter.Højde: 25 – 38 cm (Stor voksen) Oprindelse: England Farver: Sort, Chocoladefarvet, Sort grundfarve med rustfarvede 

aftegninger, Blue and tan, Rød Temperament: Dristig, Intelligent, Videbegærlig, Energisk, Selvsikker, Venlig
Særlige forhold ved indlæring : Racen opnår modenhed , og en kan startes i ca. 9 månernes alderen. Instruktøren skal være opmærksom i kønsudviklingsfaserne ved ca. 12 og 16 
måneder, hvor forsigtig bør udvises. Racen er anderledes i sin tilgang til rovvildt end de andre racer, da den ikke er særlig løshalset Racen tåler generelt en del indblanding fra 
instruktøren i forbindelse med gravoplæring. Racen er normalt hurtig i indlæring , så hellere få intense forløb frem for mange og hyppige forløb, så skarphed ikke overdrives. Racen har 
et udpræget mental tænd og sluk funktion. 

https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=patterdale+terrier+h%C3%B8jde&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxONqvU0spOttJPyszPyU-v1M8vSk_MyyzOjU_OSSwuzkzLTE4syczPs8pIzUzPKFnEKlmQWFKSWpSSmJOqAKSLMlOLFDIO78hKSQUA5WumrlUAAAA&ved=2ahUKEwji5_Tz29XlAhUC_SoKHfkeC2YQ6BMoADAZegQIChAJ
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=patterdale+terrier+oprindelse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxONqvUks9OttJPyszPyU-v1E_My8xNzIlPKkpNTbHKL8pMz8xbxCpbkFhSklqUkpiTqgCkizJTixTyC4oy81JSc4pTASwgXpZOAAAA&ved=2ahUKEwji5_Tz29XlAhUC_SoKHfkeC2YQ6BMoADAaegQIChAM
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=England&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxONqtU4gAxjbIqDLXks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xaxsrvmpeck5qUAAPFBjntCAAAA&ved=2ahUKEwji5_Tz29XlAhUC_SoKHfkeC2YQmxMoATAaegQIChAN
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=patterdale+terrier+farver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxONqvUUspOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtkvNz8osWsUoWJJaUpBalJOakKgDposzUIoW0xKKy1CIAmor8G00AAAA&ved=2ahUKEwji5_Tz29XlAhUC_SoKHfkeC2YQ6BMoADAdegQIChAX
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=patterdale+terrier+temperament&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCxONqvU0shOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtSlJzC1KLEnNT80oWscoVJJaUpBalJOakKgDposzUIgUkBQBWJ5yEWAAAAA&ved=2ahUKEwji5_Tz29XlAhUC_SoKHfkeC2YQ6BMoADAeegQIChAa


Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Tysk Jagtterrier

Tysk jagtterrier er en hunderace af typen terrier. Den stammer fra Tyskland, hvor jægere fra tiden omkring 1. Verdenkrig begyndte frembringelsen af en stærk hund, specielt egnet til
gravjagt, men også en god allround-jagthund. Racen blev godkendt i Tyskland i 1926 og blev indført i Danmark fra 1960'erne.
Farve: Sort grundfarve med rustfarvede aftegninger Oprindelse: Tyskland , Temperament: Pålidelig, Intelligent, Selskabelig, Viljestærk, Tilpasningsdygtig, Modig
Vægt: Han: 9–10 kg, Hun: 7,5–8,5 kg Højde: Han: 33–40 cm, Hun: 33–40 cm
Særlige forhold ved indlæring : Racen opnår tidlig modenhed , og en kan startes i ca. 9 månernes alderen. Instruktøren skal være opmærksom i kønsudviklingsfaserne ved ca. 
12måneders alderen, men racen er ikke særlig følsom i kønsfaserne. Racen er normalt hurtig i sin tilgang til rovvildt. Racen tåler indblanding fra instruktøren i forbindelse med 
gravoplæring, men det er sjældent nødvendigt pga. Rovvildtpassion . Racen er normalt hurtig i indlæring, så hellere få intense forløb frem for mange og hyppige forløb, så skarphed 
ikke overdrives. Racen er udpræget lydig og vedholdende . 

https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=tysk+jagtterrier+farve&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC7WUspOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtkvNz8osWsYqVVBZnK2QlppeUpBYVZaYWKaQlFpWlAgCEaPlSSgAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQ6BMoADASegQIDBAG
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=tysk+jagtterrier+oprindelse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC7Wks9OttJPyszPyU-v1E_My8xNzIlPKkpNTbHKL8pMz8xbxCpdUlmcrZCVmF5SklpUlJlapJBfUJSZl5KaU5wKADKGzapMAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQ6BMoADATegQIDBAJ
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=Tyskland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC5W4gAxjU1MM7Tks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xaxcoRUFmfnJOalAADvZX_1QwAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQmxMoATATegQIDBAK
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=tysk+jagtterrier+temperament&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC7W0shOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtSlJzC1KLEnNT80oWscqUVBZnK2QlppeUpBYVZaYWKSBJAwA591ehVgAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQ6BMoADAVegQIDBAR
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=tysk+jagtterrier+v%C3%A6gt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC7WUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtylMz0zNKFrGKlVQWZytkJaaXlKQWFWWmFimUHV6WXgIA5_2oq0sAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQ6BMoADAWegQIDBAU
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=tysk+jagtterrier+h%C3%B8jde&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMnNyC7WUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtMlIz0zNKFrGKl1QWZytkJaaXlKQWFWWmFilkHN6RlZIKADZK4t1MAAAA&ved=2ahUKEwi18eys39XlAhUNs4sKHSu7C8AQ6BMoADAXegQIDBAX


Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Border Terrier

Border terrier er en hunderace af typen terrier. Navnet kommer af det engelske ord for grænse, da racen oprindelig blev fremarvlet til brug for rævejagt i området omkring grænsen
mellem England og Skotland. En border terrier er en lille hund med en højde på 25 cm, og en vægt på 5-7,5 kg. Farver: Gråsprængt & tan, Blue and tan, Hvedefarvet, Rød
Temperament: Frygtløs, Intelligent, Kærlig, Lydig, Ligevægtig, Vagtsom Vægt: Han: 5,9–7,1 kg, Hun: 5,1–6,4 kg Højde: Han: 33–40 cm, Hun: 28–36 cm Oprindelse: Storbritannien, 
Skotland, England
Særlige forhold ved indlæring : Racen opnår en hvis modenhed i ca. 9 månernes alderen, og en kan startes med forsigtighed. Særlig hanner af racen er følsomme i
kønsudviklingsfaserne ved ca. 12 og 16 måneder, hvor forsigtig bør udvises. Racen tåler generelt en del indblanding fra instruktøren i forbindelse med gravoplæring. Racen er følsom 
overfor overtræning, så hellere få intense forløb frem for mange og hyppige forløb, så hunden ikke mister interessen.

https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=borderterrier+farver&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjDRUspOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtkvNz8osWsYok5RelpBaVpBYVZaYWKaQlFpWlFgEAM_Ob5EgAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQ6BMoADAWegQIDBAJ
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=borderterrier+temperament&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjDR0shOttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtSlJzC1KLEnNT80oWsUom5RelpBaVpBYVZaYWKSDJAQDB2TyYUwAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQ6BMoADAXegQIDBAM
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=borderterrier+v%C3%A6gt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjDRUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtylMz0zNKFrEKJ-UXpaQWlaQWFWWmFimUHV6WXgIAg_pExkgAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQ6BMoADAYegQIDBAP
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=borderterrier+h%C3%B8jde&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjDRUs5OttJPSixO1S9ILUkqSk1NKdZPyU-PBzOtMlIz0zNKFrGKJOUXpaQWlaQWFWWmFilkHN6RlZIKAD3pOONJAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQ6BMoADAZegQIDBAS
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=borderterrier+oprindelse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjDRks9OttJPyszPyU-v1E_My8xNzIlPKkpNTbHKL8pMz8xbxCqRlF-UklpUklpUlJlapJBfUJSZl5KaU5wKABhW7LBJAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQ6BMoADAaegQIDBAV
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=Storbritannien&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjBR4gAxzYuLk7Xks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xax8gWX5BclFWWWJOblZabmAQBvVrf6SQAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQmxMoATAaegQIDBAW
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=Skotland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjBR4gAxzQoNi7Tks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xaxcgRn55fkJOalAAC5giHXQwAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQmxMoAjAaegQIDBAX
https://www.google.dk/search?sa=X&biw=1280&bih=621&q=England&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDY1zjBR4gAxjbIqDLXks5Ot9JMy83Py0yv1E_MycxNz4pOKUlNTrPKLMtMz8xaxsrvmpeck5qUAAE4rN-9CAAAA&ved=2ahUKEwiKppfZ49XlAhVP-yoKHYYHDgQQmxMoAzAaegQIDBAY


Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Mindre brugte terrier racer

Westfalenterrier

Westfalenterrier minder meget I temprement om Tysk Jagtterrier. Den er dog mere rolig og venlig I 
sind som race. Racen er en udpræget arbejdshund.



Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Gravhund alle racer

Gravhunden er som race oprindeligt hjemmehørende i Tyskland. Det antages, at gravhunden kom til Danmark via Tyskland, og fra omkring 1820 blev der udført 
gravhunde fra Danmark til Sverige, hvorfra racen blev spredt videre til resten af norden. 
Gravhunden findes i tre forskellige størrelser; standard-, dværg- og miniaturestørrelse, ligesom den findes i tre forskellige pelsvarianter; korthåret, ruhåret og 
langhåret. Hver pelsvariant optræder i flere godkendte farvevarianter. 
Gravhunden er en egenrådig og passioneret jagthund, som af sind udmærker sig ved sit venlige væsen og sin hengivenhed over for sin fører og dennes familie. Racen 
har en udbredt selvstændighed, egenrådighed, frygtløshed og meget stor vildtpassion, der gør den fremragende til jagt under jorden. Fortrinsvis individer af varianter 
standart og dværg bruges til gravjagt i Danmark.
Særlige forhold ved indlæring : Racen opnår en hvis modenhed i ca. 11-12 månernes alderen, og den kan startes med stor forsigtighed ved 9 måneders alderen. 
Racen er følsomme i kønsudviklingsfaserne ved ca. 9-12-16 måneder, hvor forsigtig bør udvises. Særlig hanner af racen er særlig følsomme i 12 måneders alderen 
hvor det endelig temperamentet opbygges. Racen tåler generelt meget lidt indblanding og pres fra instruktøren i forbindelse med gravoplæring, særlig langhårs 
varianter er mere følsomme end kort- og ru-hårs varianter. Racen er følsom overfor overtræning, så hellere få intense forløb frem for mange og hyppige forløb, så 
hunden ikke mister interessen.



Uddannelse af gravsøgende (alle) racer i DJ med udgangspunkt i den 
alsidige jagthund

Blandingsracer

Særlige forhold ved indlæring : de fleste hunde er følsomme i kønsudviklingsfaserne ved ca. 9-12-16 måneder, hvor forsigtig bør udvises. Særlig hanner er særlig følsomme i 12 
måneders alderen hvor deres endelig temperamentet opbygges. Mange racer tåler generelt nogen indblanding og pres fra instruktøren i forbindelse med gravoplæring, men der 
udvises forsigtighed indtil instruktørerne kan fastslå hvor hundens grænse ligger. De fleste racer er følsom overfor overtræning, så hellere få intense forløb frem for mange og 
hyppige forløb, så hunden ikke mister interessen. Dette er dog meget individuelt fra hund til hund 

Instruktørerne bør så vidt det er muligt danne sig et indtryg af det enkelte individ inden oplæring. Alder, race, temperament mm. bør tages med i den samlet vurdering af 
individet. De fleste blandinger følger det mønster som de er krydset af , men som udgangspunkt vil terrier blandinger være udviklet i 4-9 måneders alderen. Blandinger af 
Gravhunderacer lidt senere i 9-15 måneders alderen



Indlæring og Motivation 

• Hvordan motivere vi hunden til at arbejde under jorden.

• Aktivering af nedarvet egenskaber og indlæring af praktiske færdigheder.

• Indlæringsteknikker levende ræv kontra mekaniske ræve. 

• Nytænkning i grundindlæring. 

• Fremtoning og virkemetoder overfor hunde og kursister. ( signalpåvirkning )

• Forevisning af pejl Bellman Flint ved Lena Lisberg.  

• Erfaringsudveksling og debat



Danmarks Jægerforbund

Afsluttende test af kursusdeltager

Evaluering og tak for i dag

Udarbejdet af arbejdsgruppen for gravsøgende hunde i Danmarks jægerforbund 


