
Regler för hanterinsanläggningen.

Ideal 
• Moment 1 Djuren tas in en större uppsamlingsfålla 10p
• Moment 2 Djuren skall därifrån tas i en mindre fångstfålla som är sammankopplad med 

rännan. Föraren stänger ingångsgrinden och djuren börjar röra sig igenom rännan. Det är 
valfritt om momentet också innehåller sortering av djuren via en sorteringsgrind. 10p

• Moment 3 Djuren tas ut från den fålla de sorterats in i. 10P
•

Regler 
• Moment 1 samma regler som för fålla in
• Moment 2 ”clear the gate” (rensa grinden)-principen. Se nedan. Skicka hunden på valfritt 

håll. Grinden får användas som hjälp/ stöd av föraren. Ok att släppa grinden. Viktigt att det 
är hunden som påverkar mest. Hunden stängs sedan in i fångstfållan och ser till att djuren 
”flödar” igenom rännan. Hunden bör hantera djuren lungt och med pondus så att djuren inte 
blir försvarsinställda utan söker sig en utväg genom fållorna. Fållorna ska var utformade på 
ett sådant sätt att djuren hela tiden erbjuds en utväg se nedan om hanteringsanläggningens 
utformning. Hunden ska inte vika för djuren men heller inte stressa dem. Hunden ska agera 
som ett ”levande staket” så att djuren väljer att gå in i rännan istället för att stanna kvar i 
fångstfållan. Föraren ska kunna ”lämna” hunden och ägna sig åt sorteringen. Föraren får, 
från uppsamlingsfållan, sätta igång hunden. Hunden får trycka på, skälla, hoppa på ryggen, 
men inte bita fåren. Föraren får lov att hjälpa till med händerna, från uppsamlingsfållan, 
dock inte på ett sätt som orsakar djuren smärta. Föraren får även själv bege sig in i 
fångstfållan för att stötta sin hund om djuren inte vill gå in i rännan. Vid sortering så är det 
bättre att låta de första  djuren gå igenom utan att stoppa dem så att man får igång flödet 
genom rännan innan man sätter igång med att sortera bort djur. 

• Moment 3 samma regler som för fålla ut.

Rensa Grinden ( ”Clear the Gate”)

Når man flyttar många djur från en hage till en annan, eller som här, i en hanterings anläggning, 
från en fålla till en annan är det viktigt att hunden kan lugnt flytta undan djuren från området kring 
grinden. Föraren ska inte behöver att tränger sig igenom djuren för att kunna öppna grinden. Detta 
kan lätt skapa en stress hos djuren som är annars vana till att lyda hundens anvisningar. En bra hund
kan, genom att placera sig rätt och utöva ett avvägt tryck, sedan reglera flödet genom grinden så att 
alla djuren inte försöker tränga sig i genom samtidigt.

Hanteringsanläggningens utformning

Hanteringen bör vara uppbyggds så att djuren hela tiden ser en ”utväg”. Utvägen placeras bäst 
bredvid ”ingången”. Djur som kommer in i en fålla vänder tillbaks för att försöka ta sig ut samma 
väg som de kom in. Om ”ingångsgrinden” är stängd men de jämte den istället hittar en ny utgång 
kommer de med största sannolikhet att välja att gå igenom den. Detta underlättas ytterligare om 
”ingångsgrinden” är täckt, då frestas inte djuren att försöka bryta sig igenom, och utvägen är ”ljus”. 
Djuren bör inte se föraren då de beger sig in i rännan utan enbart öppningen framåt. Vid sortering 
bör ”backstops” användas d.v.s någon typ av hinder som är utformat så att djuren lätt tar sig förbi 
det framåt men inte tillåts backa då de tagit sig förbi det.


