
UPS min familiehund viser sig at være en jagthund o g jeg går ikke på 
jagt !

Jeg har ofte folk som henvender sig på grund af adfærdsproblemer med deres spaniel. Ofte 
problemer med at de ikke kan styre hunden når den kommer ud og de derfor ikke tør slippe den fri. 
Eller den slet ikke kan gå i snor og har meget svært ved at koncentrere sig og apportering er at 
løbe rundt som en tosset med noget i munden. Som oftest er der tale om en hunde avlet til jagt, 
det man indenfor spaniel verdenen kalder en FT’spaniels.
Familien står uforstående overfor disse problemer, for de havde jo gjort et grundigt forarbejde og 
læst bøger om spaniels, hvori der står at det er en glimrende familiehund, den er samarbejdsvillig 
og nem at træne. Egenskaber som opdrætteren også gjorde opmærksom på.

Med spaniels (cocker og springer) er problemet at man avler i to linjer, en standard som kan 
håndteres af de fleste mennesker og en jagtlinje som egentlig kun bør sælges til jægere. De to 
linjer avles indenfor hver deres stambogsførende organisation, som ikke har noget samarbejde. I 
den populære litteratur omtales normalt kun standardtypen så offentligheden har svært ved at finde 
information om forskellene på de to typer, de sælges jo begge som  Springer eller cocker spaniels. 
Har man købt en spaniel af rene jagtlinjer skal man derfor være opmærksom på  de arvelige 
egenskaber som  opdrætterne har brugt generationer på at fremelske og som derfor ligger latent i 
hvalpen.
De fleste vil blot sige hunden har jagtlyst; men for at undgå træningsproblemer med hunden er vi 
nød til at specificere denne medfødte arvelige adfærd lidt mere en til blot at kalde det jagtlyst.
For FT spaniels kan vi f.eks. tale om arvelig adfærd som, det at bære, være kontaktsøgende, selve 
kryds søget efter vildt og respekt for noget som flygter som nogle af de væsentligste egenskaber.
På disse forskellige områder er hunden gennem arven forprogrammeret til at udvise en bestemt 
adfærd. Fra helt lille hvalp ses den arvelige egenskab til samle op og bære ved at hvalpen samler 
alt muligt op og bærer på det. En FT’er er meget kontaktsøgende og konstant forsøge at være lige 
i nærheden. Kryds søget er så indbygget at man ser hunden krydse rundt i linen når man går med 
den i løs snor. En FT’er vil også som hvalp automatisk stoppe op, første gang den ser en solsort i 
haven flyve op.
Disse arvelig egenskaber skal formes i ønsket retning for at være anvendelige og hvad der måske 
er endnu vigtigere at notere sig, for ikke at ødelægges gennem manglende eller forkert formning. 
Det er også vigtigt at vide at den arvelige adfærd formes uanset om vi griber ind eller ej. Griber vi 
ikke ind sker denne formning altså alligevel; men på hundens egne præmisser og ikke 
nødvendigvis i en for os ønskelig retning.
Formningen af den arvelig adfærd skal ske det første år af hvalpens liv og skal starte den dag 
hvalpen ankommer til hjemmet.
Det er her problemet opstår, når man blot skal have en familiehund og så ender med at købe en 
FT spaniel. Man får ikke formet den arvelige adfærd i den ønskede retning og vi kommer til at stå 
med en hund som allerede ved et års alderen har adfærdsproblemer. Adfærdsproblemer som ofte 
skyldes at hunden er voldsomt mentalt understimuleret, samtidig med dens arvelige egenskaber 
har fået lov at udvikle sig helt på dens egne præmisser og i en for os uønsket retning.

Derfor skal vi forme hvalpens arvelige lyst til at stoppe for noget som bevæger sig gennem tidlig og 
planlagt sit/stop træning og træning af impulskontrol i apport situationer. Vi skal forme dens 
arvelige lyst til at samarbejde, ved at have meget fysisk kontakt med hvalpen og  lære den at det er 
den som skal holde kontakt til os og ikke omvendt.  Vi skal forme dens arvelige lyst til at bære ved 
en fornuftig apporterings træning, hvor vi det første år kun interesserer os for tre ting. Hunden 
må¨først hente når den får lov (impulskontrol),   vi interesserer os ikke for hvordan den afleverer, 
bare den bringer emnet og  det skal være lige ud og lige hjem. Vi skal forme dens arvelige lyst til at 
gå på jagt ved altid at holde hvalpen kort når den er fri og aldrig at lade den jage alene, heller ikke i 
haven og hver gang den får kontakt med vildt som flygter skal den fløjtes sit. Senere kan vi erstatte 
det at gå på jagt med at søge skjulte dummyer eller andre emner.

 Formår man indenfor det første år at forme disse, for en spaniel så basale arvelige egenskaber er 



man godt på vej til at få en fantastisk hund også selv om den ”kun” skal være familiehund. 
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