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Litt om dagens Svarthund 
 

Norsk elghund sort eller svarthund er en gammel, helnorsk rase med lang tradisjon i norske 

jaktmiljøer. I de senere år har rasen i tillegg bemerket seg som en stabil og god bandhund 

til bruk på hjort og elgjakt.  Samtidig blir gemyttet fremhevet som svært vennligsinnet og 

tillitsfullt. 

 

Avlsutvalget for svart elghund 

ønsker at den rasen også i 

fremtiden skal fremstå som en god 

jakthund og et trivelig 

familiemedlem med et lett 

gjenkjennelig utseende.  

Rasen er liten, og faren for 

ødeleggelse på grunn av innavl er 

helt klart tilstede.   

Det  er derfor viktig med en 

målrettet avlspolitikk og bruk av 

de rette individene i den videre 

avl.   

Her kan DU som svarthundeier 

bidra ! 

 

 

 

For å forvalte rasen så riktig som mulig behøver man tilbakemeldinger fra både oppdrettere 

og valpekjøpere om hvordan de ulike hundene utvikler seg.  

Viktige hjelpemidler her er HD 

røntging, utstilling og jaktprøver. 

Ved å prøve hundene slik vil man få 

et målbart resultat å forholde seg til.   

Helt rettferdig er ikke dette 

systemet, men pr. dags dato er det 

eneste måten å måle resultater for 

både helse, eksteriør og 

jaktegenskaper.  

Direkte tilbakemelding fra eier vil 

også kunne gi et inntrykk av en 

hunds egenskaper. 
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Det første leveåret. 
 

Avlsutvalget anbefaler at valpene 

leveres ved ca åtte ukers alder. De fleste 

valpene er klare for en miljøforandring 

på denne tiden, og de er mottagelige for 

å finne sin nye leder.  

Den første tiden i et nytt hjem kan være 

strevsom, men full av artige øyeblikk. 

Den store utfordringen vil ofte være 

våte dammer på gulvet, og oppspiste 

sko eller stolben.  

Sørg for at valpen finner sin plass i 

familien. Gi den et sted hvor den vet at 

den kan få være i fred når den vil hvile. 

Dette er viktig for en valp.  Den er høyt oppe når den er våken, men bør sove mye i mellom 

slagene….. En uthvilt valp er ofte en lærevillig valp. 

 

 

Bruk mye tid med valpen. Ta den med på 

handletur, og la den få treffe andre mennesker 

og hunder. Blir hunden godt sosialisert det 

første leveåret er grunnlaget for en sosial og 

trygg hund lagt. Samtidig oppnår man et 

sikkert bånd mellom eier og hund, noe man 

kan dra nytte av når man begynner treningen i 

skogen. 

 

Ellers vil vi anbefale medlemskap i din lokale 

elghundklubb. Du vil da få tilgang til 

informasjon, bladet Elghunden, bli en del av et 

miljø, få klubbens medlemsblad, samt at du 

automatisk blir medlem i Norsk kennel klub. 

Her vil du også motta NKKs medlemsblad, 

samt få rabatt ved aktiviteter i regi av NKK.  

 

Ta kontakt med Arild Visdal eller gå inn på www.elghundforbundet.no 
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Jakt trening. 
 

Her er det mange meninger. Alle vil få frem 

den optimale elghunden, men 

fremgangsmåtene kan være svært ulike. Her 

kan det være lurt å plukke opp tips både fra 

oppdretter og andre erfarne bandhundjegere. 

Ta gjerne kontakt med din lokale 

elghundklubb og søk etter hjelp der. Flere 

klubber tilbyr bandhundkurs som kan være en 

nyttig erfaring å ta med seg. 

De fleste er enige i at hunden trenger mye tid i 

skogen. Den må bli skogsvant, slik at kongler, 

trerøtter og lignende ikke opptar hundens 

interesse når den skal søke etter elg og hjort. 

Noen velger å ha valpene løs, andre vil ha dem i band. 

Et annet godt tips kan være å oppsøke situasjoner som pirrer hunden. Dersom det står en 

elg i en jordekant, ta med hunden å la den se på elgen. Mange hunder kan slite litt med å 

holde seg i ro fremfor viltet, og terping på slike situasjoner pleier å gi resultater.  

 

Når man føler seg 

klar til å starte 

treningen er det 

viktig å gå forsiktig 

frem. Husk at en 

bandhund skal 

opptre rolig, og 

tilnærmet lydløst. 

Gå sakte selv under 

søk.  Ikke tillat 

hunden å stresse 

eller dra hardt i 

bandet. Husk du har 

god tid ! 
 

 

 

 

 

Husk alltid at en bandhund skal søke etter vilt med høyt hode, for om mulig kunne finne dyr 

på overvær. Hunden skal lede fører til viltet, og tydelig markere slik at fører kan lese på 

hunden om dyret er nært eller ikke.  I en optimal situasjon skal hunden selv stoppe opp og 

stå i ro fremfor viltet. 
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Basert på typiske feil fra ”de fleste” hundeførere har vi laget en liten huskeliste for deg 

som fører av en bandhund. 
 

1. Du kan aldri gå for sakte, verken under søk, innpåstilling eller sporing. 

2. Hunden skal søke med vinden på siden, for om mulig å lokalisere dyr på overvær. 

3. Følg nøye med på hundens markeringer. Alle hunder markerer forskjellig, og 

kunsten er å finne signalene akkurat din hund gir. Bandhundjakt er ”teamarbeid” og 

hund og fører skal utgjøre et godt sammensveiset team. 

4. Du skal tyde hundens signaler, og hunden skal tyde dine. Vær derfor konsekvent 

med like kommandoer muntlig eller ved å bruke bandet/håndsignaler , hver gang. 

5. Husk å rose hunden når den gjør noe positivt.” Man skal rose når man kan, og 

skjenne når man må” 

6. Igjen : IKKE gå for fort! 

 

 

Når hunden fyller 9 måneder kan den stilles på utstilling. Et resultat fra utstilling er et 

viktig hjelpemiddel i avlsarbeidet, og en inngangsbillett for å stille på jaktprøve.  

Se terminliste på www.nkk.no, eller www.elghundforbundet.no 

 
 

 
 

 

Ved 9 måneders alder er også hunden gammel nok til å stille på jaktprøve. Det er krav om 

premiering på utstilling for å kunne melde på jaktprøve. Man kan lære mye av en 

jaktprøve. Man tilbringer en hel dag i skogen med en erfaren hundefører som dommer. Her 

kan få mange gode tips, og har men litt flaks og en lovende hund kan en premie være innen 

rekkevidde. 

 

 

http://www.elghundforbundet.no/
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Når hunden fyller 12 mnd. Er det tid for HD røntging (hofteleddsdysplasi).  Kjent HD 

status er påkrevd for å kunne bruke hunden videre i avl. Ta kontakt med veterinær for å 

avtale tid til dette og bruk gjere en som har god erfaring med slikt arbeid. 

 

Vi vet at ikke alle valpekjøpere ønsker å bruke tid på verken prøver eller utstillinger.  

Det vi ønsker er at dere som valpekjøpere tenker videre på andre valpekjøpere, og kanskje 

dere selv, når dere en gang skal ha en ny valp. Hjelp oss å vurdere resultatene av de ulike 

kombinasjonene av hunder.  

Ta med stolsekken, litt kaffe og dra på utstilling. Her møter du mange likesinnede med 

samme interesse. Kanskje kan man plukke opp noen nyttige tips ?? 

 

Får man en premie på utstilling, så ta med hunden på jaktprøve. Ta det som en lang 

skogstur på leting etter elg, med hyggelig selskap av en dommer. 

 

Resultatet av disse to dagene og en HD rønting kan være med på å opprette nye vennskap, 

hyggelig omtale av din hund, fine premier og som bonus, parringsgebyr fra tispeeiere, om 

du har en hannhund. Har du tispe,  så er elghundvalper svært søte !!! 



Norske Elghundklubbers Forbund 
 

   

Avlsutvalget for NES, Revidert pr. 17.04.2008  Side 7 av 8 

 

Uansett hvor mye du ønsker å 

gjøre ut av ditt hundehold håper 

vi at du får mange gode år 

sammen med din nye venn, og vi 

håper at du aldri vil angre på at 

du valgte Svarthund! 
 

 

 

 

Avlsutvalget for Svart elghund. 

 

Nyttige kontaktopplysninger : 

 

Avlsutvalget i 2008 består av : 

Leder og region Østlandet  
Pål Asbjørn Kullerud 
Gamle Bøveien 215 
1735 Varteig  
M.tlf.: 913 03810 
Epost: elgberget@gmail.com 

Medlem og region Nord Norge  
Bård Johnsen 
Svartisgt. 8 
8622 Mo i Rana 
Tlf. 75 15 01 41 
M.tlf. 901 08708  
Epost: bard.johnsen@monet.no 

Medlem og region Midt Norge 
Nils Haugen 
6610 Øksendal   Tlf.: 71 69 58 29 
Epost: mailto:nilshaugen@epost.no 

Medlem og region Vest/ sørlandet 
Tore Storhaug 
Rudlen 51 
5452 Sandvoll   Tlf.: 909 39 434 
Epost: svarthund@online.no 

 

Ved kontakt ønsker vi at Dere i utgangspunktet tar kontakt med deres egen 

regionkontakt. 

mailto:elgberget@gmail.com
mailto:bard.johnsen@monet.no
mailto:nilshaugen@epost.no
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 Norske elghundklubbers forbund: 

 

Hjemmeside : www.elghundforbundet.no 

Forbundssekretær:  
Arild Visdal 
Gammelsvevegen 4 
2680 Vågå 

Tlf.: 61 23 90 70  
M.tlf.: 917 77135 
E-mail: avisdal@online.no 

 

 Norsk kennel klub: 

 

Hjemmeside: www.nkk.no 

 

 

Populærbeskrivelse 

 
”Svart elghund” er en gammel rase som har utviklet seg fra lokale spisshundraser i 
grensetraktene mellom Norge og Sverige, og har eksistert som egen rase siden 
midt på 1800 tallet. 
Den sorte elghunden er en typisk spisshund og minst av elghundrasene. 
Kjennetegnene er en velbalansert og harmonisk kvadratisk bygget kropp, 
opprettstående spisse ører, halen stramt opprullet over ryggen, sort kort, 
glinsende pels, stolt reisning, spenstig og atletisk. Noe hvitt på bryst og tær er 
tillatt. 
Mankehøyde for hannhunder er 46-49cm og for tisper 43-46cm. . 
Den sorte elghunden er en rolig, hengiven hund som knytter seg sterkt til familien.  
Rasen fremstår som uredd og psykisk sterk. Disse egenskapene var tidligere høyt 
verdsatt i tett dyrekontakt og på jakt etter bjørn. 
Den sorte elghunden har vist seg spesielt godt egnet som bandhund og har 
gjennom systematisk avl blitt en spesialist på denne jaktformen.  
En hund som får utnyttet disse egenskapene i jakt- og treningssammenheng og blir 
en del av familien vil fungere godt og bidra positivt til nærmiljøet hele året. 
 

http://www.elghundforbundet.no/
mailto:avisdal@online.no
http://www.nkk.no/

