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Noppikoski för några år sedan.
–– Då lärde jag mig oerhört

mycket. Vi spårade pejlade björ-
nar och syftet var att lära sig mer
om björnens beteende och hun-
darnas kapacitet. Allteftersom
kontrollerade man var björnen
befann sig och hur den rörde sig
med hund efter sig.

Det var då som Hasse lärde sig
att björnar är nyfikna och vill ha
koll på vilka förföljarna är. Den
går en lov likt en metkrok och

lägger sig i bakhåll för att spana.
–– Det händer ofta att man helt

plötsligt korsar sina egna spår vid
björnspårning, berättar Hasse.
Vid ett eftersök på björn an-

vänder man en spårhund i lina
(Kim) och två ställande björn-
hundar. Att man använder två
ställande beror på att dessa även
ställer älg och om den ena hittar
älg vid släpp har man ytterligare
en i reserv. Detta är även en me-
tod man använder för att skräm-
ma björnar och det har Kim och

Hasse varit med om många gång-
er när närgångna björnar smugit
sig in i trädgårdar.

–– Man skapar ett obehag vil-
ket gör att björnen ogärna kom-
mer tillbaka till den platsen.
Hasse och Kim gör mer än att

spåra björnar och andra rovdjur.
De är auktoriserat eftersökseki-
page på klövvilt och rycker ofta
in när vilt har blivit trafikskadat.
Dessutom är Kim försvarsmakts -
hund och tjänstehund, utbildad i

MSO för att hitta försvunna per-
soner och tävlar i elitklass i
bruks, spår och lydnad. Och na-
turligtvis är han svensk och norsk
viltspårchampion.

Hur vet han vad han ska gö-
ra vid rätt tillfälle?
–– Man behöver inte göra det

krångligare än vad det är. Hundar
är intelligenta och de lär sig skil-
ja på uppdrag bara budskapet
som ges är rätt. 
Kim har lagt sig ned på golvet

och somnat under Hasses och

min pratstund. Kompisen, tvååri-
ga Eros har däremot lite tråkigt
och pockar på uppmärksamhet av
husse.

Ska han också bli en björn-
hund?
–– Jag vet inte, säger Hasse

och klappar om honom. Jag har
inte bestämt mig än. Fast prövat,
det har han gjort.

Mari Nälsén

mari.nalsen@vby.se

Skenet kan bedra. En gyllene Golden Retriever är kanske inte det första man tänker på när det kommer till Björnhundar.
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Under jaktsäsongen finns Kim behjälplig att spåra skadeskjutet vilt och hela året trafikskadat.
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Kim är inte bara duktig på att spåra vilt, han är också utbil-
dat till att hitta försvunna personer som av någon anledning
gått bort sig.

En husse 
och hans 
björnhund


