
Fältfågel: 

Program 2017  
 
2017 planeras utsättning av 700 fasaner och 70-talet rapphöns. När 
träningen startar i mitten av september bör det alltså finnas 800 fasaner 
utspridda i markerna, såväl vildfödda som utsatta. I augusti blir det en 
s.k. uppflogsträning, speciellt inriktad på att lära hundarna stadga vid 
fågelsituationer. Träning på rapphöns sker i september och oktober och 
riktar sig främst till de orutinerade hundarna. 
De ekipage som tränat hos oss tidigare och bedömts vara färdiga för 
jakt erbjuds möjlighet att fälla fågel för sin hund. Särskild inbjudan har 
gått ut till dessa.  
 
Upp till tre hundar får följa med varje dag. Terrängen lämpar sig bäst för 
stående fågelhundar. Du får sällskap med en markanvisare, som också 
kan ge dig råd om du behöver det. Om du och din hund är ett oerfaret 
ekipage – berätta det. Det går i så fall att ordna en mer strukturerad 
utbildningsdag, om det finns tillräckligt intresse för det. Din hund ska 
vara lydig och helst kunna kallas av ett drev, om det skulle bli aktuellt. 
Om hunden visar ett påtagligt intresse av att förfölja hårvilt måste den 
tyvärr kopplas. Hunden får absolut inte besvära hästar, kor och får, som 
är vanliga i Gålös jordbrukslandskap.  
 
Främst våra återkommande gäster brukar ligga på och vara sugna på 
att släppa hund även efter det att det ordinarie programmet avslutats. 
Det finns alltså fortsatt tillfälle till träning, företrädesvis på onsdagar, 
ibland helger. Kontakta någon av markledarna, för att stämma av vilka 
möjligheter som finns. Det är framförallt väder och snödjup som avgör, 
men också fågeltillgång, som vi följer kontinuerligt. Fasaner finns, 
vintertid lite närmare hus och gårdar. Säsongen är lång. Vi har ju 
privilegiet att få släppa våra hundar efter fågel fram till den 15 april. 
MEN, och det är ett viktigt MEN, endast de som inte förföljer vilt. 
 
 


