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SKOGSFÅGELJAKT

Breton  
– stor hund  
i litet format

Breton-rasen är fortfarande liten i Sverige, 
men registreringarna blir fler för varje år  
som går. Följ med på skogsfågeljakt med  
jakthundsrasen som går mot strömmen.

L
ennart Berglund från Forsa 
i Hälsingland är ordförande 
för Svensk bretonklubb och 
han har själv tre bretoner i 
olika åldrar. Han använd
er främst sina hundar till 
skogsfågeljakt och den här 

septemberdagen skulle han jaga på 
hemmamarken ungefär en mil från 
hemmet. Alla hundar fick som vanligt 
följa med till skogen.

– Jag släpper en i taget och de 
andra två går fot, bakom oss. Sedan 
brukar jag växla mellan hundarna, 
berättade Lennart innan han släppte 
loss sin MacNevis.

Åldermannen Suhlegan Spey och 
unghunden Suhlegan Label Five, 
eller Sing som han kallas till vardags, 
fick till en början snällt gå fot medan 
MacNevis sökte av terrängen i 
snabbt och metodiskt tempo.  

– Eftersom min hemmajakt är i 
skogen vill jag inte att hunden söker 
för stort. Jag kör dessutom med 
beeper på mina hundar, en manick 
som ger ut ljudsignaler när hunden 
står stilla för till exempel en fågel, 
och den hör jag ju inte på hur långt 
 avstånd som helst, förklarade Lennart.

Vi kom ut mot en öppen myr. 
MacNevis sökte i rundor om ett par 
hundra meter.

– Nu tar vi det lugnt för här  

brukar det finnas fågel, sa Lennart.
Och han kan sina marker. Snart 

ljöd beepeern. MacNevis stod inne 
i en tät ungskog, 75 meter in från 
myrkanten.

Vi gick in på ståndet. Den unga 
blandskogen var tät som en vägg och 
plötsligt reste en orre, 15 meter ifrån 
oss. Det gick bara att skymta fågeln 
och att skjuta var omöjligt.

– Inte nog med att det är otroligt 
dåligt med fågel i år. De som finns 
är riktiga överlevare som är väldigt 
svåra att komma åt, konstaterade 
Lennart.

Perfekta fågelmarker
Och jakten fortsatte. Med jämna 
mellanrum bytte Lennart hund  
och de övriga gick fot. Markerna är 
perfekta för både tjäder och orre med 
en mosaik av myrar och gammelskog 
som möter ungskogar och hyggen. 
Men efter några timmar hade vi haft 
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”Jag släpper en hund 
i taget och de andra 
två går fot, bakom oss. 
Sedan brukar jag  växla 
mellan hundarna.”

Forsa,
Hälsingland.
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SKOGSFÅGELJAKT

STARTA INTE FÖR TIDIGT
Gå inte ut för tidigt om du ska 
jaga med stående fågelhund. 
Skogsfågeln börjar inte röra på 
sig innan daggen släpper. Därför 
är det lättare att hitta fågel för 
hunden om du inte är uppe i 
svinottan.

Bästa tiden på dygnet är på 
kvällen, timmen eller timmarna 
innan skymningen. Då är fågeln 
alltid aktiv.

INNAN JAKTEN
Se till att ha en bra grunddressyr 
på hunden innan du börjar jaga 
in den. Särskilt viktigt är det 
att du har ett ovillkorligt och 
absolut stoppkommando som 
alltid får hunden att stanna och 

sätta eller lägga sig. Dels är det 
livsviktigt vid skott att hunden 
inte springer efter lättande fågel 
och dels kan du förhindra jakt 
på hårvilt och minska risken 
med väg.

En trög avance på ståndet 
beror många gånger på att 
hundägarna börjar träna stopp 
med hunden först när de får 
fågelkontakt i skogen. Det kan 
i värsta fall leda till obehag för 
hunden och minska viljan att 
resa tryckande fågel. 

ALLT FLER BRETONER
Breton är en ganska liten ras i 
landet men den ökar stadigt. 
2007 registrerades 35 valpar. 
2015 var motsvarande siffra 88. 

I dag finns cirka 700 bretoner 
i Sverige.

HISTORIK
Rasen skapades på 1800–talet 
genom parningar mellan hundar 
av settertyp och olika spaniel-
typer. Till Sverige kom rasen via 
Norge i slutet av 1950-talet. 1954 
hade de första norska bretoner-
na importerats från USA och 
1958 importerades den första 
individen till Sverige. 

FAKTA BRETON
Mankhöjd för hanar är 48–51 
centimeter och tikar 47–50 
centimeter. Pälsfärgen är vit 
med medelstora, oregelbundna 
fläckar i antingen orange, lever-

brunt eller svart. Tanteckning 
förekommer hos både skäck och 
skimmeltecknade hundar. 

Breton framställs ofta svanslös 
och i rasen finns anlag för natur-
lig stubbsvans.   

Outtröttlig energi, intelligens 
och samarbetsvilja är nyckel-
orden för att beskriva rasen. Den 
är följsam och lättdresserad om 
den förs med den fasta hand 
som hundar med stor jaktlust 
och energi kräver.

Den mentala och fysiska 
hälsan inom rasen är generellt 
utmärkt. 

Källa: Svenska Kennelklubben

» Läs mer: www.breton.se

TIPS FÖR JAKT MED STÅENDE FÅGELHUND
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några sporadiska fågelkontakter, 
men inget egentligt läge för skott.  
De få fåglar som fanns satt eländigt 
till och bjöd inte på någonting. Vi  
beslutade därför att ta en kort paus.

– Jag har haft bretoner i snart 20 
år och jagat här i 30 och så dåligt med 
skogsfågel som vi har i år har jag  
aldrig tidigare upplevt. Jag tror inte 
det finns en enda ungfågel i år,  
konstaterade Lennart.

Svår vår för fåglarna
En kall, blöt och eländig vår och för
sommar hade sannolikt ställt till det 
för fågelföryngringarna. Men i stället 
för att orda mer om det fortsatte 
jakten. Återigen var det MacNevis 
som fick förtroendet.

Med ny energi i kroppen steg också 
förhoppningarna. Och snart ljöd 
beepeern igen. MacNevis stod för 
fågel 150 meter från oss!

Återigen hade den tryckande 
fågeln fattat tycke för en tät ungskog, 

den här gången med inslag av löv. 
– Det här kan nog vara en mor

kulla, funderade Lennart.
Vi tog oss fram till hunden. Len

nart beordrade avance och några 
snabba vingslag bekräftade hans 
teori. 

Skottet blev inte enkelt, men läget 
räckte till och MacNevis kunde där
för hämta en morkulla till sin förare.

Lennart tog emot den nyskjutna 
fågeln med en lättnadens suck. 

– Vad roligt att det blev en fågel till 
sist.

Vi började dra oss tillbaka mot  
bilen. Varken gamle Spey eller 

ungtuppen Sing fick kontakt med fåg
el, trots att de snabbt och metodiskt 
sökte av de fina Forsamarkerna. 
Några hundra meter från mål kom så 
MacNevis loss. Och ett par hundra 
meter från bilen stod han plötsligt, 
i en kant där gammelskog och myr 
mötte en tät ungskogsplantering.

Reste en orrhöna
Vi kom fram till hunden och beord
rade avance. En orrhöna reste bara 
några meter framför hunden, men 
ungskogen var så tät att vi bara fick 
en kort skymt av flaxande vingar. Och 
det man inte ser är det liksom inte 
lönt att försöka skjuta.

– Vi fick en situation till i alla fall 
och det är jakten med breton i ett 
nötskal. De är duktiga viltfinnare 
och finns det bara fågel så hittar 
hundarna dem, sa Lennart Berglund 
samtidigt som vi kom upp på skogs
bilvägen som skulle leda oss till 
bilen. ‹‹‹

”Jag har jagat här i  
30 år och så dåligt 
med skogsfågel som 
vi har i år har jag aldrig  
tidigare upplevt.”

1. Lillgemons Mac-Nevis 
står för fågel i björk-
skogen.

2. Mac-Nevis apporterar 
en skjuten morkulla till 
Lennart Berglund.

3. Lennart Berglund 
och hans bretoner jagar 
främst skogsfågel på 
markerna runt Forsa.

   1

   2    3

»



36 Nr 4  2016  SVENSK JAKT

JAKTHUNDEN

M
ånga jakthunds
raser minskar och 
allt färre jakthunds
valpar  registreras 
hos  Svenska Kennel
klubben. Trenden 
finns även inom de 

stående fågelhundarna, utom då 
för rasen breton. Det föds allt fler 
breton er i landet och efterfrågan på 
valpar efter meriterade föräldrar är 
klart större än tillgången. 

– Det är såklart jätteroligt att 
rasen är så populär. Tyvärr lyckas vi 
inte riktigt leverera valpar till alla 
som vill ha en breton, säger Lennart 
Berglund.

En förklaring till att det ännu föds 
relativt får kullar beror enligt honom 
på att det är jägare som har bretoner. 

– Tikägarna använder sin hund 
till att jaga, och att då gå på jaktprov 
och utställningar för att skaffa valpar 
inskränker i jakten. 

Specialiserad fågelhundsras
Breton är en specialiserad fågel
hundsras som bör få jaga för att må 
bra och även om det också bara är 
jägare som köper bretoner vill han 
lyfta fram rasens sociala kompetens i 
hemmet som en av förklaringarna till 
rasens lyft.

– Du får en jakthund som orkar 
jaga fullt ut trots att formatet är 
hälften jämfört med andra jämför
bara hundraser. Det är ett plus – inte 
minst i hemmet.

För några decennier sedan kall
lades bretonerna ofta lite föraktfullt 

för skoputsare i jägarled. Många 
bretoner var på den tiden trångsökta 
och sprang bokstavligt talat framför 
fötterna på föraren. Men det är sedan 
länge bortavlat, menar Lennart 
Berglund. 

– Köper du en breton och dresse
rar den rätt får du en duktig jakt
hund. De fungerar såväl i skogen som 
på fjället som i fält. Och du kan utan 
problem få dem att apportera både 
på land och i vatten.

– Det finns förmodligen enskilda 
pointrar som är snabbare och söker 
större på fjället, och det kanske finns 
någon enstaka vorsteh som är bättre i 
skogen, men jag vill påstå att en duk
tig breton mycket väl kan mäta sig 
med de bästa individerna av även de 
raserna, säger Lennart Berglund. ‹‹‹

Bretonen är bara häften så stor som de andra stående fågelhund  s- 
ras erna men du får lika mycket hund för det. Lennart Berglund menar  
att det är en av förklaringarna till att bretoner bara blir fler i landet.

Därför växer bretonrasen
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KÖP KOKBOKEN!
Jägare kallar den för kokboken 
– det är bara att följa tipsen så 
fungerar hunden på jakten. 
Riktigt så enkelt är det kanske 
inte men Sten Christofferssons 
bok ”Fågelhundar – Dressyr & 
jakt” är ett måste för den som 
vill dressera sin fågelhund. 
Numera finns boken bara att 
få tag på hos välsorterade 
begagnat-handlare.


