
Björnbärets Celsius

• Vilka är Salos styrkor ? 
Social, lekfull, glad, duktig jakthund på främst älg och 
vildsvin, håller sig på gården.

• Hur är han mentalt?
Lättlärd och social. Lite envis ibland. Tuff, framåt och 
självständig när han jagar.

• Om han blir rädd någon gång, vad är det då som 
han blivit rädd för? 

Har inga rädslor

• Hur funkar han med andra hundar?
Han har en positiv inställning till andra hundar 
och tycker om att leka. Har ett fåtal gånger varit i 
hundslagsmål och då har han aldrig startat ett slagsmål. 
Normalt sett bemöter han provocerande hundar med 
att vända bort huvudet och inte bry sig.

• Hur har han varit att fostra under uppväxten? 

Lätt eller svår? 

Han har varit lätt att fostra, mycket mjuk. Har aldrig 
behövt fostra honom genom att ta i honom fysiskt. 
Nu vid 5 års ålder har han tuffat på sig lite och blivit 
vuxen, vilket märks att sökområdet när han jagar har 
blivit större och att han tar fler egna iniativ.

•Hur är han mot andra människor väldigt social 

eller håller sig lite för sig själv? 

Positiv och glad, tycker om att kela. 

•Har hunden fått arbeta med något? Hur har han 
funkat i det? 

Han är dels sällskapshund och dels jakthund och fung-
erar utärkt för båda ändamålen. 

•Har han varit sjuk någon gång? 
Nej förutom rävskabb har han varit frisk och kry.

Björnbärets Celsius kallas för Salo. 
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Välp’äsad med vackert hanhundshuvud

Han har grova fina ben.
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Salo var ensam i sin kull, så ingen kullstatistik finns. 



För mer information om 
Björnbärets Celsius eller kon-
taktuppgifter till hans husse 

kontakta AK Svensk lapphund 


