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Svenska Brukshundklubben reagerar på Cesars 
metoder 
 
Det är förbjudet enligt svensk lag att använda el vid dressyr av djur. TV-program från 
andra länder där detta är tillåtet, sänds på svensk TV och förmedlar bilden av att el är 
en metod som kan tillämpas vid hunddressyr. Svenska Brukshundklubben vill därför ge 
en mer nyanserad bild av vad hunddressyr innebär och vad eldressyr kan få för 
konsekvenser.  
 
Användandet av obehag vid inlärning kan leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, 
passivitet eller att hunden söker avstånd. Det är något som Svenska Brukshundklubben anser 
och som styrks av forskning som gjorts kring eldressyr av djur. Det finns andra 
inlärningsmetoder som är säkrare, skonsammare mot hunden och minst lika effektiv. Svenska 
Brukshundklubben eftersträvar inlärning genom positiv förstärkning. 
 
– Inlärning genom positiv förstärkning innebär att hunden belönas för ett önskat beteende, 
säger Ann-Marie Folkesson Bjuggren som är Ställföreträdande Generalsekreterare på Svenska 
Brukshundklubben och ansvarig för hundägarutbildningen.  
 
Svenska Brukshundklubben har, sedan mitten av 90-talet, en dressyrpolicy som tydligt tar 
avstånd från både elhalsband, stackel och andra redskap som kan orsaka smärta. Sedan år 2000 
är användningen av el vid dressyr av djur förbjudet enligt svensk lag.  
 
– Vi tillämpar inlärning genom positiv förstärkning därför att vi anser att hundarna lär sig mer 
effektivt, säger Peter Rimsby som är Generalsekreterare på Svenska Brukshundklubben. 
Dessutom blir det roligare att träna, både för hund och ägare, när fokus ligger på det positiva, 
fortsätter han. 
 
Inlärning genom positiv inlärning bygger på träning utifrån hundens egna lust att utföra en 
uppgift. Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna fram det önskade beteendet som 
ägaren vill få fram. På så sätt arbetar föraren tillsammans med hunden. Det går att läsa mer om 
detta i Policy för hundhållning och inlärning på Svenska Brukshundklubbens hemsida:  
http://www.brukshundklubben.se/4340.epibrw 
  
 
 
Frågor kan besvaras av: 
 
Peter Rimsby 
Generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben 
Telefon: 08-505 875 01 
E-post: peter.rimsby@brukshundklubben.se 
 
Ann-Marie Folkesson Bjuggren 
Ställföreträdande Generalsekreterare och ansvarig för Svenska Brukshundklubbens 
hundägarutbildning 
Telefon: 08-505 875 04 
E-post: annemarie.folkesson@brukshundklubben.se 
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