Jag blev tillfrågad av Håkan i Rävsektionen om jag ville berätta hur jag har jagat in mina hundar på
räv. Tyckte det var ett roligt och bra initiativ då vi alla lär göra olika och kan lära av varandra.

Jag heter Tobias Knutsson och bor på Öland. Jag köpte min första hund 2002 som jag fick för mina
synder:). Jag hade egentligen ingen ren plan för henne mer än att hon skulle bli en bra jakthund och
rådjursren. På äldre dagar gick hon över till att jaga nästan bara räv och där väcktes mitt intresse för
rävjakt.
Nu har jag en tik som är tre år som jag började att prägla på räv tidigt genom att lukta på rävsvansar
och skjutna rävar. Jag har lärt mig av mina misstag, nämligen att INTE frisläppa en ovan hund på
dessa marker då vi har oerhört mycket vilt.
Jag började med att ha henne i koppel. Sedan släppte jag endast på synops eller färska slag som vi
spårat i snön tills hunden blev intresserad av att följa slaget själv. Ibland tog jag en en tur i bilen på
kvällen på kända rävtillhåll och med tur fick jag se en räv som man kunde släppa på.
Ett tips som jag haft mycket nytta av är att ta hjälp av andra som tex markägare eller jaktgrannar som
hört av sig när de sett en räv. Detta ger en mycket bra chans att hitta de bästa slagen. Här på Öland
har vi sällan spårsnö vilket gör det hela lite knepigare.
Parallellt jobbade jag givetvis med att få henne rådjursren genom att gå till färska slag och basas
hunden. Jag har naturligtvis så snabbt som möjligt kopplat på rådjur och hardrev.

Efter ett tag kunde jag börja frisläppa hunden på åtel eller gryt. Åteln låg placerad på en plats där det
vanligtvis inte finns så mycket hare eller rådjur och dessutom finns ett bra pass i närheten där jag
sitter.
Även om det ibland är svårt så bör man sitta still och låta hunden söka ut så långt som möjligt när
den inte hittar slag i närheten. En bra sökrunda bör vara minst 500meter. När hon har varit ovillig att
lämna husse har jag ignorerat henne för att få henne att lämna. När inte det har funkat har jag
kanske följt med 50m och när hon lämnat gått tillbaka till samma plats.

När hon har gått på slag och sedan släppt slaget har jag kopplat och om möjligt släppt om där hon
slutade för att stötta henne vid slag tappten. Likadant vid drev tappter om hon släppt för tidigt har
jag om möjligt kopplat och släppt om vid tappten för att hon skall ligga kvar och jobba på tappten
längre. Ibland hittar man ju också nya hål när man kommer till tappten. Jag har bara i undantagsfall
tillgång till grythund då jag inte har en egen. Allt eftersom har jag ju släppt hunden överallt på
markerna men inte förens rävintresset har blivit befäst.

Avslutningsvis: Ha en plan för injagningen och ha inte för bråttom, hunden måste vara mogen.
Hundar är individer så man kan få revidera sin plan. Försök ha positiv energi även om det är svårt när
det inte går som man vill. Hunden känner av negativ energi och det blir kontra produktivt. Jag har
försökt att inte koppla hunden i tid och otid utan låta den jobba färdigt. Försök att släppa unga

hundar vid bra förhållanden de behöver lyckas då lär de sig snabbare. Jag har själv ibland haft för
höga krav på hunden vilket inte tjänar något till. Jag jagar oftast själv vid injagningen, jag tycker att
det kan vara stressande att ha pass skyttar med som väntar på upptag.

