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Energiforbruk hos jakthunder under 
vinterforhold 
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Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB 
 
Innledning 
Trente jakthunder har stor fysisk kapasitet og kan løpe flere timer hver dag i flere 
dager i strekk. Arbeidet en jakthund (fuglehund) gjør er å finne viltet for jegeren 
og eventuelt finne det etter at det er skutt og bringe det til jegeren. Jakt på fugl 
foregår om høsten og vinteren og ofte kan bakken være dekt av snø som kan være 
tungt å løpe i hvis snøen er løs. God utholdenhet en viktig egenskap for en 
fuglehund og den bør takle alle typer føre. Mye løs snø kan være en utfordring 
fordi hunden blir utslitt eller får problemer med snø som fester seg til pelsen og 
hindrer løpingen. Snødybden, størrelsen på hunden og sannsynligvis også måten 
den løper på vil også påvirke hvor effektiv framdriften er. Mindre hunder kan 
lettere komme fram hvis fasthet i snøen er slik at de får mindre gjennomslag enn 
større og tyngre hunder. Større hunder kan derimot komme lettere fram hvis snøen 
er så dyp at det vil være en fordel å ha lange bein for å komme ned til fastere 
underlag. I praksis ser en store individuelle forskjeller mellom hunder i framdrift i 
snø uavhengig av kroppsstørrelse. I forhold til energiforbruk vil naturligvis en 
hund med høyere kroppsvekt kreve mer enn en mindre hund. Under praktisk jakt 
vil også tilbakelagt distanse pr tidsenhet være en faktor som påvirker 
energiforbruket.  
 
Man kjenner lite til av kroppsstørrelse på løpseffektivitet og energiforbruk hos 
fuglehunder under vinterforhold. Informasjon om dette kan gi bedre anbefalinger i 
forhold til fôringsanbefalinger. I denne undersøkelsen undersøkte vi 
energiforbruket hos åtte jakthunder med varierende kroppsvekt målt under jakt i et 
høyfjellsområde med relativt mye snø.   
 
Materiale og metoder  
Forsøket ble gjennomført ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap, UMB. 
De åtte hundene forsøket (to irske setter, en engelsk setter,to gordon settere, to 
breton, og en pointer) var privateide og gjennomsnittlig kroppsvekt var 19,8 kg (st. 
av. 3,8). Forsøksområdet var Skinnarbu, Telemark, 1100 m.o,h  med løssnødybde 
20-40 cm over et hardere snølag. Temperaturen var gjennomsnittlig -6 ºC under 
forsøket. Hundene jaktet 3 timer hver dag i 3 påfølgende dager. Energiforbruket 
ble målt ved hjelp av dobbelt merket vann som ble injisertdagen før forsøket 
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startet. Injeksjonsmengden var omkring 6 ml. Metoden bygger på måling av CO2 
forbruket ved hjelp av injisering av de stabile isotopene  2H  og 18O i kroppsvannet 
og  senere fortynning av disse som vil være korrelert med CO2 forbruket og 
vannutskillelsen. Den teoretiske bakgrunn og forutsetninger for metoden er 
beskrevet i Speakman (1997).  Hundene hadde en GPS mottaker som målte 
distansen hundene tilbakela i løpet av de 3 timene. Hver hund hadde egen føre 
under forsøket og start og slutt for jaktperiodene var på samme sted for å utligne 
løping oppover og nedover.  Data fra forsøket gjorde det også mulig å måle 
vannomsetting hos hundene i forhold til kroppsvekt og i forhold til energiforbruk. 
   
Resultater og diskusjon  
Alle hundene var løpsvillige og viste god utholdenhet, men de fleste reduserte 
farten betydelig ved slutten av 3 timers øktene. I områder mye løs snø kunne ikke 
hundene galoppere og gikk over i hopping for å komme seg fram. Denne teknikken 
for å komme seg fram virket effektiv, men energi krevnede og alle hundene 
reduserte farten mot slutten av 3 timers økten.   I Tabell 1er hunden rangert med 
nummer 1 til 8 etter kroppsvekt som varierte fra 27,6 kg for den tyngste til 14,2 kg 
for den letteste.  
  
Tabell 1. Gjennomsnittlig kroppsvekt, løpslengde, forbruk av omsettelig energi,(MJ/dag,   
kJ/kg0.75 ) vanninnhold i kroppen (%) og vannomsetningsdata for jakthunder under 3 timers 
jakt pr dag i 3 dager under vinterforhold 

Hund 1 2 3 4 5 6 7 8 

Vekt, kg 27,6 23,9 22,8 19,1 18,2 17,5 14,8 14,2 

km/dag 19,3 23,0 24,8 17,4 18,4 19,1 15,8 17,7 

Energi, MJ/d 16,60 13,50 12,57 10,37 9,29 10,50 7,20 7,93 

Energi,kJ/kg0.75 1,35 1,25 1,21 1,13 1,14 1,22 0,95 1,08 

Vannomsetning        

Kroppsvann, % 68 67 64 63 66 67 62 61 

ml/d 2590 2040 2740 1680 2050 1630 1840 1560 

ml/ kg 0.75 211 187 261 183 251 189 243 212 

 ml/kJ 0.16 0.15 0.22 0.16 0.22 0.15 0.26 0.20 
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Det var en tendens til at de tyngste hundene løp lengre enn de letteste, men det var 
ikke entydig. I gjennomsnitt løp hundene 19,4 km i løpet av de 3 timene og 
forbruket av omsettelig energi var 11,0 MJ/dag. Energiforbruket pr dag var som 
forventet avhengig av kroppsvekt og løpt distanse. Hundene som løp lengst 
forbrukte mest energi, men den tyngste hunden (Hund 1) skilte seg ut med det 
høyeste energiforbruket (16,6 MJ/d) og med en gjennomsnittlig løpslengde (19,3 
km) Det er interessant å merke seg at de letteste hundene (Hund 7, 8) løp omtrent 
like langt som den tyngste, men forbrukte under halvparten av energien (7,20, 7,93 
MJ/d).         
  
Energiforbruket målt pr kg 0,75 er sammenlignbart uavhengig av kroppsvekt og 
viste relativt like resultater for alle hundene. De som løp lengst og som også var 
tyngst skilte seg noe ut med høyere energiforbruk. Hvis en sammenligner 
resultatene med vedlikeholdsbehovet som er målt til 0,523 MJ OE / kg 0,75 (Burger 

(1993) var energiforbruket omkring 2,2 ganger høyere. Energiforbruket for å løpe 
og komme seg fram i snøen utgjorde derfor noe over halvparten av det daglige 
energiforbruket til vedlikehold. Noe lavere energiforbruk (1,8 ganger vedlikehold) 
har blitt målt under varmt og fuktig klima (> 20ºC) under 3 timers daglig jaktøkter 
som i vårt forsøk (Davenport et al. 2001). Dette viser at trente jakthunder utfører 
arbeid med omtrent samme intensitet uavhengig av temperatur og føreforhold.     
 
I løpet av forsøksperioden mistet hundene 1-4 % av kroppsvekten som viser at 
energiinntaket ikke var høyt nok for å dekke energiforbruket. Nedgangen i 
kroppsvekt viser at det er viktig å bruke et energirikt fôr til jakthunder om de skal 
holde konstant kroppsvekt. Ofte blir jakthunder brukt mer pr dag enn det som ble 
gjort i dette forsøket og da vil det være enda viktigere å gi hunden et 
energikonsentrert fôr med høy fettinnhold.         
 
Data fra vannomsetning viste at alle hundene hadde verdier for vann % som 
forventet, mellom 61 og 68 % med gjennomsnitt på 65 %.  Vannomsetningen som 
påvirkes av vanninntak gjennom fôr, drikkevann og metabolsk vann, og vanntap 
gjennom urin, faeces og respirasjon varierte noe, men var ikke spesielt høy. 
Vannomsetningen var som forventet positivt korrelert (0,87) med energiforbruket 
og var derfor høyest for de tyngste hundene som løp lengst. I gjennomsnitt var 
daglig vannomsetningen målt pr kg 0,75 217 ml og variasjonen var moderat. En 
tommelfingerregel er at vannomsetningen er 1 ml/ kcal eller 0,24 ml/ kJ. I vårt 
forsøk var det bare en hund (Hund 7) som hadde verdi over dette, mens de andre lå 
lavere.  Dette tyder på at varmestresset var lavt under forsøket med temperaturen 
var -6ºC og hundene løp i snø som gir kjøleeffekt.  
 
Fra resultatene kan en konkludere med at energiforbruket dobles i forhold til 
vedlikholdsbehovet med 3 timers jaktaktivitet, noe som er viktig å tenke på i 
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forhold til fôring og valg av energikonsentrasjon i fôret. Vannomsetningen var 
moderat, og noe under det en kunne forvente ut fra energiforbruket.      
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