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Hunden har vært menneskets
følgesvenn på jakt i 35.000 år.
Dyrlegene forteller deg hvordan
du skal ta vare på din
jaktmakker.
Tekst: Birte Hegerlund Runde,
Monica Linn B. Fürstenberg
Foto: Erik Holand og Tomm W. Christiansen

H

østjakta er
for mange
årets høydepunkt. Det å
gå i fjellet
etter ryper,
jakte på elg og rådyr eller
ligge på holmer og skjær på
andejakt er utrolig spennende og kan gi store naturopplevelser. Har man hund med,
kan opplevelsen bli enda
bedre. Det å se en god jakthund i aksjon er en fryd for
øyet. Hund og jeger arbeider
i team og sammen øker de
sjansene for fangst, sier dyrlege Solvejg Knagenhjelm.
Hun forteller videre:
– Å jakte er en av hundens sterkeste instinkter, og
den setter veldig pris på en
eier som gir den muligheten
til å gjøre en slik viktig
jobb. Men hvis hunden føler
at jobben den gjør blir dårlig fulgt opp av dens eier og
jaktmakker kan den bli så
snurt at den ikke gidder å
jakte mer med deg. Det er
mange som har opplevd at
dersom de bommer for
mange ganger på rypa, slutter hunden etter hvert å finne fugl. I fjor gikk min
mann på rypejakt i Trysilfjellet.
Det var ikke så mye fugl,
men han fikk til slutt skutt
en rype som han hang på

FAKTA

Førstehjelpsutstyr
l Potesokker og potesalve.
l Bacimycin salve/pulver.
l Sterile kompresser/bandasjemateriell.
l Smertestillende tabletter
(fås av dyrlegen). Nb! Ikke
bruk smertestillende beregnet på mennesker.

sekken. Senere på dagen
møtte han på et par jegere
med hund.
Hunden luktet rypa som
hang på sekken til Tomm
og forlot eieren sin for å sitte som limt til Tomms legg.
Eieren hadde ikke fått skutt
noen fugl den dagen, så nå
bestemte hunden seg for å
bytte jaktmakker.
Pådrar seg skade. Når en
hund jakter på ryper i fjellet
eller på storvilt i skogen utsettes den for store fysiske
anstrengelser. Dersom den
ikke har fått nok eller riktig
trening i forkant av jakta vil
den, ifølge Solvejg, kunne
pådra seg skader slik at den
ikke klarer å gjøre jobben
sin.
– En gradvis opptrapping
av fysisk trening er derfor
svært viktig i forkant av
jaktsesongen. Lange turer i
variert terreng, gjerne med
kløv (ryggsekk for hunder,
red. anm.), løping etter sykkel, svømming og trekking
er gode treningsvarianter
for å få opp kondisjonen og
styrken til hunden. Husk at
det er viktig med nok hvile
mellom øktene. Du vil ikke
at hunden skal få muskulære skader like før jakta er i
gang.
Solvejg råder også til å
trene opp hunden året
rundt.
– Som trening på jaktferdigheter, slik som stand,
apportering og driving. For
å få tips og råd om dette
kan man ta kontakt med
rasehundklubber eller jaktforeninger som ofte arrangerer kurs og treninger, informerer hun.
Riktig fôr. – Hunden må fôres
riktig i hele den tiden man
trener opp til jaktsesongen. I
den intensive treningstiden
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På jakt med
hunden

og under selve jakten bør
man gradvis bytte til høyenergi tørrfôr, eventuelt også
gi hunden ekstra tilskudd i
form av fett. Energibehovet
for en hel jaktdag er stort.
Hunder har ofte dårlig matlyst under selve jakten, og
kan derfor lett miste kondisjon og energi når de trenger
det mest.
Fôr med høyt energi innhold, gjør at den ikke trenger
å spise så mye for å få i seg
nok energi. De fleste hunder
liker vom, og det er et naturlig og godt supplement til
tørrfôr.
Gi gjerne små måltider
flere ganger om dagen, råder
Solvejg.
Hun forteller at instinktene til jakthunder er så sterke at de til tross for dårlig
kondisjon er i stand til å gå
hardt i flere dager før de viser tydelige tegn på utmattelse.
Hyppige pauser. – Hva bør en
gjøre for å hindre at hunden
sliter seg ut?
– Hyppige pauser underveis, flere små måltider med
for eksempel vom (kuas magesekk og kraftkost for hunder, red. anm.), per dag og
muligens en hviledag innimellom er gode tiltak for å
holde hunden frisk og rask
under strabasiøse jaktturer,
sier Solvejg.
Temperaturen spiller også
inn. Hunden bruker mye
energi når den fryser. Da er
Solvejgs råd å bruke et godt
dekken og ha med en vindpose den kan ligge i når den
ikke er i bevegelse.
– Hva annet bør en pakke
med seg til hunden?
– En god potesalve som
ikke inneholder vann og potesokker er viktig å ha med.
Såre poter er veldig smertefullt for hunden og kan i ver-

Lars Johan Skjeggedal med elghunder i Vatnedalen i 2007.	
ste fall ende med at du må bære
hunden ned fra fjellet. Det er ikke
et helt uvanlig å se en fornøyd
hund på skuldrene til en ikke fullt

så fornøyd jeger, sier Solvejg og
smiler.
Ormebitt. På varme høstdager i

foto: paul mjaaland

kan huggormen utgjøre en fare
for en jaktende hund.
– Flere hunder dør hvert år
av ettervirkninger av slangegif-

ten og mange får også varige
skader i hjertet eller nyrer. Det
er viktig at man avbryter jakten og oppsøker dyrlege så

raskt som mulig dersom man
mistenker at hunden kan være
bitt av huggorm, presiserer hun
og fortsetter:

– Hvert år forsvinner flere
hunder under jakten. Heldigvis
kommer de fleste til rette
igjen. Det bør være en selvfølge

at alle hunder er ID-merket, og
har halsbånd med telefonnummer rundt halsen slik at det er
lett å finne tilbake til eier. F

