HUNDPROBLEM

ALLA PROBLEM
GÅR INTE ATT LÖSA
Text: Barbro Börjesson

BB-gruppen brinner för sin testverksamhet och
gör allt de kan för att sprida information och
väcka intresse för att mentaltesta sin jakthund.
En av tyngdpunkterna i testet är att du till
exempel kan få veta orsaken till att din hund,
trots god jaktlust, ibland inte levererar vad du
förväntar dig.

22

B

irger Fransson berättar här om sina er
farenheter av en eftersökshund som, då
den testades som ung, gjorde bra ifrån
sig och såg lovande ut. Det fanns dock några
frågetecken i testprotokollet som Birger just
då hade funderingar kring. Det handlade om
hundens bristande mod och överdrivet höga
temperament. Att en ung hund inte visar sig
så modig behöver i sig inte vara oroande.
Den mentala utvecklingen pågår fram till
cirka två års ålder och just modet/dådkraf
ten är en av de egenskaper som under hela
hundens utveckling fylls på av livserfaren

heter. Att valpar och unga hundar lättare blir
upplivade än vuxna djur är varken onaturligt
eller ovanligt. En extra livlig valp eller ung
hund kan lugna ner sig när hunden mognat
och alla anlagsvärden är på plats. Nervkon
stitutionen är den egenskap som hela tiden
styr hundens känslor och beteenden och där
för är anlagsvärden i just den egenskapens
särskilt betydelsefulla. En hunds snabba
agerande i kombination med viss okoncen
tration kan förutom hög livlighetsgrad också
bero på stress. Ibland kan det vara svårt att
till 100 procent veta vad som påverkar ett
beteende när hunden ännu inte är mentalt
vuxen. Så kan det ha varit i fallet med den
här hunden som Birger nu berättar om.
– När vi började träna upplevde jag inte
några störande beteenden, men ju mer hun
den fick spåra desto ivrigare blev den. Jag
förstod ganska snart att det inte handlade
om hundens temperament utan istället var
det stressnivån som kraftigt ökade ju mer er
farenheter och förväntningar han fick av att
nyttja sin jaktlust. För att försöka komma åt
problemet valde jag under en tid att ta med
honom till skogen utan att göra annat än

strosa runt, träna lite lydnad, ibland hade jag
med fika så vi kunde få en lugn mysstund
tillsammans, säger Birger.
FÖRSTOD INTE UPPGIFTEN
Men det hjälpte inte, snarare blev det
tvärt om och det verkade bara bli mer och
mer jobbig för hunden att hålla sig lugn
i skogsmiljön. Birger valde att återuppta
spårträningen i hopp om att han skulle bli så
intresserad av att spåra att koncentrationen
skulle falla på plats.
Tiden gick och när Birger bestämde mig
för att se hur hunden skulle klara ett verkligt
eftersök blev det ”ömsom vin ömsom
vatten”. Stundtals kunde hunden göra bra
arbeten men oftast gjorde han Birger både
undrande och besviken. Birgers känsla var
att han inte alltid förstod arbetsuppgiften
och kunde plötsligt bli totalt förvirrad. Det
kopplade helt enkelt inte rätt i huvudet på
honom.
När Birger lät hunden göra eftersök av
skadat vilt blev det uppenbart hur förvänt
ningarna snabbt gav ett alldeles för högt
stresspåslag.

– Om han först hade spårat en sträcka,
och kom fram till ett djur som drog iväg
från sin sårlega, kunde han springa runt,
runt på platsen under ett antal minu
ter efter att jag släppt honom. Till sist
sansade han sig och tog upp förföljandet.
Vid tillfällen när man skjutit för honom
kunde han dra rakt förbi djuret med fullt
drevskall för att efter någon minut komma
rusande tillbaka, säger Birger.
Birger kan också berätta att om hun
den bröt en jakt, och skulle ta sitt spår
tillbaka, så hittade han inte hem igen. Det
har också hänt vid vildsvinseftersök att
hunden blivit översprungen/rullad och
Birger tror inte han är medveten om det
när det hänt!
Problemen har också tagit sig uttryck i
andra situationer som inte har med spår
ning eller jakt att göra. I bilen är hunden
så stressad att han skäller, gnäller och
flåsar oupphörligt.
– Jag har provat att täcka buren, testat
att sätta hunden i bilbälte i sätet och att
någon suttit bredvid honom, men inget
har hjälpt. Jag rådgjorde till sist med BB
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Foto: Extreme-Photographer.

gruppen och vi beslöt att göra ett nytt
mentaltest för ett se om vi kunde förstå
vad problemet berodde på, säger Birger.
LÄTTSTRESSAD OCH IMPULSIV
Nu fick Birger ett klart och tydligt svar!
Det nya testet visade att hundens nerver
inte var bra och att hans livlighet hade ökat
till näst intill impulsiv. Nervkonstitutionen
har uppenbarligen inte klarat att tygla hans
överdrivna temperament och nu var alltså
hunden både lättstressad och impulsiv.
Under testet såg vi att han inte kunde kon
centrera sig även om han var intresserad av
uppgiften, och han kunde heller inte fatta
rätt beslut för att avsluta en aktivitet. Hans
stora, fina jaktlust blir så störd när stressen
ökar att det blir totalstopp för möjligheten
att utföra ett kontrollerat arbete. Hemma
är hunden hur lugn och fin som helst och
Birger märker honom nästan inte inomhus.
Men så snart de skall göra något, oavsett
om det är att bara gå ut och gå eller att ta
bilen för att åka och handla, drar han igång
och blir nästan okontaktbar.
– I dagsläget använder jag inte hund
en till något arbete. Jag vill absolut inte
riskera att han blir skadad i skogen och jag
upplever att han far illa av att inte klara det
jobb han egentligen så gärna vill ta sig an,
säger Birger.
Hundar är individer och även om de är
av samma ras har Birger sett hur anlagen
för olika egenskaper skiljer sig. Birger mö
ter ibland eftersökshundar med överdriven
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livlighet och tyvärr tolkar en del detta som
ett tecken på att hunden har en bra ”mo
tor”. Om nerverna hos dessa hundar inte är
tillräckligt starka är risken stor att hundarna
inte klarar sitt viktiga jobb!
SKAPA TRYGGHET
Eftersökshundar måste ha en mentalitet
som ger dem förutsättningar att spåra under
lång tid, ofta under svåra förhållanden utan
att bränna onödig energi. Dessutom måste
de kunna fatta rätt beslut i en stressad
situation. För att ge en ung hund bästa
förutsättningar kan vi till exempel tänka på
att vänta med att ge den praktiska upp
gifter under tiden den utvecklas. I stället
kan vi ofta ta med den till skogen, erbjuda
planerade spåruppgifter och grundlägga en
god allmänlydnad.
– Det är något som skapar trygghet och

ger bra förutsättningar för att vi ska få en
effektiv jaktkompis när hunden blir vuxen.
Men om nerverna är dåliga och tempera
mentet är på gränsen till att vara impulsivt
så är det svårt hur än vi gör, jag vill påstå
näst intill omöjligt, säger Birger.
MENTALTEST KAN HJÄLPA
En hund föds med sina anlag för känslor
och talanger. Hur skickliga vi än är, eller hur
stor erfarenhet vi har av hundar, går det inte
att påverka en hunds mentalitet till v arje
pris. Ett mentaltest kan hjälpa uppfödare att
välja rätt avelsdjur och vi köpare kan efter
ett test av unghunden få indikationer om hur
vi på bästa sätt bör hantera den för att hund
en en dag ska bli den stjärna vi hoppas på.
Men även om alla goda förutsättningar finns
blir inte resultatet alltid vad vi önskar – och
ingen ska då lastas för det!

INFO!
BB-GRUPPENS PLANERADE MENTALTESTER 2020
Datum
April, 23-26
Maj, 9-10
Maj, 16-17
Maj
Augusti, 6-8
September

Plats
Bergkvara gård/Växjö
Junsele/Ångermanland
Gålö/Sörmland
Höör/Skåne
Tidö Slottt/Västmanland
Höör/Skåne

Upplysning/anmälan
ulrica@bergkvaragard.se
magnus@wildtribes.se
goran@sahlstens.com
majashundliv@gmail.com
dittagarden@telia.com
majashundliv@gmail.com

Dessutom ordnas tester för grupper eller enskilda vid tillräckligt antal anmälningar av PO E
 riksson
(karlsborgshundtjänst@hotmail.com), Annika Olsson (vargannika@telia.com), Ronny Lindvärn
(ronny.olsson@hotmail.com), Håkan Sköld (hakanjula@hotmail.com) och Malin Kyllesjö
(malin.kyllesjo@herrgardskliniken.se).

