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om hundintresserad jägare 
och pälsdjursallergiker har 
man det inte lätt. Teoretiskt 

sett skulle man naturligtvis kunna 
ha en jakthund som aldrig fick lov 
att komma in och som man dess
utom aldrig kunde kela med. Men 
med tanke på hur viktig även den 
sociala biten är för en hunds välbe
finnande är den vägen utesluten. 
Irish softcoated wheaten terrier kan 
dock vara ett vettigt alternativ.

Svår allergi
Andreas Agduhr som bor utanför 
Vara i Västra Götalands län har 
varit pälsdjursallergiker i hela sitt 
liv. När han var liten fick familjen 
göra sig av med labradoren när hans 
allergi upptäcktes. Problemet för 
Andreas är att han inte bara jagar, 
han är dessutom en väldigt hund
kär person. När hans föräldrar för 

fyra år sedan bestämde sig för att 
skaffa en irish softcoated wheaten 
terrier blev han genast intresserad.

– Vi provade att låna deras tik en 
vecka och jag fick inte några aller
giska reaktioner alls. Därför be
stämde jag och min sambo nästan 
direkt att vi skulle skaffa oss en egen. 
Vi fick tips av mina föräldrar om 
Villa Rosas kennel i Småland. De 
tar fram brukshundar med mycket 
motor och flera av avkommorna 
därifrån används till jakt. 

Stort jaktintresse
I dag är Andreas hund Faxe tre år. 
De två senaste jaktsäsongerna har 
dessvärre på grund av de bistra vin
trarna varit ganska korta, men sex 
rådjur har ändå skjutits för Faxe. 

– Jag präglade Faxe tidigt på 
spårning och han har i dag godkänt 
på dreverklubbens anlagsprov. En 
förhoppning är att få honom till 
viltspårschampion. 

Rasens första viltspårchampion 
kommer för övrigt också från sam
ma kennel som Faxe.

Redan när Faxe var valp märktes 
ett stort jaktintresse. Han marke
rade mink med skall och ville gärna 
ta sig an rådjurslöpor. 

Stötande hund
Andreas har inte jagat in Faxe på 
någon specifik viltart utan använ
der honom som en stöthund. 

– Han är en generalist. I år hade 
han sin första ordentliga kontakt 
med älg och skällde ståndskall och 
gångstånd på ko och kalv i kvart, 
innan han släppte. Det var himla 
roligt.

Andreas har också testat Faxe i 
vildsvinshägn två gånger och från 
att i början ha varit avvaktande 
jobbar han nu klanderfritt på vild
svin.

– Han står aldrig still utan rör 
sig hela tiden samtidigt som han 
skäller. Dessutom tycker han det 
är kul. Jag hoppas att jag snart får 
prova honom på vildsvin även ute i 
det fria. Det skulle vara intressant 
att se hur han arbetar när det är flera 
vildsvin att ta hänsyn till.

Besvären borta
Allergibesvären känner inte An
dreas av över huvud taget. Faxe bor 
inne och har tillgång till hela hu
set. Andra pälsdjur ger allergiska 
reaktioner direkt.

– Jag känner till och med av aller
gin när jag tar hand om ett rådjur, 
säger Andreas.

När det gäller Faxes arbetssätt i 
skogen är han relativt osjälvständig. 
Andreas tror det kan bero på att 
han under injagningen inte varit 
tillräckligt tålmodig. 

– Jag borde ha suttit längre i sko
gen. Faxe vill gärna ha koll på mig. 
Det är i och för sig inget pro blem 
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Det är nog ytterst få allergiska 
jägare som väljer astma, rinnan-
de och kliande ögon bara för att 
kunna ha en egen jakthund. 
 Pälsdjursallergi, hundintresse 
och jakt är inte helt lätt att 
kombinera. För Andreas Agduhr 
visade sig dock hundrasen irish 
softcoated wheaten terrier vara 
lösningen på problemet.

Text & Foto: PER JONSON ”Jag rekom-
menderar andra 
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Andreas Agduhr med Faxe kan 
se fram emot många spännande 
jaktsäsonger framöver.

Spårträning har 
spelat en bety-

dande roll i Faxes 
uppfostran och 

dressyr. Här har 
han hittat klöven.
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för jag gillar att röra mig, men nästa 
hund ska jag försöka få till ett bättre 
sök på.

Rekommenderar andra
I den brutna skogsmarken är Faxe 
idealisk. Han arbetar snabbt igenom 
små skogsbackar och dungar. Står 
det djur där sätter han fart på dem 
men bryter efter fem till tio minuter. 
Så länge han ser dem skäller han 
dessutom. 

Hittills är Andreas mer än nöjd 
med sin jakthund och familjemed
lem. Chansningen blev en lyckträff.

– Det finns en stor jaktlust i rasen 
och de är extremt spårnoga. Dess
utom är det en glad, lättlärd och 
social hundras. Jag rekommen de
rar verkligen andra i min situation 
att köpa en irish softcoated whea
ten terrier.

...Hundspecial: Hundras för allergiker 
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”Chansningen med Faxe 
blev en fullträff!”

Faxe skäller på vildsvinsgyltan. Två gånger 
har han testats i hägn. Nu hoppas Andreas 
Agduhr att Faxe ska hitta några vilda grisar 
på hemmamarkerna utanför Vedum.

Hundallergi Fakta
• Det är viktigt att poängtera att det inte finns några hundar som garan terat fung-
erar för hundallergiska personer. Läkare rekommenderar ofta allergiska personer 
att inte skaffa hund.

• Alla hundar avger allergiframkallande stoff i större eller mindre utsträckning. 
Vanligen återfinns stoffet i pälsen och hundar som fäl ler päls sprider därigenom 
allergi framkallande stoff i hemmet.

• Allergisymtomen är ögon-, näs- och luftrörsbesvär. Den allergiska får ögon klåda, 
snuva, rethosta, pi pande andning och andnöd. Förutom i päls finns aller gent stoff 
i trampdynor, hudmjäll och intorkad saliv. Det finns skillnader i mängden allergen 
hos olika raser vilket kan ha betydelse för allergikerns reaktion. 

• Känsligheten kan minskas genom noggrann pälsvård och renlighet.

Faxe spårade upp en 
skjuten bock. Andreas 
Agduhr har planer på 
att göra hunden till 
spårchampion.


