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Tillämpningsanvisning för domare ang. 
nyttjande av fordon vid jaktprov 
 
1. Jaktprovets ändamål är att under jägarmässiga 
former värdera hundens egenskaper som 
underlag för avelsarbetet.  
 
2. Förflyttning skall i största möjliga utsträckning 
ske till fots som vid normal jakt, motorfordon 
används mycket restriktivt/sparsamt. 
 
3. Fordon må nyttjas då det kan motiveras för att 
bättre kunna bedöma hunden eller för att få in 
hunden inom pejlavstånd.  
    Det är av särskild betydelse att hund med 
mycket stort sök och/eller överdrivna förföljanden 
blir fullt dokumenterad och att inte dessa 
egenskaper försvinner i provredovisningen därför 
att domaren tappat kontakt med hunden. 
 
4. Nyttjande av fordon skall noteras i 
provberättelsen. 
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Situationer då förflyttning med fordon kan 
anses motiverat är: 

 

 När hund och älg förflyttat sig så lång 
sträcka, att det inte bedöms möjligt att 
kunna bedöma hundens arbete inom 
övrig provtid 

 När hund och älg förflyttat sig över 
hinder som ej kan passeras eller som tar 
orimligt lång tid att passera;  tex. 
vattendrag, högt berg, stor blötmark mm. 

 När hunden riskerar att utsättas för 
omedelbar fara eller riskerar att vara 
upphov till skada, olycka eller störning för 
allmänheten är det hundägarens 
skyldighet att snarast få hunden ”under 
kontroll”; tex. vid vargförekomst, järnväg, 
starkt trafikerad väg, hagar med tamdjur, 
villabebyggelse mm. 
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Situationer då det inte kan anses motiverat 
eller inte är tillåtet att nyttja fordon är: 

 

 När hunden under hela älgarbetet 
befinner sig inom ett begränsat område; 
ca. 2-3 km radie     

 När hunden envist förföljer älg utan få till 
ett ståndarbete får man inte genskjuta 
den med bil i avsikt att koppla den för att 
släppa på en annan plats. Förföljande är 
älgarbete och får bara avbrytas på eget 
initiativ av hunden  

 Fordon får inte nyttjas på ett sätt som 
innebär att det påverkar hundens 
beteende under jaktprovet, hundens 
prestation får på intet sätt gynnas eller 
missgynnas   

 
 

 


