
Vi tycker själva att våra hundar ska ha det så bra som möjligt. De ger oss så mycket tillbaka i jakten och även 
som familjemedlemmar så de förtjänar det bästa. Därför har vi lagt ner en hel del jobb för att ge dem det så bra 
som möjligt, när de inte jagar eller värmer våra fötter.  

   

Hundgård med ingång i garagebyggnad  

   

   

Underlaget  

Vi har valt att använda betong. Detta är förstås dyrare, men betalar sig mångfallt när vi tar med städningen av 
hundgården. Med en liten högtryckstvätt är hundgården ren och fin på några minuter. Grusgårdar är nog bra på 
många sätt, men de är betydligt svårare att hålla rent.  

En annan fördel med betongen är att hundarna sliter sina klor mot underlaget.  

   

Stängsel  

Vi har valt att använda de standardgaller som erbjuds från Troax och liknande leverantörer. Det är enkelt att 
montera, underhållsfritt och om man skulle behöva byta något kan man enkelt byta endast en sektion.  

I varje hundgård har vi monterat två dörrar. På så sätt kan man alltid dela upp hundgården i två delar om man 
skulle behöva. Tex om man har en hane samtidigt med löptikar.  

   

Väderskydd   

I båda våra hundgårdar har vi inpassering in i endera ett hundrum avdelat i garaget eller in i husets hundrum.  



Ett grundkrav är att hunden ska kunna komma undan väder, vind och starkt solljus. Hundar gillar dessutom att 
komma upp och ligga på en högre plats, tex ett bord av något slag. Dels för att få lite bättre överblick, dels för att 
inte behöva ligga direkt på plattan. I en av våra hundgårdar har jag kombinerat detta genom att bygga en koja 
med liggbord ovanpå som dessutom har ett regnskyddande tak.  

   

Liggbordet med koja  

   

   

Inne i hundhuset är det svalt och skönt på sommaren, eller varmt på vintern  



   

   

Hundgård med ingång till boningshusets "hundrum"  



   

   

   

Hundrum i garaget dit hundarna kan gå in  

   

   



Det kanske ska tilläggas att trots allt arbete med hundgårdarna ligger alla våra hundar inne nattetid. Man kan se 
hundgårdarna som ett alternativ till "hunddagis".  

Vårt hundrum med lucka till en av hundgårdarna. Just nu med valpningslådan monterad. I hörnet kan en liten 
brun wachtelvalp skymtas. Som synes tillåts även valparna att springa ut och in om vädret så tillåter. Med en 
enkel lucka öppnar vi ut till hundgården.  

   

   

Under vår trapp har vi byggt upp med burar som normalt alltid står öppna, såvida vi inte har besök som besväras 
av hundar. Som synes trivs de väldigt väl i sina små lyor. Burarna är byggda med bottenmåttet 60*70 för att 
passa motsvarande Biabädd.  



   

   

   

Ingångsluckor  

Det finns ett antal olika varianter. Vi själva använder den vanliga topphängda plexiglas-varianten som säljs av 
Lundhs. Se ovan.  

En annan vanlig är den sk Lya-luckan. Populär i Norrland då den anses bättre isolerad. Byggd i plyfa. 
Sidohängd, något mer komplicerad då den är två dörrar i en, som går åt varsitt håll.  

 



   

En variant av sidohängd lucka där hunden måste lära sig öppna den innifrån med nosen eller tassen. Kan stängas 
med fjäder, eller snett monterad, så att den stänger sig själv.  

   

   

   

ANDRA FINA HUNDGÅRDAR  

   

Mats Johansson, jägare på Björksund, Tystberga  

De gamla grisbåsen har han kaklat in så det är lätt att hålla rent. Just detta är ett valpbås, då behöver inte 
kanterna vara högre.  



   

I de övriga båsen är det nätat upp till tak  

   

Utanför valpbåsen finns en liten gård  



   

Valparna springer fritt ut och in. Eller som här, lägger sig mitt i gången  



   

Den här hundgården är avdelad på längden. Det medger att hundarna kan röra sig lite mer, istället för att de 
springer runt, runt.  



   

   

   

   

   

   

P A Åhlen, viltforskare och jägare från Hertsånger i Västerbotten  



P A har byggt sina fyra hundgårdar kring en ombyggd arbetarbod  

   

En lyxig detalj är att hundarna har fönster  

   

Även inne i arbetarboden finns fyra avdelningar där hundarna kan fly kylan eller värmen.  



   

I varje avdelning finns en isolerad låda med elvärme  



   

   

   

   

Glenn Nordström, ivrig älgjägare i Västerbotten  

Glenn har valt den klassiska norrländska modellen. Rödmålat med vita knutar  



 

Furupanel och liggplatser i olika nivåer  

 

Ingångsslussar av labyrintmodell med fall. Inne i hundhuset svänger gången 90 grader höger, och sedan 90 
grader vänster.  



 

Givetvis pryds hundgården med troféer av "sämre" kvalitet.  

 

   

   

Richard Persson i Anderslöv  

Boningshuset är via en båge förbundet till hundhuset, Eller "hunnahuset", heter det säkert på den lokala 
dialekten.  



 

   

Här ligger sex fina hundgårdar i fil på gjuten betongplatta. Alla med ingång till hundhuset.  

 

Sten Rönnerling, Höör  



 
Stens hela hundhus, ett gammalt stall, är omgärdat av hundgårdar.  

 

 

Inomhus har alla hundgårdar en innomhusgård.  



 

   

Givetvis finns det en rejäl plats för utfordring av hundarna med vatten och allt annat man kan behöva.  

 

Peter Hesse i Tyskland, uppfödare av långhårig vorsteh och Wachtel  

Den långa uppfarten till hans hus. Rakt fram hans hundgårdar och till höger det stora hägnet för hundarna.  



 

   

 

   



 

   

Innanför grinden har han ett hägn om ca 3000 kvadratmeter i bokskogen bakom sitt hus  

 

   

Även i hägnet finns hundkojor mm. I den täta bok- och granskogen är det så gott som alltid skugga.  



 

   

Direkt utanför hägnet börjar jakten  

 

	  


