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Den engelske setter er en 
meget smuk hund. Den er 
elegant i udtryk og 
bevægelser, og så har den 
også et smukt sind; venlig 
som få overfor både 
mennesker og dyr. 
Samtidig er den en 
arbejdsivrig jagthund, 
som blandt kendere 
anses for at være 
”verdens bedste fuglehund”
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Setterne fik deres fælles betegnelse, 
fordi de helt naturligt bøjede ned i 
knæ, når de fik øje på vildtet. Den 
engelske setter har været brugt til 
jagt gennem meget lang tid – racens 
eksistens kan dokumenteres helt til-
bage til det 14. århundrede, hvilket 
gør den til den ældste af fuglehun-

deracerne, altså stående jagthunde, 
specialiseret til jagt på fugle.

Den engelske setters historie
Den engelske setter stammer oprin-
delig, som navnet antyder, fra Eng-
land, hvor den opstod fra krydsnin-
ger mellem bl.a. spansk pointer og 
engelsk springer spaniel. Det er ikke 
muligt præcist at afgøre, hvornår den 
kom til Danmark.
Takket være en enkelt mands 
hårde arbejde for at skabe en 
ensartet, renracet engelsk set-
ter fik racen sin eksteriørmæs-
sige standard. Edward Lave-

racks 35 år lange arbejde begyndte i 
1825 og tiltrak en anden mands op-
mærksomhed, nemlig opdrætteren 
R. H. Purcell Llewellin, som fik nogle 
af Laveracks settere og koncentrerede 
sig om at udvikle deres markegen-
skaber. Llewellins arbejde ligger til 
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MENTALITET: Meget aktiv med intens jagt-
lyst. Overstrømmende venlig og godmodig.

BEHOV: kræver selskab, beskæftigelse og 
motion.

STØRRELSE: Højde: hanner 65-68 cm, tæver 
61-65 cm. Mange opdrættere foretrækker 
hundene i den lave ende af skalaen, hvis de 
bruges til jagt.
Vægt: 25-30 kg.

PELS: Pelsen er lang, silkeagtig og let bølget. 
Farver: Sort/hvid (blue belton), orange/hvid 
(orange belton), lemon/hvid (lemon belton), 
leverbrun/hvid (liver belton) eller tricolour, 
dvs. blue belton med tan eller liver belton 
med tan. Hunde uden store, farvede partier 
på kroppen foretrækkes.

Poul Rasmussen bruger sine hunde til både 

markprøver og praktisk jagt. Her er det træ-

ning med Østkysten’s Minette som er Vin-

derklassehund.

VerDens beDste 
fuglehund 

Den engelske setter er en dejlig, kærlig familie-

hund, som har stort behov for kontakt. På billedet 

ses Ingerlise Rasmussen og en 6 måneder gammel 

hvalp, Østkysten’s V Saga.

- er også en smuk 
og kærlig familiehund
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grund for den moderne engelske set-
ters fremragende jagtegenskaber.

Kennel Østkysten
Den engelske setter skal udtrykke 
både styrke, smidighed og fart. Pel-
sens grundfarve er hvid med pletter 
i sort, rødbrun eller gul. Der findes 
også trefarvede varianter og disse er, 
ifølge Ingerlise og Poul Rasmussen, 
meget populære blandt hvalpekø-
berne. Ingerlise og Poul Rasmussen 
har haft engelske settere gennem 23 
år, og har kennelmærket ”Kennel 
Østkysten”. De er begge meget en-
gagerede i sporten: Ingerlise er prø-
veleder i FJD’s (Fællesrepræsentatio-
nen for Specialklubber for Stående 
Jagthunde i Danmark) nordjyske 
prøve og Poul er markprøvedom-
mer. Og så har de opdrættet både 
eksteriørchampions og markprøve-
vindere.

Som fuglehund er den engelske setter uovertruffen. 

God til at apportere både på land og i vand.

At se den hvide engelske setter i fuld fart er 

en fryd for øjet. Racens store jagtlyst, dens 

elegance og galopaktion har gjort den til 

mange jægeres foretrukne fuglehund.
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På deres ejendom tæt ved den nordjyske østkyst har de gode be-
tingelser for at træne deres hunde.
- Vi har for øjeblikket 7 hunde, fortæller Poul Rasmussen. - Alle 
syv er tæver, og det fungerer fint, for engelske settere trives godt 
i flok. Vi får et, måske to kuld om året, som vi nyder at træne til 
jagt- og markprøver heroppe i den vidtstrakte natur.

På jagt
- Den engelske setter er en udpræget fuglehund, som er specielt 
egnet til denne form for jagt, forklarer Poul. - Den er god til at 
apportere både på land og i vand. Dens samarbejdsvilje gør den 
desuden til en god jagthund i skoven, og mange bruger den til 
jagt på snepper – eller som drivende jagthund i skoven, men det 
kræver, at hunden er solidt lydighedstrænet, tilføjer han.
- Den engelske setter er flink til at holde en meget sikker og fast 
stand, og så besidder den en næsten uudtømmelig energi, hvilket 
også gør, at den nok ikke er det mest oplagte valg, hvis man bor 
inde i byen og ikke har mulighed for at lade sin hund løbe frit og 
bruge sit fine instinkt for jagt.

Familiehunden
De fleste mennesker kender den engelske setter som en jagthund, 
men de færreste er klar over, at den også er en fantastisk fami-
liehund. Og det er synd, mener Ingerlise Rasmussen. - Hundene 
er meget rolige inden døre, og så er de usædvanligt venlige og 
imødekommende overfor mennesker – også fremmede og i sær-
deleshed overfor børn, forklarer hun. - De er mere omgængelige 
end mange andre jagthunderacer og har stort behov for kontakt. 
De egner sig absolut ikke som vagthunde, men kan dog godt give 
hals, når der kommer gæster, smiler Ingerlise.
- Det er virkelig en meget alsidig hunderace, understreger Poul. 
- Vi har oplevet i Norge, at engelske settere også blev anvendt 
som trækhunde for små slæder, og de var med skiløberne ude 
på løb.  nG
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Ingerlise og Poul Rasmussen har haft 

engelske settere i mere end 23 år

 og er begge engageret i opdræt 

og markprøvearbejde.
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