
Der skal fokuseres på opgaven og ikke på at 
træne hund under jagten, så brug tiden på  

vedligeholdelse mellem jagterne. 

Der slækkes på  
grundfærdighederne                                      
i jagtsæsonen
Vil man have en lydig hund gennem hele jagtsæsonen, er det afgørende, at man 
vedligeholder hundens grundfærdigheder – også selvom jagterne fylder meget. 
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Vedligeholdelse af grundfærdighederne i jagtsæsonen fastholder en lydig hund hele sæsonen. 

HUNDE: Jagtsæsonen er endelig kom-
met i gang, og lige så snart vi er fær-
dige med den ene jagt, er tankerne al-
lerede på den næste. Foråret og 
sommerens træning lønner sig, og det 
er en fornøjelse at se et godt forhold 
mellem hund og fører udmøntet i et 
godt samarbejde på jagten, hvilket er 
til stor glæde for både skytter og de 
andre hundefolk. 

For nogle bliver udfordringerne med 
grundfærdighederne (lydigheden) dog 
større og mere udtalt, jo længere hen 
på jagtsæsonen vi kommer, hvilket 
bliver til stadig større irritation for 
både hundeføreren selv og andre. Men 
hvorfor sker det, og kan man gøre no-
get som hundefører for at undgå det?

Uddan hunden inden den 
første fællesjagt
Jeg har flere gange beskrevet, hvor 
vigtigt det er, at hunden er lydig, når 
vi tager den med på jagt første gang. 
Det er netop afgørende, at vi gennem 
uddannelse har sikret os, at grundfær-
dighederne er på plads, selv når hund-
ens drivkraft (jagtinstinkt) stiger 
markant. Vi skal altså uddanne vores 
hund i grundfærdighederne, i takt 
med at drivkraften stiger, således at 
den er lydig, når vi kommer på den 
første større fællesjagt.

Indlæring af grundfærdigheder og 
uddannelse bør derfor ske før de før-
ste store fællesjagter. Tag afsted med 

en eller to jagtkammerater, hvor du 
som hundeejer har muligheden for og 
tiden til at have fokus på din hund og 
intet andet. Dermed får du mulighed 
for at træne grundfærdighederne ved 
høj drivkraft og intensitet. 

Hvorfor bliver den så mere og 
mere ulydig i jagtsæsonen?
Når vi kommer på jagt, skal hunden 
være klar, så vi ikke skal gå og træne 
den under jagten, men alene fokusere 
på at løse opgaven som hundefører 
bedst muligt. Men efterhånden som 
sæsonen skrider frem, og vi kommer 
på flere og flere jagter, oplever mange, 
at hunden bliver mere og mere ulydig, 
hvilket er konsekvensen af manglende 
vedligeholdelse. 

Jo flere situationer hunden kommer 
ud i, desto mere tager drivkraften 
over, og selv den mest lydige jagthund 
får øjeblikke under jagten, hvor den 
ikke hører efter. Jo oftere dette sker, 
uden at hunden bliver korrigeret, jo 
større er risikoen for gentagelser. Der-
for oplever nogle, at hunden bliver 
mere og mere ulydig, efterhånden som 
jagtsæsonen skrider frem. 

Første træning efter 
jagtsæsonen
Som en direkte konsekvens af oven-
stående oplever jeg og mange af in-
struktørerne i jagtforeningerne i hele 
landet, at selv gode, erfarne jagthunde 

og hundeførere møder op til de første 
træningsaftener i foråret med hunde, 
som er mere eller mindre ulydige. 
Dette er til tydelig irritation for hun-
deføreren, som skal bruge tid og kræf-
ter på igen at træne de grundfærdig-
heder, som hunden besad inden 
sæsonen. 

Kan det undgås? Ja!
Selvfølgelig kan det undgås, men det 
kræver en indsats fra hundeføreren, 
og vedligeholdelse er afgørende. Jeg 
har tidligere nævnt de 3 faser: indlæ-
ringsfasen – uddannelsesfasen – og 
ikke mindst vedligeholdelsesfasen, 
som er den fase, de fleste glemmer el-
ler bevidst springer over, for nu kan 
hunden jo det hele. 

Hvert moment i grundfærdighed-
erne starter i indlæringsfasen, og når 
hunden har både kendskab og forstå-
else for eksempelvis kommandoen 
stop (dæk), skal den i uddannelses- 
fasen trænes, så den stopper alle sted-
er og i alle situationer. Herefter over-
går øvelse til vedligeholdelse, og så er 
det, at det for nogle går galt. Tænker 
man, at hunden kan det hele, er der en 
risiko for, at man glemmer at vedlige-
holde træningen.

Vedligeholdelse
Som de fleste nok kan gætte, betyder 
det, at der skal lægges lidt energi mel-
lem jagterne, uden at hunden mister 
motivationen, hvis vi skal undgå, at 
hunden bliver ulydig i løbet af jagtsæ-
sonen. Brug lufteturen om morgenen 
eller aftenen til at vedligeholde grund-
færdighederne, men gør det sjovt og 
udfordrende, så både hund og hunde-
fører motiveres til at gøre det igen  
dagen efter. Vedligehold specielt de 
grundlæggende øvelser som kontakt, 
indkald og stop (dæk), som er dem, 
der skaber fundamentet for resten af 
grundfærdighederne. 

Hold fast i konsekvensen i daglig-
dagen. Må hunden ikke hoppe ud af 
bilen, før du giver lov, så må den heller 
ikke gøre det, bare fordi det er jagtsæ-
son. Skal hunden gå pæn lineføring, så 
skal den også gøre det under lufte- 
turen i jagtsæsonen osv. 

Men husk på, at det er vedligehol-
delse og ikke uddannelse. Træn derfor 
hunden i små intervaller, og gør det 
sjovt for både dig og hunden, så moti-
vationen fastholdes.  

Knæk og bræk i jagtsæsonen. 
hvh@jaegerne.dk
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