Informasjon til hundeeiere om aversjonsdressur
Hva er lovlig?
Med hjemmel i Lov om dyrevelferd er det utarbeidet en egen forskrift om bruk av elektrisk
strøm ved trening av hund (forskrift av 14.03.08). Forskriften setter et generelt forbud mot
bruk av alt utstyr som kan utsette hund for å få strøm. Det er imidlertid gjort unntak for
nødvendig aversjonsdressur mot jaging av beitedyr, tamrein og kløvvilt når treningen utføres
av personer som tilfredsstiller gitte kompetansekrav som er definert i forskriften. NJFF’s
aversjonsinstruktører tilfredsstiller disse kravene.

Hvordan forberede hunden?
En forutsetning for et best mulig resultat av aversjonsdressuren er at hunden ikke har erfaring
med sau eller kløvvilt fra før. Hunder som har erfaring fra å jage før de blir aversjonsdressert,
vil ha økt risiko for tilbakefall. Slike minner slettes ikke gjennom aversjonsdressur. I verste
fall vil hunden aldri miste interessen for å jage eller angripe. Det er av den grunn viktig å sikre
at hunden ikke får løpe løs i områder hvor den kan komme i kontakt med sau eller kløvvilt før
den er ferdig aversjonsdressert og uten interesse for å jage sau eller kløvvilt.
Før hunden kan gjennomføre aversjonsdressur, må den gå med et tilvenningshalsbånd/dummy
som likner på det elektriske halsbåndet i to uker. I tillegg skal den fortsette å gå med dummy
ca en uke etter at testen er gjennomført, for at hunden ikke skal assosiere eventuelle strømstøt
med det nye og uvante halsbåndet. Du får i dag kjøpt ferdige dummyer til dette bruket. Det er
viktig at dummyen strammes slik at den ligger tett inntil hundens hals. Årsaken er at et elhalsbånd festes slik for å sikre god kontakt mellom kontaktpunktene og hundens hals.
Dummyen brukes aktivt ved at det festes på hunden hver gang den skal ut på tur eller ut for å
luftes. Båndet tas av når hunden er inne. Hundenshals blir også vætet før testingen, så det er
også greit at den er vant med å få helt vann på seg.

Hva du skal ta med deg til testen
•
•
•

Hundens registreringspapirer fra NKK (alternativt dokumentasjon på ID merking).
Dersom hunden tidligere har gjennomgått aversjonsdressur, skal skjema fra tidligere
gjennomført test medbringes.
Ved fornyelse av bevis, skal utstedt bevis på bestått aversjonsdressur medbringes.

Hvordan gjennomføres aversjonsdressuren?
De fleste jeger- og fiskerforeninger og jakthundklubber tilbyr aversjonsdressur. Tilbudet
presenteres på foreningenes/klubbenes nettsider.
De fleste hunder har så mye jaktlyst at de fristes til å forfølge dyr som flykter. Enkelte hunder
er nysgjerrige mens andre starter et bevisst jag eller angriper for å ta byttet. Når hunden har
fokus og bevisst jager etter testdyret, vil den få et elektrisk støt. Støtet skal være så kraftig at
den avbryter jaget. Enkelte hunder vil gjøre nye forsøk under samme test med samme resultat.
Som regel vil en se en endring av hundens atferd i løpet av testen. Instruktøren avgjør når
testen skal avsluttes. Alle nye hunder og hunder som viser interesse for testdyrene må

gjennomføre en ny test etter minst to uker. For at hunden skal få utstedt bevis på bestått
aversjonstest, må den under re-test ikke vise noen positiv interesse for testdyrene.

Hvilken nytte har jeg av at hunden er testet?
Aversjonsbeviset alene har liten eller ingen nytteverdi. Du må i tillegg føle deg trygg på at
hunden faktisk er uten interesse for å jage disse dyra. Aversjonsdressuren er et tilbud om hjelp
til å gjøre hundene fri for interesse i å jage bufe eller kløvvilt. Beviset forteller at hunden har
gjennomgått en tilrettelagt test og i den anledning ikke vist interesse for testdyra. Det følger
ingen garanti med et bevis i aversjonsdressur. Det vil derfor være hundeeiers ansvar at hunden
forblir uten interesse i å jage husdyr eller kløvvilt.
Kommunale forskrifter til hundeloven kan sette krav om bestått aversjonstest for at hund skal
kunne slippes løs i nærmere angitte områder. Enkelte rettighetshavere krever framlagt bevis
på bestått aversjonstest for hund som skal benyttes under jakt. Dersom jakthund skal stille på
bruksprøve under sommer eller høstsesong, er det ofte et krav om dette.

Hvilken varighet har beviset?
Det er ingen gyldighetstid for aversjonsbeviset. Det er du som hundeeier som har ansvar for
hundens handlinger, og det er din vurdering av hundens atferd og risiko for tilbakefall som
avgjør når hunden skal inn til ny vurdering. Ut fra den erfaring som er opparbeidet, anbefales
det sterkt at unge hunder framvises for ny test etter ett år, fordi unge hunder fortsatt er under
mental utvikling, og kan være vesentlig mer motivert for jaging etter at de har etablert sosial
rang og utviklet jaktinstinktene. Seinere anbefales det at hundene framvises for ny test hvert
annet år. Merk at grunneieren kan sette andre krav.

Hvordan vedlikeholde hundens respekt for bufe og
kløvvilt?
Jegere og jakthundfolk har gjennom 30 år aversjonstestet sine jakthunder, og sørget for at
både hunder og sauer har fått en enklere og tryggere hverdag. I dag er det en selvfølge at
jakthunder blir testet på sau.
Noen tips i hverdagen med hund er å unngå å” teste” hunden på husdyr eller kløvvilt den ikke
skal vise interesse for. Ikke press hunden inn i situasjoner hvor den må forholde seg til slike
dyr verken i koppel eller når den er løs. Gjør det til en rutine at du endrer marsjretning dersom
du registrer at det befinner seg slike dyr i din planlagte marsretning. Unngå at hunden får
mulighet til å erfare at slike dyr ikke er” strømførende”.

Lykke til!

