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et är jaktledningen eller 
hundföraren själv som 
ska ansvara för att vi inte 

släpper fel hundar; hundar som 
orsakar viltet lidande, eller som 
för den delen är så skarpa att de 
själva skadas gång efter annan. 

Det finns egentligen bara en 
uppgift för dessa individer och 
det är under eftersök på skadat 
vilt. Där kan de göra stor nytta 
då de ofta har förmågan att få 
stopp på ett skadat vilt.

Avfångningshund
Marcus Engström från Nyköping 
har en blandning mellan laika 
och wachtel som med tiden ut
vecklades till att bli i skarpaste 
laget. 

– Redan som unghund visade 
han att han hade mod och dåd
kraft i överkant. Han kunde ta 
grisar i 50kilosklassen i örat 
och leda runt dem, berättar 
Marcus. 

– Det var uppenbart att jag 
inte kunde ha honom lös i jakten. 
Jag gör mycket eftersök, och han 

är en duktig avfångningshund så 
jag hade stor nytta av honom i 
alla fall, menar Marcus.

Radikalt grepp
En kompis till Magnus hade 
provat munkorg på sin hund 
med positiva resultat.

– När jag provade visste jag 
att det fungerade på den hunden. 
Men den första munkorgen 
jag hade i läder tuggade Tjabo 
sönder. Nu använder jag en i 
stålnät och den fungerar top
penbra, berättar Marcus.

Nu kan Marcus använda 
Tjabo både vid eftersök och som 
löshund utan att han skadar 
vildsvinen eller sig själv. Detta 
är definitivt ett sätt att undvika 
problem för de hundägare som 
har skarpa hundar.

Försiktigare
Man kan tycka att hunden själv 
utsätter sig för fara och riskerar 
att bli skadad. Men så är inte 
fallet med Tjabo.

– När Tjabo har munkorgen 

på sig jobbar han mycket försik
tigare med viltet och nu kan jag 
utan problem använda honom 
vid löshundsjakt, förklarar 
Marcus. 

Tjabo är till stor nytta på 
jakter sedan han fick sin mun
korg. De som jagat vildsvin en 
tid vet att det är hundarna med 
stort mod och dådkraft som 
faktiskt får loss grisarna ur 
tätningarna.  

Men balansgången mellan 
stor dådkraft och överskarp kan 
vara hårfin. Då kan munkorg 
vara lösningen.

Tjabo var alltför skarp mot 
vildsvinen. Nu har husse, Mar
cus Engström, satt munkorg på 
honom och jakten kan bedrivas 
på ett etiskt sätt utan risk att 
hunden biter vildsvinen.          •

ETT SÄTT 
ATT UNDVIKA 

PROBLEM FÖR DE 
HUNDÄGARE SOM 

HAR SKARPA 
HUNDAR.

VILDSVINSspecial

Överskarpa 
vildsvinshundar 
ska inte användas!

”Det går utmärkt 
att jaga med 
munkorg!”

Det finns flera starka skäl till att vi inte kan släppa de 
så kallade ”överskarpa” hundarna i jakt på friskt vilt. 
All etik talar mot detta. Om de inte skadar viltet är risken 
stor att de skadar sig själva. Marcus Engström, Nyköping, 
har visat att det går att jaga utmärkt med munkorg.
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Nu JAgAr TJAbo 
meD muNkorg!


