
Följande ärftliga egenskaper måste en 
vallhund ha för att kunna utföra ett full-
gott arbete:

- Balans. Förmågan att styra och hålla 
djuren samlade i en rak linje till en bestämd 
punkt.

- Förutseende. Den egenskap som gör 
att hunden kan känna djurens kommande rö-
relse fast djuren fortfarande står stilla (känna 
av dragning). En hund som saknar förutse-
ende tappar lätt djuren.

- Koncentration. Hundens förmåga att 
vara helt fokuserad på djuren, annars blir ar-
betet med djuren splittrat. Det är oftast kon-
centrationen som brister hos de raser som 
inte avlats helt och hållet för vallning. De or-
kar helt enkelt inte vara fokuserad på djuren 
och samtidigt lyssna på föraren vilket gör att 
de lätt tappar djuren.

- Kontroll. Förmågan att ha full kontroll 
över en fl ock, ett enskilt djur eller vad situa-
tionen för tillfället kräver.

- Tryck. Hundens inre styrka (självför-
troende, utstrålning) som gör att hunden kan 
tvinga djur att fl ytta sig i en viss hastighet 
och riktning som hunden bestämmer.

- Följsamhet. Hundens förmåga att ut-
föra sitt arbete med djuren samtidigt som 
den är lyhörd för sin förare, för vad den vill 
och för var den befi nner sig. Följsamhet och 
balans är nära knutna till varandra.

För att ha verklig nytta av sin vallhund 
bör den kunna följande:

Vallhunden skall kunna samla ihop en grupp 
djur, t ex på bete, samt driva dem lugnt och 

Vallhund visar koncentration och tryck

målmedvetet, utan att stressa djuren, till sin 
förare (så kallad hämtning). För att lyckas 
med detta krävs att hunden på kommando 
springer ut i en vid båge, detta för att ej 
skrämma djuren, stannar upp djupt bakom 
djuren och kommer med dem i ett lugnt och 
jämt tempo.

Hunden skall vara så lydig att den på kom-
mando kan driva djuren framför sin förare 
(strider mot hundens instinkt), t ex när man 
vallar djur man ej vill gå framför (tjurar, bag-
gar etc). Detta kallas fösning, vilket alltså 
innebär att djuren går först, styrda av hunden 
på förarens kommandon. Sist går föraren.

Drivning. Föraren går först, sedan fl ocken, 
därefter hunden. Flocken skall röra sig lugnt 
och utan tecken på stress, hunden skall hålla 
djuren väl samlade. Används mest när man 
skall gå med djur (fl ytta djur) från ett bete 
till ett annat. 

Fålla in. Föraren öppnar grinden till fållan. 
Djuren drivs in i fållan av hunden. När alla 
djur är inne stänger föraren grinden.

Fålla ut. Föraren öppnar grinden och hunden 
går in i fållan och driver ut fl ocken. När alla 
djur är ute stänger föraren grinden och hun-
den tar kontroll över fl ocken.

Klarar hunden alla ovanstående moment är 
den en godkänd vallhund. Även om hunden
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besitter alla dessa egen-
skaper, krävs att man ut-
bildar sig och sin vall-
hund genom att gå kurs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

För mer information:

Svenska Working Kelpie 
Klubben 
www.eldars.it/swkk
Svenska Vallhundsklubben 
www.svak.se


