
Jakten med engelska fågelhundar, 
pointer och setter, betecknas av mån-

ga som den finaste av alla jaktformer. 
Det beror främst på att de skönhetsin-
tryck som fågelhundens arbete i marken 
skänker ägaren. Därtill kommer den 
spänning som det alltid innebär att jaga 
med snabba, eldiga ”fullblod”. Till jak-
tformens finesser hör också det intima 
och fascinerande samarbete mellan 
hund och ägare, som är en nödvändig 
förutsättning för ett gott resultat.

Begreppet “stående fågelhund” syftar 
på hundens förmåga att med hjälp av 
vittringen lokalisera tryckande fågel och 
genom att stanna, göra “stånd”, visa 
jägaren var fågeln ligger. Att detta har 
varit den ursprungliga uppgiften för 
dessa hundar framgår tydligt av raser-
nas namn. Pointer kommer av engelska 
point = peka och anger att hunden med 
sitt stånd skall peka ut var fågeln ligger. 
Setter är en härledning av engelska set = 
sätta fast, ställa eller fixera villebrådet. 
Jaktformen är emellertid inte av engel-
skt ursprung utan kommer från me-
delhavsländerna, där jakt med stående 
fågelhundar förekom redan på 1300- 
och 1400-talen. Det var sålunda före 

skjutvapnens tid och jakten bedrevs då 
som nätjakt. Den vanligen beridna jakt-
personalen drog ett nät över både hun-
den och de fåglar den stod för.

Dressyren

Anlaget för att fatta stånd är medfött 
och det är också alla de andra anlag som 
krävs för att en fågelhund skall bli en 
god jakthund. Men för att kunna utnyt-
tja hundens naturliga förutsättningar 
fordras en grunddressyr och utbildning. 
Först och främst skall den unga fågel-
hunden bibringas en lydnadsdressyr 
som håller i alla situationer. Vidare 
måste dressören vid utbildningen vinn-
lägga sig om att med varsamt hand till-
varata hundens alla goda anlag utan att 
dämpa dem mer än vad som är nödvän-
digt. Hur försiktigt man än går till väga 
lägger nämligen alltid dressyren en viss 
sordin på de naturliga anlagen. 

Söket

Jakten med stående fågelhund kan i 
grova drag indelas i följande moment: 
sök, stånd, avancering och resning, ap-
portering samt i speciella fall sekunder-
ing och rapportering. Hundens uppgift 

under söket är att i snabb galopp för-
flytta sig över den av föraren anvisade 
terrängen för att söka och finna den 
fågel som finns i marken. Men det får 
inte ske hur som helst. Det skall ske med 
“stil” som fackuttrycket lyder. Med stil 
avser man bland annat att hundens ga-
lopp skall vara mjuk, ledig och vägvin-
nande och att huvudet skall föras högt. 
Allt detta är tilltalande för ögat men 
har också praktisk betydelse. Den frik-
tionsfria, kraftbesparande galoppen är 
nödvändig för en hund som skall orka 
jaga från morgon till kväll kanske i flera 
dagar i följd. Den höga huvudföringen 
underlättar för hunden att fånga den av 
vinden burna vittringen från den tryck-
ande fågeln. 

En detalj under söket som uteslutande 
har till uppgift att förhöjda skönhet-
sintrycket är hundens svansrörelser. 
Det innebär att den galopperar med 
snabba, piskande svansrörelser, vilket 
ger mera liv och spel åt hundens hela 
uppträdande. Av stor praktisk betydelse 
är däremot mönstret i söket, vilket skall 
vara sådant att hunden om möjligt inte 
går förbi fågel. 

Det väl skolade söket skall ha zick-zack-
mönster, det vill säga hunden skall söka 
från kant till kant med lagom avstånd 
mellan “slagen” och alltid vända mot 
vinden för att utnyttja möjligheterna 
att få vittring av fågeln och inte lämna 
mark osökt bakom sig. Hos somliga hun-
dar är anlagen för ett regelbundet sök 
medfödda. Andra hundar får man lära 
ett sådant sök och det skall ske så snart 
man tar den unga hunden med i marken 
för att börja utbildningen. Då hunden 
vänder fel, på fackspråk “konvänder”, 
skall föraren springa mot den och med 
handrörelser tvinga den ut till fältets 
kant för att där vända mot vinden.
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Ståndet

Hundens benägenhet att fatta stånd då 
den känner kroppsvittring av fågel är 
som tidigare sagts medfödd. Anlaget 
kan ibland spåras hos helt unga val-
par medan andra inte börjar stå för-
rän i 1-årsåldern eller senare. Man 
skall dock aldrig försöka lära hunden 
att stå. Det skall komma av sig självt. 
Till att börja med står den unga hun-
den vanligen endast helt kort för att 
därefter, sin natur likmätigt, köra upp 
fågeln och förfölja den. Det gör ingent-
ing. Tvärtom bidrar det till att befästa 
hundens jaktlust och viltbegär, som är 
drivfjädern till hela hans arbete. Det 
fasta ståndet kommer så småningom. 
Då ska föraren lugnt gå fram till hun-
den, koppla den och klappa den. Efter 
ett par minuters stånd uppmanar man 
hunden att avancera och resa fågeln. 

Då fågeln lyfter kommenderar man 
“sitt” eller “ligg” och hindrar med 
hjälp av kopplet hunden att förfölja 
fågeln. Sedan denna övning upprepats 
så ofta att hunden självmant sätter eller 
lägger sig kan man sluta med att kop-
pla den på ståndet och när den också 
okopplad genomgår ritualen på angivet 
sätt, ja då är den i stort sett färdig att 
börja jaga med.

“God näsa”

För att fågelhunden skall kunna klara 
sin huvuduppgift, att finna och stå för 
fågel, måste den ha ett speciellt väl ut-
vecklat luktorgan, “god näsa” som det 
heter på fackspråket. Särskilt när det 
gäller mycket snabba hundar ställs det 
stora krav på näsan. I hög fart skall den 
hinna reagera i tid för fågelns vittring 
och ta stånd på sådant avstånd från 
fågeln att denna inte blir skrämd och 
tar till vingarna. Händer detta ändå - 
vilket det alltid gör någon gång även 
med den bästa hund - säger man att 
hunden “stöter” fågeln och att stöta 
fågel betraktas som fel av det enkla 
skälet, att jägaren då inte får tillfälle att 
skjuta, vilket dock sist och slutligen är 
jaktens mål och mening. Själva nedläg-
gandet av det vilda blir likväl inte av så 
avgörande betydelse med hänsyn till 
den dominerande roll hundens arbete 
spelar vid fågelhundsjakt jämfört med 
vissa andra jaktformer.

Avance och apport

Hundens avancering mot den trycka-
nde fågeln är en viktig detalj i utbild-
ningen, som sätter lydnadsdressyren på 
hårda prov. Den skall ske villigt men 
behärskat. Det måste för hunden te sig 
kontroversiellt att, ledd av sin rovd-
jursinstinkt smyga sig fram mot det 
tryckandet bytet, färdig till språng för 
att fånga det, och så plötsligt, då fågeln 
lyfter, ålägga sig den fullständiga be-

härskning den lärt sig genom dressyr-
en: att sätta eller lägga sig. Den unga, 
odresserade hunden förföljer instink-
tivt den lyftande fågeln och det hän-
der även ibland med äldre hundar, då 
dressyren inte håller. Detta kallas för 
att hunden “rusar”. Särskilt frestande 
måste detta naturligtvis vara under jakt 
då fågeln fälls och faller framför hun-
den men även då skall den väldresse-
rade hunden hålla sig fullständigt lugn 
och först på kommandoordet “apport” 
gå fram och hämta den skjutna fågeln, 
återvända med den i munnen, sätta sig 
framför jägaren och på kommandoor-
det “släpp” lämna den i jägarens hand. 

Sekundering och rapportering

Då man jagar med två hundar skall de 
respektera varandras stånd. Detta kal-
las för att sekundera och innebär, att 
då den ena hunden får stånd skall den 
andra spontant stanna och förhålla sig 
orörlig tills den får order att fortsätta 
sitt sök. Avsikten med sekundering är 
att den stående hunden inte skall störas 
i sitt fågelarbete av parkamraten. An-
laget för sekundering kan vara medfött 
men hunden kan också genom dressyr 
lära sig att sekundera. Om man jagar 
i betäckt terräng, till exempel vid jakt 
på skogsfågel, är det av stort värde 
om hunden rapporterar. Det innebär 
att hunden, då den funnit fågel utom 
synhåll för jägaren, lämnar ståndet, 
går tillbaka till jägaren och sedan för 
denne till den plats där fågeln finns.  

fågelhundsporten


