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- Jeg har tenkt mye på historien om 
Clara, Claudia og Cedrik som sto i Bergens 
Tidene – kattungene som ble plassert i 
en eske og forlatt. Jeg forstår ikke at folk 
kan gjøre slike ting mot dyr, introduserte 
daværende landbruksminister Terje Riis-
Johansen utkastet til den nye dyrevelferds-
loven på en pressekonferanse i juni. 

Den nye dyrevelferdsloven vil styrke 
dyrenes rettigheter på flere områder. 
Konkrete tiltak som ble presentert under 
pressekonferansen var forbud mot å eie 
dyr for personer under 16 år, varslings-
plikt ved mislighold, og mulighet til å 
frata et menneske retten til å holde dyr. 

- Jeg ber folk tenke seg godt om før 
de anskaffer dyr! Ved mislighold er 
det viktig at nærmiljøet sier fra, tord-
net Riis-Johansen fra talerstolen.

BAKGRUNN FOR LOVEN |  Flere under-
søkelser viser at dyrevelferd er et område 
som opptar den enkelte samfunnsbor-
ger. Et resultat av dette er at fagområ-
det dyrevelferd er i sterk utvikling. 

I en stortingsmelding av 2002-2003 ble det 
bestemt at en skulle lage en ny lov om 
dyrevelferd for å bringe Norge i frem-
ste rekke på dette området. En betydelig 
utvikling i kunnskap om dyrs evner og 
behov, kombinert med høye etiske stan-
darder er bakgrunnen for lovforslaget. Det 
har vært bred enighet om at det er på høy 

tid med en moderne lov som beskytter 
dyrene ut i fra faglig viten, og med utgangs-
punkt i hva som er i dyrenes interesse. 

EN TVERRFAGLIG UTFORDRING |  ”Dyre-
velferd er individets subjektive opplevelse av 
sin mentale og fysiske tilstand som følge av 
dets forsøk på å mestre sitt miljø”, er defini-
sjonen på dyrevelferd ifølge forskergruppen 
på Universitetet for miljø og biovitenskap.

Nyere forskning viser et stadig mer kom-
plekst bilde av hva dyrevelferd innebærer. 
Den nye kunnskapen er for øvrig vanske-
lig å få implementert i lovverket på grunn 
av politiske og økonomiske hindringer. 
Dette betyr at forskningen trenger større 
innsats fra andre fagområder som so-
siologi, økonomi og etikk. Utfordringen 

Ny lov om dyrevelferd er på trappene. NKK har deltatt aktivt i høringspro-
sessen for å ivareta hunden og hundeierens interesser. Lovverket vil på-
virke hundeeierens hverdag – forhåpentligvis til det bedre.

Økt fokus på dyrs 
trivsel

TEKST  |  Ann Cathrin Solbakken

Rådet for dyreetikk er et uavhengig, 
rådgivende organ oppnevnt av Landbruks-
departementet. Medlemmene skal gi råd 
om prinsipielle etiske sider ved dyrehold 
og husdyrproduksjon, inkludert oppdretts-
fisk, kjæledyr og ville dyr i fangenskap. 
De behandler saker som Landbruksdepar-
tementet, offentlige instanser, interesseor-
ganisasjoner eller privatpersoner ønsker 
utredet. De ser det som en viktig oppgave 
å være premissleverandør og bidragsyter 
til en løpende offentlig debatt omkring 
bruk og behandling av dyr i samfunnet. 

I januar i år fremla rådet en offentlig 
uttalelse om viltforvaltning og jaktutø-

velse fra et dyrevelferdsperspektiv. 
Konklusjonene i rapporten har skapt 
debatt og temperatur i jaktmiljøene. 

HVA SIER RÅDET? |  Rådet for dyreetikk 
mener en bør ha en aktverdig grunn for 
å drepe et dyr, uansett dyreart. Dersom 
man skal begrense størrelsen på en popu-
lasjon er det helt sentralt at jakten eller 
fangsten utføres på en dyrevernmessig 
forsvarlig måte. Hvis en har alternativer 
bør den mest skånsomme metoden velges. 

I praksis berører dette jakthund-
folket på følgende områder:

• Rådet anbefaler forbud mot hijakt på rev 
og grevling, da en antar at denne jaktformen 

påfører reven/grevlingen en større belast-
ning/stress enn gluggjakt med utlagt åte. 
Rådet mener også at det er større fare for 
skader på hund og jaktobjekt under hijakt. 

• Rådet ber om at det utføres en 
vurdering om krav til ettersøks/ap-
porterende hund under all jakt. 

• Rådet ber om at det gjøres undersøkel-
ser om hvordan bruk av løs, drivende 
jakthund påvirker vilt som hare og rådyr. 
I England ble det forbudt med hjortejakt 
med hund etter en slik undersøkelse.

JEGERE I HARNISK |  Rådet for dyreetikk 
er sammensatt av syv representanter fra 
husdyrnæring, dyrebeskyttelse, forvaltning, 

 

Uttalelser om jakt skaper debatt
Rådet for dyreetikk uttalte seg negativt til flere former for jakt med hund i 
en redegjørelse i januar i år. Jakt- og hundemiljøene frykter kroken på døra 
for flere jaktlige aktiviteter. 

TEMA

RÅDET FOR DYREETIKK
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a Rådet for dyreetikks  
oppgaver:

• Holde seg orientert om og 
vurdere prinsipielle etiske 
sider ved alle typer dyre-
hold og bruk av dyr, samt 
forholdet til viltlevende dyr.

• Vurdere direkte og 
indirekte bruk av biotekno-
logiske prinsipper på dyr.

• Vurdere de etiske sider av 
moderne avlsarbeid og dy-
rehold, herunder bevaring 
av genetisk mangfold og 
hensynet til ville biologiske 
ressurser.

• Vurdere behov for 
endringer i eksisterende 
lovverk og forvaltnings-
praksis og ut fra dette gi 
råd til myndighetene når 
det gjelder tilsynet på dyre-
vernområdet.

• Bidra til løpende debatt 
om dyreetiske spørsmål  
og drive holdningsskapen-
de arbeid i samfunnet.

utdanning og forskning og uavhengige samfunns-
interesser, og med en leder med fagetisk kom-
petanse. To av rådets medlemmer er prinsipielt 
sterkt kritisk til jakt og fangst som fritidsaktivitet.

- Rådet for dyreetikk er åpenbart i utakt med det 
store flertallet. Når de sidestiller dyrs og men-
neskers egenverdi er det eksotisk i et samfunn 
som har vært preget av menneskenes kamp 
for å overleve. Det blir galt og uten demokra-
tisk legitimitet når de som er hyret inn for å 
gi staten råd, ikke har dette klart for seg, men 
baserer seg i altfor stor grad på hva en liten 
minoritet av ekstremister mener, skrev leder i 
Norges Jeger- og Fiske forening (NJFF), Tor-
stein Moland i en kronikk i VG i april i år. 

NJFF mener rådet er sammensatt av perso-
ner som ikke representerer eller innehar god 
nok kompetanse om jakt. De kritiserer rådet 
for kun å ha hatt samtaler med dyreverns-
organisasjoner og ikke hentet råd og erfaringer 
fra jaktmiljøene under sitt arbeidet med den 
offentlige uttalelsen. Jaktmiljøene frykter at 
deres kunnskap og erfaringer ikke blir hørt og 
tatt hensyn til i den nye dyrevelferdsloven.

Cecilie Marie Mejdell som utgjør sekretariatet i 
Rådet for Dyreetikk sier til Hundesport at grunnen 
til at NJFF ikke ble invitert med under prosessen 
ikke skyldes uvilje, men rett og slett at de ikke 
tenkte på det. Det ble invitert 6 ressurspersoner 
til samtaler hvorav fire av disse var aktive jegere. 

I rådet sitter ett medlem som er aktiv jeger og 
en tidligere jeger. Det vil si at de fem resterende 
medlemmene utgjør 71 prosent, noe som ikke er 
langt unna snittet for den norske befolkningen, 
sier Cecilie Marie Mejdell i rådet for dyreetikk.

NKK har utarbeidet nye regler for hvordan 
hihundprøver skal gjennomføres og i disse er 
det tatt stort hensyn til dyrevelferd. Se side 12.

Kilder: 
Rådet for Dyreetikks hjemmeside: http://org.umb.no/etik-
kutvalget/ 
Dyrevernsalliansen: http://www.dyrevelferd.info/view_article.
asp?id=39 
Norges Jeger og Fiskeforbunds brev til Landbruksdeparte-
mentet av 23.01.2008 
”Dyreetikk på villspor” av Torstein Moland: http://www.njff.
no/portal/page/portal/njff/nyhet?element_id=6685367&displ
aypage=TRUE

er å få flere fagdisipliner til å jobbe tet-
tere sammen, og ikke minst få dem til å 
anerkjenne hverandres kompetanse.

BEGRENSNINGER FOR JAKT- OG TJE-
NESTEHUNDER? |  I høringsforslaget til 
den nye loven er det spesielt to områder 
som gir indikasjoner på eventuelle be-
grensninger for jakt og tjenestehundeiere.

”Eksempelvis vil trening av hihund 
på rev i bur i kunstig hi være aktuelt 
å forby gjennom forskrift”, står det i § 
27 som gjelder jakt, fangst og fiske. 

Dette antyder et mulig framtidig forbud, 
som kan få store konsekvenser for både 
oppdrettere av hihundraser og jegere som 
bruker disse rasene på jakt. De vil miste 

både et viktig avlsverktøy og muligheten 
til å teste hundenes egenskaper før prak-
tisk jakt (se egen artikkel om hijakt).

I  § 25 fastslås det at alle former for bruk 
av dyr i kamp med andre dyr eller mennes-
ker er forbudt. Dette gjelder også trening i 
slik aktivitet, bortsett fra forsvarlig bruk av 
tjenestehunder. Dette kan gi en indikasjon 
på at trening av tjenestehunder innenfor det 
såkalte RIK- programmet er i gråsonen. RIK 
er en fellesbetegnelse på flere sett med prø-
ver der blant annet lydighet, spor, ferdsel, 
utholdenhet og bitearbeid inngår. Det er et 
viktig avlsverktøy for de som driver oppdrett 
av tjenestehunder. Norsk Kennel Klub har 
fått tillatelse til å fortsette med RIK-program-
met fra Politidirektoratet etter søknad. 

Forslaget til ny dyrevelferdslov er i stor grad 
en fullmaktslov som gir hjemmel for utarbei-
delse av forskrifter. En stor utfordring blir ”å 
tette alle hull” når den gjeldende detaljerte 
dyrevernloven blir erstattet av en mer gene-
rell dyrevelferdslov. Det er derfor viktig at 
myndighetene konsulterer fagmiljøene rundt 
kjæledyr ved nye begrensninger eller forbud. 

Kilder:  
Landbruks og Matdepartementet – Høring – ny lov 
om dyrevelferd 
Høringsuttalelse til ny lov om dyrevelferd fra Det Kgl. 
Landbruks- og Matdepartement 
”Dyrevelferdsbegrepet – både biologi og etikk” av 
Bjarne Braastad, Inger Lise Andersen og Randi Op-
permann Moe  
”Dyrevelferdsbegrepet” – Forskningsbehov innen 
dyrevelferd i Norge, rapport fra Styringsgruppen 
levert av Norges Forskningsråd

Hunden støttes av fører og trener under det første møtet med reven.
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- Minkende interesse for hijakt fører 
til et økende problem med grevling og 
vilt i boligfelt. Småbarnsfamilier reage-
rer og ber kommunen rydde opp, skri-
ver Østlandsposten sommeren 2007.

I samme artikkel uttaler en represen-
tant fra viltnemda i Larvik at jakt på 
rådyr, rype og elg er blitt mer populært 
enn den tradisjonelle hijakten. Konse-
kvensen er en økt bestand av grevling 
og rev i enkelte områder. Dette vil by på 
utfordringer ved utbrudd av sykdom. 

UROKRÅKER OG SMITTEBÆRERE | Reven 
kan bli en sann plage dersom han får sma-
ken på husdyr som høner, gjess, kaniner 

eller katter. Ikke bare er han en urokråke, 
men også en stor smittebærer. Reveskabb 
kjenner de fleste. Sykdommen smitter over 
på andre rev, men også på ulv, mår, fjellrev, 
gaupe, hund og katt. Dyr med reveskabb 
lider en smertefull død og bør avlives og 
brennes så raskt som mulig. Rev og grevling 
som er syke eller skadet søker ly i hiet sitt. 
En trent hihund vil enkelt kunne spore dem 
opp, slik at de kan avlives på en skånsom 
måte. Ved utbrudd av for eksempel rabies, 
som også kan smitte over på mennesker, 
vil en ha stor nytte av trente hihunder.

Dersom en ikke regulerer bestanden av 
rødrev i enkelte områder, er det sannsyn-
lig at den vil kunne utkonkurrere truede 
dyrearter som for eksempel fjellreven. Det 
finnes også dyrearter som er uønsket i den 
norske fauna. Mårhund som er observert i 
Norge og som har etablert seg i Sverige er 

et eksempel på det. Denne dyrearten kan 
jaktes på samme måte som rev. I Finland 
har rabies hos mårhund vært et problem.

Grevlingen lever av småvilt, og kan driste 
seg til å ta en kylling eller to om mulighe-
ten byr seg. Den kan skade kornavlingene 
ved å tråkke ned kornstråene på jakt etter 
havre. Det er heller ikke alle som er be-
geistret for grevling under hus og i hager.

Både rev og grevling kan jaktes på 
hele året bortsett fra i yngleperioden. 
I bekjempelse av disse dyreartene kan 
også gluggjakt (åtejakt) benyttes, men 
erfarne jegere mener denne jaktfor-
men ikke alltid kan erstatte hijakt. 

REVESPRENGER OG FORLIGGER | Hijakt 
drives på to forskjellige måter, avhengig av 

HIJAKT MED HUND: 

Bekjemper skadedyr 
og smitte
Jakt med terrier og dachs under bakken har lange tradisjoner i Norge. En 
trent hihund er til uvurderlig hjelp i bekjempelse av skadedyr og smitte. 

TEMA

Det er viktig at hihundrasene ikke blir for store ettersom revens higanger er trange. ”Nåløyet” er en 30 cm lang passasje i kunsthiet som måler 13 x 17 cm. I det liggende 
”nåløyet” må hunden legge seg ned på siden for å komme igjennom.
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om det jaktes rev eller grevling. 
Den vanligste formen er å bruke 
hunden som ”revesprenger”. Dette 
betyr at en slipper en hund ned i 
hiet, der den etter å ha lokalisert 
reven, skal gjøre utfall fra flere 
hold. Dette krever en bevegelig, 
ikke for stor hund. De fleste rever 
finner det etter kort tid tryggest å 
forlate hiet. Hvis jegeren står riktig 
postert utenfor vil reven kunne 
felles med et enkelt hagleskudd. 
Det er hovedsakelig terrier som 
brukes som revesprengere, men det 
forekommer også at dachs benyttes.  

På grevlingjakt er det mer vanlig 
å bruke en hund av såkalt forlig-
gertype, en ikke fullt så bevegelig 
hund. Det betyr at en sender en 
hund inn i hiet for å lokalisere 
dyret. Når grevlingen er lokalisert 
skal den holdes på plass ved at 
hunden gjør små utfall dersom 
grevlingen forsøker å flytte på seg. 
Ved kontakt med grevlingen skal 
hunden bjeffe for at jegeren skal 
kunne lokalisere hvor den befinner 
seg. Jegeren graver seg så ned til 
dyret og avliver det med et skudd 
mot hodet. En hund som stiller 
grevlingen på en slik måte kalles en 
forligger. Grevlingen forlater sjelden 
et hi frivillig, derfor er jaktformen 
annerledes enn på rev. Det er 
vanligst å se strihåret og glatthåret 
dachs i bruk som forliggere, men 
enkelte terriere fungerer også. Det 
spesielle med denne jaktformen er 
at det kan være mye tungt arbeid 
og lite fart når en skal spa seg ned 
i hiet. Når en først er nede hos 
grevlingen går det rimelig hett for 
seg når grevling, hund og men-
nesker jobber om hverandre. Det er 
viktig at jaktlaget på forhånd har 
klarlagt regler og oppførsel ved hiet. 

EGENSKAPENE ER VIKTIGE | 
Hihundene må ha riktig størrelse, 
fysikk og temperament for å gi 
seg i kast med rovdyr som rev og 
grevling under bakken. Dachshund 
strihåret og glatthåret, samt border 
terrier, parson russel terrier, glatt-
håret fox terrier, tysk jaktterrier og 
i den senere tid jack russell terrier, 
brukes alle til hijakt. Tysk jakt terri-
er er den eneste som regnes som en 
100 prosent jakthund. De andre sel-
ges oftere som rene familiehunder. 

Som hihund har dachsen en 
ulempe framfor terrieren. Hi som 
ligger i stein og fjellterreng blir 
for vanskelige og farlige for den 
kortbente og langryggede dach-
sen. I slike terreng kan den mer 
langbente terrieren ta seg langt 
bedre frem ved å hoppe og klatre.

Hihundene må ha et stort mot 
og utpreget rovdyrskarphet for 
å kunne begi seg ned rovdyrets 
mørke labyrint. En overmodig 
og dumdristig hund som begir 
seg ut i kamp med rovdyret er på 
den annen side helt ubrukelig.

Det er en stor fordel at jakthun-
den blir trent og testet i kunsthi 
før hunden settes ut i praktisk 
jakt. Den kan da tilegne seg endel 
erfaring og føreren får en forme-
ning om hundens rovdyrskarp-
het og pågåenhet. Ved å trene 
og stille påtenkte avlshunder på 
prøve i kunsthi får man skriftlig og 
objektiv informasjon om hundens 
jaktlyst og rovdyrskarphet. Det er 
et redskap for selekjon av egnede 
avlshunder med tanke på hijakt. 

I Sverige benyttes grevling som prøvedyr. ”Greven” på bildet har nettopp sittet i prøve-
kassa og tas rett opp i armene på treneren. Så tamme prøvedyr hører nok til unntakene.

BLA

TEMA
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NKK tror reglementet vil spille en vik-
tig rolle i arbeidet med å beholde 
kunsthi og hijakt i fremtiden.

Det Kgl. Landbruks- og Matdepartement har 
i et høringsnotat til NKK i forbindelse med 
den nye dyrevernsloven informert om at 
trening av hihund på rev i bur i kunstig hi 
kan være aktuelt å forby gjennom forskrift. 

NKK tar kritikken mot kunsthi og hijakt 
alvorlig, og har i den forbindelse utar-
beidet og satt i verk et nytt regelverk for 
bruk av kunsthi. Under arbeidet har en 
hatt spesielt fokus på dyrevelferd i for-
hold til prøvedyret. NKK har tro på at den 
nye reviderte utgaven vil være en viktig 
brikke i arbeidet for å beholde kunsthi.

HVA SKJER I LABYRINTEN? |  Kunsthiet er 
utformet med tanke på at hunden skal møte 
de utfordringer den kan møte på en reel 
reve- eller grevlingjakt. Hunden skal selv fin-
ne inngangen, og ta seg frem til reven i re-
vekassa, på veien må den gjennom en ”for-
trengning”. Rev og hund skal ha øyekontakt, 
men være adskilt med gitter. Hunden skal 
irritere reven med ilter halsing og utfall. Den 
skal ligge tett opp til prøvedyret og vise stort 
mot, men ikke dumdristighet. Ny inngang til 
reven skal utforskes, der hunden må passere 
en vanngrav. Fra vanngraven skal hunden 
forsere en bratt helling ned til ”brønnen” for 
deretter å hoppe 60 cm rett opp, og inn på 
en hylle for å komme i kontakt med reven.  
Igjen skal den angripe før den spontant snur, 
passerer vanngraven og svinger til høyre. 
Her møter hunden den store bøygen ”den 
liggende fortrengningen” – også kalt ”liggen-
de nåløye”– som er en 30 cm lang passasje 
på 13 x 17 cm i høyde og bredde. Hunden 
må legge seg på siden for å klare å komme 
igjennom før den kan komme fram til reven 
til et nytt angrep før prøven er ferdig.  

Forliggerprøven, illudering av grevlingjakt, 
har de samme hindringene og utfordrin-
gene i hiet, men foregår på en litt annen 
måte. Ved trening og prøver bruker en 

stengeluker mellom hunden og reven. Når 
hunden møter en stengeluke skal den ikke 
angripe, men finne en alternativ vei fram til 
reven. Når hunden finner den rette gan-
gen, der kontakt med reven kan oppnås, 
må den først passere ”nåløyet”, deretter 
møter den en stor sandvoll, som hunden 
må grave seg igjennom. Helt framme hos 
reven skal hunden legge seg til, og halse 
uavbrutt i 15 minutter.  Det skal ikke gjøres 
angrep eller utfall mot rovdyret, annet enn 
hvis reven gjør utfall mot hunden. I slike 
tilfeller skal hunden svare med et mot-
angrep som er akkurat passe sterkt til å 
holde rovdyret på plass og oppmerksomt.

PLAGES PRØVEDYRET? |  I Norge brukes 
bare rev (sølvrev eller blårev) som prøve-
dyr. Reven som plukkes ut til prøvedyr blir 
nøye vurdert før den settes i arbeid. En god 
prøverev er en leken rev med gode nerver. 

De som ikke liker treningen er heller ingen 
gode prøverever, de blir byttet ut. Opp-
læring av reven skjer i korte økter og det 
benyttes ofte belønning i form av godbit 
etter hver økt. Den erfarer etter hvert at 
situasjonen er ufarlig og den vil få positive 
forventninger om godbiten. Prøvedyret sitter 
i revekassen, som har tette vegger, tak og 
gulv, samt åpning mot alle tre higangene. 
Rev og hund er adskilt med et solid gitter.

- En rev benyttes gjerne ukentlig i tre-
ningssesongen. Den blir oppstallet under 
forhold som mer enn dekker kravene for et 
pelsdyr, og den blir anvendt gjennom flere 
sesonger så lenge den holder seg sunn og 
frisk. Treningssesongen strekker seg fra mai 
til månedsskiftet august/september, sier 
Lena Kjempengren i Norsk Terrier Klub. 

Kritikken mot hijakt går som oftest på at 

TEMA

Nye regler skal øke 
dyrevelferd
Fra 1. mai 2008 innførte NKK nytt reglement for bruk av kunsthi, med økt 
dyrevelferd som formål. Konkurranseaspektet er fjernet, antall prøver en 
hund får starte er begrenset og reven har fått mer regulerte arbeidsforhold. 

HVORDAN SER ET KUNSTHI UT?
Et kunsthi er bygget av tre, og ligger 
ovenpå bakken eller halvveis ned-
gravd. Ovenifra ser hiet ut som en stor 
”ø” med en diameter på 4-6 meter. 
Gangene er firkantet 20x20 cm innven-
dig mål med flere hindre og fortregnin-
ger. Gjennom taket i hiet er det stukket 
korte pinner som beveger seg når hun-
den går i hiet, slik at en hele tiden kan 
se hvor hunden er. Taket i hiet består 
av lange lokk, slik at en kan komme 
ned til hunden nesten overalt. 

HVA ER NYTT I REGLEMENTET?
HUNDEN
• Hver hund får stille på maksimalt 
seks hiprøver totalt. 
• Opppnår hunden jaktchampionatet 
eller kravene til dette innenfor disse 6 
prøvene, kan hunden ikke stille på flere 
hiprøver. 
• NM-hi  er et avsluttet kapittel

REVEN/PRØVEDYRET
• Reven skal være utvalgt, forberedt 
og trent i forhold til funksjonen som 
prøvedyr 
• Egne retningslinjer for transport og 
transportbur 
• Rev og hund er forhindret fra fysisk 
kontakt av et tykt gitter. Reven kan når 
som helst trekke seg bort fra hunden 

til den tette delen av revekassen.

• Maksimum lufttemperatur under 
hiprøver er 23 grader.

• Prøvekassen skal være plassert i 
skygge og reven må tilbys vann jevn-
lig. Den kan med fordel dusjes med 
vann dersom temperaturen ligger 
oppunder 23  grader.

• Reven skal maksimalt anvendes i 
2 timer pr. prøvedag, med flere korte 
pauser innimellom.

• Prøveleder skal føre protokoll vedrø-
rende prøvedyret.

NYTTIGE LINKER
Norsk Terrier Klub:  
www.ntk.org

Parson russell terrier i terrierklubben 
www.parsonrussell.no

Svenska grythundklubben:  
www.grythundklubben.se

Norsk Dachshundklubbers forbund:  
www.norskedachshundklubbersfor-
bund.org

Rådet for dyreetikk:  
www.org.umb.no/ etikkutvalget

fa
kt

a



13HUNDESPORT NUMMER 9 |  2008

prøvedyret, altså reven, utsettes 
for en relativ lang fase med stress 
på grunn av hundens nærvær. Til 
dette sier Kjempengren at reven 
etter hennes erfaring ikke oppfat-
ter situasjon så stressende som 
enkelte påstår. Treningsrever flest 
går frivillig inn i transportkassa 
når den tas ut for trening. Hvis 
den hadde vært svært redd hadde 
den neppe gått frivillig inn i en 
transportkasse og deretter inn i 
treningskassen hvor den står i 
halvannen til to timer. Det at den 
tar imot godbiter rett etter at en 
hund har vært framme ved den 
peker også i samme retning, det 
vil si at reven etter tilvenning 
og erfaring føler seg trygg. Ved 
bruk av dyr på denne måten vil 
man imidlertid alltid måtte veie 
mellom kostnad og nytteverdi.

HVA SKAL TESTES? |  På prøver 
og treninger i kunsthi ønsker en å 
teste om hunden har de rette jakt-
instinktene og rovdyrskarpheten 
i orden. Et individ kan ikke læres 

eller trenes opp til å bli en god 
hihund. Det er noe som er med-
født. Det er viktig at hunden har 
rett størrelse, er i god kondisjon, 
velkonstruert og frisk. En hund 
som er for stor eller med for stort 
brystomfang klarer ikke bevege 
seg i et trangt hi. En hund i dårlig 
form klarer ikke de fysiske utfor-
dringene i form av hindringer og 
kjappe bevegelser i møte med rov-
dyret. Ikke minst testes hihundens 
nerver i kunsthiet. Det er en myte 
at en hund må være aggressiv for 
å kunne brukes på hijakt. Det er 
de snilleste og mest avbalanserte 
hundene som har de stødigste 
nervene. De sinte hundene har 
ikke nerver til å møte rovdyret.

Kilde: 
- Hikomiteen i Norsk Terrier Klub
- Høringsnotat med utkast til ny lov om 
dyrevelferd av 16.11.07
- Svenska Jägerforbundet: http://www.
jagareforbundet.se/viltvetande/docs/
tema_grytjakt_sv_j_nr_1204.pdf
- Rådet for Dyreetikk: http://org.umb.
no/etikkutvalget/

Oversikt over kunsthiet som har en standardisert utforming. Under trening finnes det 
alltid en eller to erfarne trenere tilstede i tillegg til hundeføreren. Taket i higangene kan 
åpnes nesten hele veien for lettere veiledning av hunden.

Innslipp! På en prøve slipper fører hunden ved hiåpningen, deretter må hunden klare 
jobben selv.

TEMA


