
Reviderade jaktprovsregler –
förslag till anpassning för 
”Nordisk gemenskap”



Revidering jaktprovsregler

• Projektplan för arbetet antogs vid ordförandekonferens april 2019
• Projektets har letts av en styrgrupp och alla klubbar har haft två 

representanter vardera i en projektgrupp 
• I december 2019 redovisade projektgruppen ”Rapport 1”.  

Rapporten antogs av samtliga klubbar vid årsmöten under våren 
2020.

• Rapport 1 har varit ramen för revideringsarbetet och projektets 
dialog med Finland och Norge. 



Revidering jaktprovsregler

Fem regelsystem
• Löshundsregler älg – reviderade regler föreslås nu 
• Ledhundsprov – några mindre justeringar. Prov kan 

genomföras på Kronvilt.
• Särskilt älgspårprov – föreslås gälla oförändrat
• Vildsvin – jaktprov, senareläggs ett år för att kunna invänta 

anpassning till ev. nya löshundsregler älg.
• Vildsvin – spårprov, senareläggs ett år



Revidering jaktprovsregler

Arbetet med löshundsregler älg har varit omfattande.
• Många frågor och svar under arbetets gång där respektive lokal-

/rasklubbs svar har viktats motsvarande klubbens antal ombud 
vid SÄKs årsstämma

• Förslag som haft majoritet ligger till grund för det föreslagna nya 
svenska regelsystemet – förslaget till nordisk anpassning.

• Material har löpande redovisats på SÄKs hemsida under 
projektets hela arbetstid.



Revidering jaktprovsregler

Förslaget till nya regler ligger inom den ram som anges av Rapport 1 
förutom i ett fall

• Gångstånd föreslås kunna bedömas med hjälp av pejl förutsatt 
uppringning för kontroll av att hunden skäller (anpassning till 
dagens tekniska lösningar)



Revidering jaktprovsregler

I tre moment lägger projektgruppen två alternativ om hur nära 
klubbarna vill komma ett gemensamt nordiskt regelsystem

• I moment 4 ”ståndskallsarbetets kvalitet” om älgarbetstid ska 
vara ett kriterie vid poängsättning eller inte

• I moment 5 ”vilja att förfölja flyende älg” om långa 
förföljanden utan att hunden får stopp på älg ska ha 
poängavdrag eller märkas ut på annat sätt.

• I moment 6 ”förmåga att ställa flyende älg” om vilket krav som 
ska ställas för att tilldela 10 poäng.



Analys av frågan om älgarbetstid mom 4
• Rapport 1 ger inget ställningstagande till om ”nordiskas” krav på älgarbetstid i 

mom 4. ”Hur och om kravet på 300 minuter älgarbete går förena med en 
fungerande bedömning, inom provtid, av hundens samarbete får analyseras i 
det fortsatta arbetet”. 

• Bakgrunden är att det fanns konkret fråga om hur man kan förena krav på 
älgarbetstid med kravet att pröva hundens återgång inom tillgänglig provtid. 

• Anpassning till nordiska regler gör att en hund kan få poäng för återgång om 
den kommer tillbaka inom 60 minuter efter provtids slut (dvs prestera inom 
360 minuter). Det finns därför ingen målkonflikt mellan krav på älgarbetstid 
och kravet på att pröva en tydlig återgång.

• Att införa krav på älgarbetstid innebär störst skillnad på de högsta poäng-
nivåerna i momentet. T ex. kan inte 10 poäng tilldelas en hund om ägaren valt 
att avsluta provet före provtids slut efter det hunden skällt 200 minuters fast 
ståndskall. Detta då även 300 minuters älgarbetstid ska vara uppfyllt för 10 
poäng.

• I rapport 1 lägg fast att SÄK ska verka för gemensamma regler. Medlemmarna 
får avgöra hur nära gemensamma regler det är önskvärt att komma.



Frågan om poängavdrag i mom 5
• Rapport 1 anger att momentet ska utvecklas så att hundar med långa 

enskilda förföljanden (räknat per upptag) inte får full poäng som idag. 
Poängreducering ska ske på något sätt beroende av ”hur mycket för långt 
som hunden förföljt”

• Poängtabell med poängavdrag har tagits fram av projektgruppen. Det 
finns dock en majoritet inom projektgruppen som kan tänka sig att helt 
följa nordiska regelsystemet som inte tillämpar minuspoäng.

• Hundar med långt förföljande utan att få stopp på älgen ”märks” i så fall 
upp med uppgift om ”alltför långt förföljande utan stopp”. Datatekniskt 
löst så att det blir möjligt följa upp och avelsvärdera gemensamt i norden 
för att kunna se om det finns släktskap eller inte.

• Ställningstagande i valet, mellan helt gemensamma regler i norden eller 
en särlösning i Sverige med poängavdrag, överlämnas till klubbarnas 
medlemmar att ta ställning till.



Frågan om krav för 10 poäng i mom 6
• I dagens regler tilldelas 10 poäng till hund som uppnått tre ”rena” 

omställningar under provdagen.
• Denna princip har behållits i de inledande skrivningarna i moment 6.
• Både Finland och Norge har lagt in kravet att hunden, för att få 10 

poäng, ska skälla fast ståndskall vid provtids slut.
• Tanken för att lägga in ett sådant krav är att hunden måste uppnå 

full förföljandesträcka mellan omställningarna för att få full poäng i 
moment 5. Tanken alltså att stimulera till hårdare stötningar tidigare 
under provdagen.

• Ställningstagande i valet, mellan helt gemensamma regler i norden 
eller en särlösning i Sverige, överlämnas till klubbarnas medlemmar 
att ta ställning till.



Revidering löshundsregler älg

• I rapport 1 redovisas en tydlig vilja att verka för gemensamma 
nordiska regler

• Tydligt dock att flera lösningar i Sveriges befintliga regelsystem skulle 
behållas därför att de uppfattas bättre än befintliga nordiska regler 
(typ K för moment som inte kunnat prövas).

• Dialogen med Finland och Norge har varit förtroendefull och öppen. 
Alla tre länderna föreslår anpassning i sina egna befintliga regler. 
Detta för att komma närmare gemensamma regler och därmed ett 
gemensamt underlag för avelsvärdering.

• I det följande redovisas de förändringar som föreslås inom respektive 
moment (förändringarna ligger inom den ram som rapport 1 anger).



1. Sök

• Dagens moment 1 a och 1 b slås samman till ett sammanhållet moment –
sök

• Momentet blir lika i alla tre länderna
• Fyra kriterier ska bedömas – avstånd, söksträcka, sökmönster och tempo
• Upptag första söktur ges poäng 8 – 4 beroende på sökarbetet fram till 

upptag. Markeras med K men koefficientuppräkning sker även vid upptag 
första söktur

• Finland och Norge märker upp upptag första söktur med UFS och Sverige 
K. Ger möjlighet till samkörning i avelsvärdering



2. Förmåga att finna älg

• Dagens moment utvecklas till att ta hänsyn även till sökarbetet fram 
till upptag (uttag/avstånd från provgrupp fram till upptag och 
upptagssträcka)

• Momentet blir i huvudsak likvärdigt mellan alla tre länderna (Norge 
tillämpar söksträcka) 

• Alla tre länderna ska beakta redovisat sökarbete vid poängsättning



3. Förmåga att ställa älg i upptaget

• Definition av upptagsplats utökas till 200 m i alla tre länderna
• Alla tre länderna kräver 90 minuter på upptagsplats för 10 poäng
• Nytt är att ”älg i betesrörelse” upp till 500 m införs efter önskemål 

från Norge
• Likvärdig bedömning i alla tre länderna
• Poäng sätts genomsnitt med vissa specificerade undantag



4. Ståndskallets kvalitet
• Den stora skillnaden mellan de tre länderna är att Finland 

och Norge ställer krav på älgarbetstid som delkriterie vid 
poängsättning. Störst effekt på de högsta poängnivåerna.

• Frågan om Sverige ska göra likadant ställs till lokal- och 
rasklubbars årsmöten att avgöra.

• Tydliggjort att det är stötningar med älgkontakt i mom 6 
som kan tillgodoräknas i mom 4 (kan slopas om krav på 
älgarbetstid införs)

• Maximalt en stötning per omställning



5. Vilja att förfölja flyende älg
• Förföljandesträcka enskilt upptag 4 km ger 10 poäng
• Vid upptag med omställningar räcker det med ett 

förföljande mellan stöt och omställning på 2,5 km för 10 
poäng

• Rapport 1 angav att hundar med långa förföljanden skulle 
få poängavdrag

• En anpassning till nordiska är att prov där hundar visar långt 
förföljande utan att få stopp på älg ska tydligt märkas upp. 
Ska vara möjligt avelsvärdera. Frågan ställs till klubbarnas 
årsmöten att avgöra.



6. Förmåga att ställa flyende älg som 
stötts av provgrupp

• Fokus i momentet på hundens förmåga att ställa om älg (tre 
omställningar för 10 poäng, 30/30/10)

• Älg ska vara stött av provgrupp eller av domaren konstaterad 
extern störning (lika i Norge och Sverige)

• Undantagsvis kan en omställning godkännas efter det älgen 
flytt av egen vilja förutsatt att hunden skällt 30 minuter fast 
ståndskall före flykt och att flykt sker under pågående fast 
ståndskall

• Maximalt en omställning (den längsta) per stötning
• Även i fortsättningen möjligt förbättra antalet omställningar 

med fast stånd genom att stöta flera gånger (om alternativet 
rena omställningar ska gälla som krav). Frågan ställs till 
klubbarnas årsmöten att avgöra.



7. Skalltid
• Alla tre länderna gemensamma regler hur skalltid 

beräknas (maximal tid gångstånd motsvarande fast 
ståndskallstid)

• Kravet på skalltid för 9 och 10 poäng höjs till220 
minuter för 10 poäng (190 minuter för 9 poäng). Lika i 
alla tre länderna.



8. Skallets hörbarhet och 
9. Skallets täthet och täckning

• Alla tre länderna ställer krav på att hunden ska ha 
skällt 90 minuters fast ståndskall under provdagen för 
att den ska kunna tilldelas utmärkt prestation 9 - 10 
poäng i momenten 8 och 9 (hund som skällt typ 22 
minuter fast ståndskall under dagen kan tilldelas max 8 
poäng).

• Sverige sänker kravet på antal skall till 70 (Norge och 
Finland behåller 75) som krav för 10 poäng. 



10. Lydnad och samarbete
• Ny utformning av sammanhållet moment med flera 

delmoment.
• Hundens arbete på ståndplats och hundens återgång 

efter att ha förföljt älg ska prövas tydligare
• Momentet ger 10 poäng
• Norge och Finland utvecklar sina tabeller med att 

också pröva återgång



Koefficientförändringar
3.2 Bedömningsmoment och deras respektive koefficienter (röd markering skillnader 
jämfört dagens regler)

1. Sök (0-10) x 1,5
2. Förmåga att finna älg (0-10) x 0,5
3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-10) x 1,5
4. Ståndskallets kvalitet (0-10) x 1,5
5. Vilja att förfölja flyende älg (0-10) x 0,5
6. Förmåga att ställa flyende älg (0-10) x 1,5
7. Skalltid (0-10) x 1,0
8. Skallets hörbarhet (0-10) x 0,5
9. Skallets täthet och täckning (0-10) x 0,5
10.Samarbete och lydnad (0-10) x 1,0



Ny struktur i regelboken
• Nytt kapitel med definitioner/tillämpningsanvisningar 

som SÄKs styrelse kan justera under gällande 
regelperiod gör att regelboken kan hållas aktuell.

• Försökt att samla text om samma sak till ett ställe gör 
att gamla kapitelindelningen förändrats.

• I det följande redovisas uppdraget enligt rapport 1.



1. Ändamål  - OK

• Även i de reviderade reglerna ska det tydligt framgå att prov ska 
genomföras under jägarmässiga former. 

• Provformen avser älg – dvs ej kronhjort.



5. Kollegium - OK

• Reglerna ska lägga fast att 0- och KEB-prov samt elev-/aspirantprov 
ska kollegiebehandlas.

• Även hur etikfrågor ska hanteras vid kollegiet då prov för domarägd 
hund behandlas, ska framgå.



7. Rätt att delta eller hinder för 
deltagande

• 12 månaders ålder för jaktprovsstart bibehålls. 
• Utställningskrav innan första jaktprovsstart behålls. Tanken fanns att 

prov skulle kunna vara vilande i avvaktan på utställning.
• SKK godkänner  inte ha resultat vilande tills hund är utställd – här 

finns olika åsikter men frågan avfördes efter uttalande från SKK.



8. Regler för hundägare/förare - OK

• Hundägare som vill gå prov måste acceptera att även elev-/aspirant 
deltar under provdagen.

• Om man har avvikande mening gentemot domaren måste man 
redovisa detta under provets genomförande.

• När hundägare tillika själv är jaktprovsdomare gäller att ”lämna 
klockan hemma” – det räcker med en domare.



9. Regler för domare - OK

• Skrivning om bilanvändning som tekniskt hjälpmedel har förtydligats 
och fått en tydligare plats i regelsystemet. 

• Det har också förtydligats att även återgång ingår i hundens älgarbete 
och ska prövas i tillräcklig omfattning (ingår numera som delmoment 
i mom 10). 

• Det framgår tydligt av reglerna vad som händer med poängen vid ev. 
bilhämtning.

• Domaren ska göra en sammanfattning vid provdagens slut om att 
domare och hundägare är överens om vad som hänt under dagen.



10. Allmänt – OK ?

• Reglerna är även fortsättningsvis rasgemensamma.
• Den norska regeln om maximalt snödjup respektive 

temperaturgräns för prov har lagts in i nya reglerna.
• Förtydligad text om bedömning med pejl både för domare och 

beslut före provets start.
• Gångstånd föreslås kunna dömas via pejlinformation förutsatt 

uppringning och kontroll att hunden skäller (utanför ram rapport 1)



11. Beaktande av svåra 
provförhållanden - OK

• Försökt beskriva tydligare än idag vad som är svåra provförhållanden 
och hur hänsyn ska tas till dessa.



1. Söktid
• Återinförande av söktid 4 + 1 timme
• Hänsyn ska tas till korta dagar. 
• Reglerna ger möjlighet till bedömning 60 minuter och vissa moment 

efter mörkrets inbrott.
• Kan i praktiken ge en timme längre söktid med hänsyn till mörkrets 

inbrott jämfört med idag.

12. Provtid - OK



Älgarbetstid
• Prov kan avslutas även om skalltiden är mindre än 220 minuter då 

alla moment provats. Innebär att hunden inte når högsta poäng i 
mom 7 resp. i mom 6 (vid alt. krav på fast stånd vid provtids slut) 
samt i mom 4 (vid alt. krav på älgarbetstid). Om avslut sker före 200 
minuter skalltid når hunden inte högsta poäng i mom 4 och mom 7 
resp mom 6 vid alt fast stånd provtids slut. 

• Även regler om hur avsluta om älg skadas eller blir stressad under 
provtiden

• Bedömning kan ske även om det blir mörkt enligt de norska reglerna  
men maximalt 60 min. avseende skalltid, lydnad, förföljande, en 
omställning samt samarbete. 

12. Provtid - OK



12. Provtid - OK

6. Byte av provområde
• Förtydligade regler för byte av provområde och i vissa fall inget 

uppehåll av provtid under traktbytet



1  Sök
• Reglerna anger att sök skall prövas efter provtids slut om domaren 

sett för lite av hundens sökarbete (inom 60 minuter efter provtids 
slut)

• Räcker med en söktur
• Även inkallning sök ska kunna prövas

14. Bedömningsföreskrifter - OK



3  Älgkontakt
• Regler för älgkontakt har anpassats till finska och norsk tillämpning 
• Älgkontakt ska tas då hunden skäller fast ståndskall domaren ska 

försöka komma så nära som möjligt men otur ska inte belasta hund.

14. Bedömningsföreskrifter - OK



14 Bedömningsföreskrifter - ändring

5  Stötning
• Älg som flyr av sig själv räknas inte som stöt och då kan hunden 

normalt inte tillgodoräknas omställning om det blir 
ståndskallsarbete efter förföljandet 

• Undantagsvis kan älg kan stöta sig själv en gång under provdagen 
förutsatt att hunden skäller fast ståndskall vid älgens flykt och att 
den skällt minst 30 minuter sammanhängande fast stånd före flykt

• Stöt av utomstående ska räknas som stöt förutsatt att domaren, 
med säkerhet, kan konstatera extern stötning.



2  Upptag 
• Tyst upptag ska säkerställas. Om osäkerhet blir det avvikande söktur 

som inte ingår i bedömning av sök.

14. Bedömningsföreskrifter - OK



Prisvalörer - OK

• K behålls för att markera moment som inte kunnat prövas.
• Kraven på fast ståndskallstid för de olika prisnivåerna behålls som i 

dagens regler och räknas per upptag.



Domarens berättelse - OK

• Domaren ska skriva en berättelse om jaktprovets väsentliga 
händelser under provdagen. Texten ska stödja och förklara de poäng 
som domaren gett i respektive moment. Inga detaljerade tider ska 
skrivas in då de framgår av Provdatas händelseredovisning. Domaren 
ska kommentera hundens faktiska prestation enligt gällande regler 
inte göra en egen värdering av hunden.

• om domaren konstaterar att poängtabellens text inte riktigt stämmer 
med hundens prestation utan vill sätta avvikande poäng, då måste 
underlag för detta tydligt redovisas i domarens berättelse. 
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