
– Han  är  en  mycket  bra  älg-
hund.  Det  har  skjutits  ett  15-tal
älgar för honom. I början var han
lite för het och kom tillbaka från
ett älgstånd med svullet öga. Men
sedan dess aktar han sig, berättar
ägaren,  Magnus  Olsson  från
Ramnäs i Västmanland.

Det  har  börjat  dyka  upp  vild-
svin  på  hans  hemmamarker  och
därför  ville  Magnus  under  kon-
trollerade  former  testa  hur  hun-
den uppträdde med vildsvin. 

En sökning på Internet ledde till
besök  hos  Dennis  Andersson,
som har ett två hektar stort hägn
på  Ökersbo  hundskola  utanför
Heby i Uppsala län.

Mentaltest
– Vi  ska  börja  med  en  liten

mentalbeskrivning, för att se vad
som finns innanför pälsen på den
här  hunden,  säger  Dennis
Andersson och stegar före mot en
liten provbana i skogen.

En  kraftig  järnkätting  har  rig-
gats så att den hänger ovanför en
lutande plåt.

– Det  här  kommer  han  nog  att
bli väldigt rädd för, tror Magnus.

Dennis  beordrar  Magnus  och
Acke  att  gå mot  plåten. När  det
börjar skramla ska Magnus släp-
pa kopplet.

Järnkättingen  ramlar  ned  med
ett  förskräckligt  skrammel  som
följd.  Vissa  hundar  flyr  hundra-
tals  meter  och  vägrar  återvända.
Acke hoppar till men går snabbt,
och av egen vilja, fram och nosar
på anordningen.

Fula gubbar
På nästa station håller en med-

hjälpare till Dennis i hunden och
Magnus promenerar bort efter en
stig. Hunden ska på sin väg pas-
sera  ett  stort  antal  sådana  pap-
persfigurer, både i hel- och halv-
format,  som armén använder  för
träningsskytte.  En  del  hundar
vägrar gå igenom mellan gubbar-
na.

Acke släpps och Magnus kallar
in honom. Han ryggar till lite när
han  upptäcker  gubbarna,  men
sedan  känner  han  sig  snabbt

trygg  och  springer  fram  till
husse.

Sista stationen i den lilla mental-
beskrivningen  är  en  slädgubbe
som  dras  upp  ur  ett  dike.  Acke
morrar och skäller ut gubben, men
finner  sig  snabbt  och  luktar  av
gubben som visar sig vara ofarlig.

Stor dådkraft
På  den  här  stationen  finns  det

hundar  som  tvärvägrar  att  gå
fram till gubben.

– Han har klarat sig mycket bra.
Visst  reagerar  han,  men  det  ska
hundar  göra  inför  okända  saker
som  kan  vara  farliga.  Han  visar
stor  dådkraft  men  tar  sig  snabbt
samman och övervinner rädslan.

– De här testerna görs för att få
en bild av hundens mentala status
innan den släpps in till vildsvinet.
Redan  här  kan  man  se  hur  hun-
den  kommer  att  fungera.  Vid
vildsvinsjakt  är  dådkraft,  mod,
det  avgörande  för  om  hunden
orkar jaga vildsvin, säger Dennis
Andersson.

Han  menar  att  hundar  som  är
svaga  i  dådkraften  kan  kompen-
sera detta genom stark jaktlust.

Nu  är  det  dags  att  möta  den
store  och  lagom  sure  galten  på
Ökersbo  hundskola.  Grinden  till
hägnet  öppnas  och  Acke  vädrar
omedelbart in var galten ligger.

Många hundar är väldigt avvak-
tande. De vet exakt var galten lig-
ger  och  trycker  men  går  då  åt
motsatt  håll  i  hägnet  och  har
ingen lust att jaga. Sådana hundar
måste hjälpas på traven.

Acke tar sig an jobbet med stor
jaktlust.  Det  blir  ståndskall  och
Acke  matar  på  med  ett  lugnt
malande  ståndskall.  Han  jobbar
på  ett  tryggt  säkerhetsavstånd

från galten och hinner lätt undan
när  den  kommer  stormande  och
försöker torpedera honom. Aldrig
någonsin  är  hunden  så  nära  gri-
sen att det finns någon som helst
risk  för  fysisk  skada,  varken  på
gris eller hund.

Ståndar i timmar
Problemet  kommer  när  Acke

ska kallas in från sitt ståndarbete.
Det går knappt.

– Det är likadant på älgjakterna,
som mest har han skällt älg  i 15
timmar. Men jag har ett trick. Om
jag går fram och stöter älgen rik-
tigt hårt så brukar hunden ge sig,
berättar Magnus Olsson.

Den här dagen har Magnus Ols-
son  med  sig  kompisen  Max

Bauer  till  hägnet.  Max  har  en
unghund,  en  norrbottenspets.
Den har inte riktigt fått den men-
tala stabilitet som en vuxen hund
och är lite tveksam och avvaktan-
de inför vildsvinet. När hundarna
släpps  tillsammans  blir  det  mer
fart på norrbottenspetsen.

– Här ser vi hur två hundar, som
provas  under  kontrollerade  for-
mer  i  ett  hägn,  visar  sig  kunna
samjaga mycket  bra,  säger Den-
nis Andersson.

Han  är  kritisk  till  förslaget  att
införa förbud mot packjakt i Sve-
rige.

– Man  ska  inte  diskutera  pack
utan  följa  de  spelregler  som
redan  finns.  Hundarna  får  inte
vara  för skarpa och utsätta viltet
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Jämthunden Acke klarar sitt   fö    
Nu har Dennis Andersson vid Ökersbo hundskola kom-
mit igång med testerna av vildsvinshundar. 
Jakt & Jägare var med när fyraårige jämthunden Ram-
sjöskogens Acke för första gången ställdes öga mot
öga med vårt senaste högvilt i Dennis Anderssons
hägn.
Acke får högt betyg – han är den typen av hund som
har stora chanser att överleva vildsvinsjakt.

Hunden ska kunna använda
huvudet rationellt och inte
ge sig i klinch med grisarna”
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för  onödigt  lidande.  Oavsett  om
man släpper en eller flera hundar
får  de  inte  vara  för  skarpa  och
skada vildsvinen.

– Den nya rasen i Sverige, grif-
fon nivernais,  släpps  i  Frankrike
både  två  och  tre  hundar  samti-
digt,  men  utan  att  skada  några
grisar, säger Dennis Andersson.

Testas tillsammans
Han  anser  det  dock  viktigt  att

hundar som eventuellt ska samja-
ga måste  testas  tillsammans. Det
duger  inte  att  släppa  två  hundar
första gången vid skarp jakt. Man
måste  kunna  se  hur  de  här  hun-
darna  kommer  att  uppträda  till-
sammans.

Åter  till  Ramsjöskogens Acke.

Hans betyg efter hägnbesöket blir
mycket bra.

– Hunden måste kunna använda
huvudet rationellt och inte ge sig
i klinch med grisarna. Vildsvinen
far illa och hunden riskerar att bli
dödad. Acke  är den  typ  av hund
som  har  stor  chans  att  överleva
vildsvinsjakt,  säger  Dennis
Andersson.

Magnus Olsson är mycket nöjd
med dagen.

– Bra  att  vi  fick  göra  ett  litet
mentaltest  först.  Jag  fick  veta
saker  om  hunden  som  jag  inte
riktigt  kände  till.  Och  efter 
hägnet  vet  jag  att  det  inte  är
någon  fara  om  han  stöter  på
vildsvin. Det  är  kul,  säger Mag-
nus Olsson. 

   tt   första möte med galten

Håller avståndet. Aldrig någonsin är jämten Acke så nära grisen att det finns någon som helst risk för fysisk skada, varken på gris
eller hund. Jämten hinner lätt undan (infällda bilden) när galten kommer stormande och försöker torpedera honom.

Nya lärdomar. Bra att vi fick göra ett litet mental-
test först. Jag fick veta saker om hunden som jag
inte riktigt kände till, säger Magnus Olsson. Vänd
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