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De svenska viltstammarna når rekordnivåer. 

Varg, björn och lodjur etablerar sig i den svens-

ka faunan och lyfter fram samhälleliga mot-

sättningar till ytan. Vildsvinen bökar sig fram 

genom Sverige och blir jägarnas nya favoritvilt. 
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Intresset för den klassiska 

jakten med drivande hund 

minskar. IT och annan ny 

teknik gör sitt intåg i hund-

jakten och kvinnorna tar äntligen plats på passen. 

Sällan har förutsättningarna för den svenska jakten 

ändrats så snabbt och så genomgripande som  

under perioden 1989 till 2014.
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1991: För första gången 
på många år föds två 
vargkullar i Sverige.

1989: Stambokföringsavgift för att 
registrera jaktprovsresultat införs 
efter beslut från Kennelfullmäktige. 

1993: SKKs nuvarande ordförande, Nils-Erik Åhmansson, 
väljs till sin post. Därmed får SKK återigen en ordförande 
som är aktiv jägare samt drevprovs- och viltspårdomare.    

1993: Småviltjakt i fjällen blir möjlig för alla 
Sveriges jägare, efter beslut från regeringen.
Fältprovet för stående fågelhundar firar 100 
år i Sverige.  

 1993–1994: Rådjursjakten når rekord-
nivåer. 380 000 rådjur skjuts i Sverige.

1994: Svenska 
Kennelklubbens 
jakthundskommitté 
inrättas.

1998: Viltspårprovchampionat införs.
1995: Sverige går med 
i EU. Svenska jaktla-
gar måste anpassas 
till EUs direktiv, vilket 
påverkar bland annat 
rovdjursförvaltningen.

1996: Specialklubben för kontintentala fågelhundar 
bildas och blir därmed den tredje specialklubben för 
stående fågelhundar inom SKK.

1999: Sverige arrangerar för 
första gången Europacupen 
för drivande hundar. Platsen 
är Linköping.

2000: Skärpta lagkrav på apportör 
vid jakt på änder, gäss och ringduva.

2001: Svenska 
Taxklubben fyller 
100 år, den första 
av specialklubbarna 
att nå denna ålder.

2001: Riksdagen beslutar 
att Sverige ska ha livskraf-
tiga stammar av björn, järv, 
kungsörn, lodjur och varg.

Fauna i Förändring

Viltstammarnas storlek och sammansättning har 
alltid utgjort grunden för jakten. Jägare jagar det 
vilt som finns att tillgå, enligt de lagar och 
förutsättningar som samhället ålägger dem. 
Hunden, denne jägarens bäste vän och centralfi-
gur i jakten, får anpassa sig. Vilka jakthundar vi 
har och hur många de är, är därför en naturlig 
konsekvens av hur viltstammarna ser ut och vilka 

jaktmetoder vi förfogar över. Så har det varit i 
alla tider. Att antalet djur i skog, fält, fjäll och 
vatten skiftar är en del av naturens självklara 
cykler. Arter är beroende av varandra och av 
miljön som vi människor påverkar. Men ibland 
går förändringarna nästan overkligt fort. Perio-
den 1989–2014 är ett typexempel på detta.

rävskabb och rådjursexplosion 
Ska man finna en startpunkt för den omvälvning 

som Jaktsverige genomgått de senaste 25 åren är 
det en utomjaktlig sådan: rävskabben. Denna 
parasitsjukdom drabbar den svenska rödräven 
under 1970-talet. 

Med start i norr rullar den ner igenom Sverige 
tills den 1986 kulminerar i Skåne. När 1980-talet 
lider mot sitt slut har den fruktade farsoten 

den svenske jägare som 1989 packade 
bössa och ryggsäck för att gå ut på 
jakt ut hade några viltslag att välja 

på: framför allt älg, rådjur och hare, ibland 
även skogs- eller fältfågel. Han – för vid den 
här tiden var jägaren vanligen en man – var 
uppvuxen på landet eller i en mindre ort, 
med jakten som självklart inslag i livet sedan 
barnsben. I hundgården stod ofta en drever 
eller en tax, en stövare och en älghund, ibland 
kanske även en fågelhund och en apportör. På 
det här sättet hade det varit under lång tid. 

Bilden ovan är förstås tillspetsad. Jägare 
har funnits i Sverige under tusentals år, de 
har varit män men även kvinnor, de har 
tillhört överklassen och varit arbetare, bott i 
staden och på landet, jagat för överlevnadens 
eller för nöjets skull. De har haft jakthundar 
av skiftande slag eller jagat utan hund. Även 
viltslagen man jagar har förändrats genom 
åren. ekorren till exempel hör till det allra 
viktigaste jaktviltet genom Sveriges historia 
– idag jagas den inte alls. Och på 1600-talet 
jagade kung Karl xI varg på Djurgården i 
Stockholm – svårt att föreställa sig nu. 

Ser vi dock till de senaste decennierna så 
ligger det mycket i bilden av den svenske 
jägaren ovan. Men sedan 1989 har mycket 
hänt. Under de gångna 25 åren har viltstam-
mar, människors levnadsmönster och sam-
hällsförhållanden förskjutits, och med dem 
förutsättningarna för jakten med hund. 
Förändringarna är grundläggande och många 
till antalet. De har dessutom skett på så kort 
tid att det är rimligt tala om en revolution. 

RödRäv: När räven på 1970- och 1980-talen drabbades av rävskabb gav 
det en skjuts åt de svenska rådjurs- och småviltstammarna. Idag har räv-
stammen återhämtat sig. (FoTo: Allan Bergström)
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2003: Sverigepremiär 
för jaktprov på vildsvin 
(wachtelhund och tysk 
jaktterrier).

2002: Det första årliga mötet mellan SKKs 
jakthundsklubbar, SKKs jakthundskommitté 
och Svenska Jägareförbundet äger rum.

2004: Galler införs 
mellan hund och 
grävling i konstgryt.

2005: De drivande hundarnas 
(stövare och kortbenta drivande 
hundar) registreringssiffror är nu 
under hälften av 1989 års nivå. 

2007: Utländska jägare får 
samma rätt till småviltjakt i 
fjällen som svenska jägare.
En ändring i paragraf 28 i 
jaktförordningen gör det lag-
ligt att skjuta rovdjur som är 
på väg angripa en hund.

2010: För första gången på 45 
år jagas varg i Sverige.
SKK inför stambokförda anlags-
test i vildsvinshägn.
Specialklubben för Drivande 
vildsvinshundar, SSDV, bildas.

2011: SKK, Svenska Jägareförbundet med 
flera organisationer presenterar sina upp-
daterade riktlinjer för utsättning av fågel.

2006: Den första mårdhundskullen 
registreras i Sverige.

2012: Regeringen till-
sätter en utredning om 
den svenska jaktlagen.

2013: Jämthunden går 
upp som ny tvåa på 
listan över raser med 
flest registreringar.

2014: SKK 
fyller 125 år.

2011: SKK blir 
medlem i Nationella 
Viltolycksrådet.

2013: För första gången 
skjuts fler vildsvin än älgar 
i Sverige (2012/2013).

2009: SKKs policy för 
jakthundar antas av 
Kennelfullmäktige.

RÅdJUR (längst t v): Den så 
kallade rådjursexplosionen 
präglar en stor del av 1980- 
och 1990-talen. 

dOvHJORT (t v): Dovviltet 
ökar sedan millennieskiftet 
och har blivit ett populärt 
jaktvilt. 

vILdSvIN (t h): Idag finns det 
runt 200 000 vildsvin i Sverige 
och tillväxten fortsätter.

(FoTo: Håkan Elderstig)

härjat i drygt ett decennium och halverat den 
svenska rävstammen. Med lägre predatortryck 
från räven har småviltet blivit såväl art- som 
individrikare, och plötsligt är Sveriges skogar och 
fält fulla av vilt. I början av 1990-talet kan 
Sveriges jägare därför, ironiskt nog, börja skörda 
skabbens frukter. 

Den viltförändring man kanske främst 
förknippar med den här tiden är den så kallade 
rådjursexplosionen. Den tar sin början i mitten 
av 1980-talet och når sin topp under 1990-talets 
första hälft. 1993 skjuter svenskarna närmare 400 
000 rådjur – fyra gånger så många som idag. De 
rika möjligheterna till rådjursjakt ska få omfat-
tande konsekvenser för hundanvändninge; vi ska 
snart se hur.

Vildsvinen breder ut sig
Parallellt med rådjursexplosionen sker ytterligare 
en avgörande förändring i våra viltstammar: 
vildsvinen tar plats i vår fauna. 1988 beslutar 

riksdagen om att ge arten hemortsrätt i Sverige. 
Vid den här tiden finns inte många vildsvin i 
landet. Att populationen 25 år senare ska uppgå 
till runt 200 000 djur kan ännu ingen ana. Som 
den allätande och snabbreproducerande art 
vildsvinet är går utbredningen fort. Framför allt 
är det 2000-talets första decennium som blir 
vildsvinets årtionde. Populationstillväxten stiger 
brant i höjden i södra delen av landet, och jakten 
på vildsvin följer samma mönster. 

Under jaktåret 2012/2013 (det senaste från 
vilket fullständig statistik finns) skjuts närmare 
100 000 vildsvin i Sverige. Det är första gången 
som antalet skjutna vildsvin överstiger än antalet 
skjutna älgar – ett historiskt tronskifte bland 
högviltet. 

Utvecklingen lär inte stanna där. tillväxttak-
ten för den svenska vildsvinspopulationen 
beräknas för närvarande till cirka 30 procent per 
år. I skrivande stund sträcker sig vildsvinens 
utbredningsområde till Dalälven och gränsen 

flyttas stadigt norrut. Samtidigt har ökat jakt-
tryck för första gången hejdat tillväxten i områ-
den där vildsvin funnits länge. Men genom att 
stammen fortfarande sprider sig stiger antalet 
vildsvin trots detta.

rovdjurens tid
De senaste 25 åren har samtidigt inte minst varit 
rovdjurens tid. Såväl björn, lodjur som varg växer 
till under perioden. De båda förstnämnda går 
från en stam på mellan 500 och 1000 djur i 
början av 1990-talet till betydligt högre nivåer. 
För lodjurets del nås toppen 2008, då populatio-
nen uppskattas till mellan 1500 och 2000 djur 
(idag ligger den på strax över 800). Björnen lufsar 
omkring i ungefär 2 800 exemplar, vilket gör den 
till vårt vanligaste rovdjur.

Ingen av de båda arterna är något numerärt 
sett stort jaktvilt. Licensjakten medger några 
hundra björnar och ännu färre lodjur per år. De 
båda rovdjurens betydelse ligger istället på ett 

annat plan. Lodjuret är en stor rådjurspredator, 
och många är de jägare som misströstat över den 
i vissa regioner allt magrare rådjursstammen. 
Björnen har en annan roll. Fascinationen för det 
mytomspunna och farliga djuret har givit 
upphov till en blomstrande björnjaktsbransch, 
som inte på något sätt står i paritet till antalet 
faktiska björnjägare eller antalet fällda björnar.

Vargen växer till 
Vargen – ingen viltart har skapat så mycket 
debatt som denna. När 1980-tal övergår i 1990-tal 
hyser Sveriges skogar bara runt tiotalet vargar. 
tillväxten startar året därpå och har sedan 
millennieskiftet legat på runt 15 procent per år. 
Vintern 2013/14 beräknas den svenska vargpopu-
lationen till omkring 370 vargar. tätast är 
koncentration i Mellansverige, i det så kallade 
”vargbältet”, men vargetableringar finns i andra 
områden också. 

Vargen är inget jaktvilt för hunden, men arten 
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Så mycket vilt SkötS
under jaktåret 2012-13

Vildsvin ..........................................97 300

Älg .................................................. 95 937

Brunbjörn ........................................... 302

Lodjur .................................................. 101

Rådjur ........................................... 96 400

Dovhjort .........................................31 000

Kronhjort ......................................... 6 000

Räv .................................................72 400

Hare (skogs- och fälthare) ...............48 700

Gräsand .........................................113 200

Gås (samtliga arter) ........................56 800

Fasan ..............................................23 800

Rapphöna .........................................4 200

Ripa (dal- och fjällripa) ....................30 700

Tjäder ............................................. 16 500

Orre ................................................ 19 700

KÄLLA: Svenska Jägareförbundet

påverkar som bekant hundjakten på annat sätt. Mellan 1998 och 2013 
angrips eller dödas i snitt 24 hundar per år av varg (med 2009 som det 
svartaste året med 46 konstaterat angripna, dödade eller saknade hundar) 
och det minskar jägarnas vilja att släppa sina hundar på jakt påtagligt. 

Vargens vara eller icke vara i den svenska naturen blir en stridsfråga som 
lyfter mångbottnade samhälleliga motsättningar till ytan – mer om det 
längre fram. 

Fler gäss och hjortar
Några ytterligare arter som påverkat hundjakten under de 
gångna 25 åren är värda att nämna. Grå- och kanadagässen 
har gynnats av det moderna jordbruket och ett allt varmare 
klimat, vilket gjort att de blivit allt fler. Även andjakten 
tilltar, främst genom en väsentligt ökad utsättning av gräsän-
der. Och räven, som återhämtat sig från skabben, är idag ett 
intressant jaktvilt igen.

Dov- och kronhjort är klövviltjaktens senaste tillskott. 
Kring millennieskiftet börjar båda arterna öka till antalet, 
även om hastigheten inte kan mäta sig med varken rådjur 
eller vildsvin på 1990-resp 2000-talen. Men de ökande 
bestånden medger – och kräver, då betesskadorna ökar i 
samma takt – att hjorten jagas allt mer. Möjligheten att jaga 
ytterligare två klövviltsarter tas emot med öppna armar av 
jägarkåren, även om antalet skjutna djur än så länge ligger 
långt ifrån de andra klövvilten rådjur, vildsvin och älg. 

upp och ner i andra arter
Inom andra arter står utvecklingen still eller viker neråt. 
Haren har gått kräftgång, några goda år i rävskabbens köl-
vatten undantagna. Ripbeståndet har toppar och dalar, men 
några tydliga tecken på att rippopulationerna som helhet 
minskat eller ökat under de senaste 25 åren finns enligt 
forskarna ej. 

Antalet tjädrar har varit oförändrat under hela perioden 
1980–2012 (inga data för året 1989 finns att tillgå). Orren 
däremot har sett över de senaste 35 åren (sedan 1980) minskat i antal med 
cirka 50 procent, även om den sedan år 2000 har börjat öka igen.

För älgen, stommen i den svenska jakten, är läget relativt stabilt. 
1980-talets extemt höga älgstam har vi inte kommit i närheten av under de 
senaste två decennierna, men sett över tid står trots allt älgjakten på 
stadiga ben. Hur stark stammen är skiljer sig visserligen mellan olika 
regioner, men trots rovdjursförekomst och konkurrens från jakt på nya 
klövviltsarter skjuter vi idag runt 100 000 älgar per år – lika mycket som i 
mitten av 1970-talet. Idag håller vi älgstammen drygt hälften så stor som i 
början av 1980-talet genom jakt.

En viltrik tid 
totalt sett befinner sig de svenska viltbestånden idag på en hög nivå. Den 
jaktbara faunan är både art- och individrikare än för 25 år sedan, i synner-
het i södra och mellersta Sverige. två klövviltarter har blivit fem. Även 
småviltjakten bjuder på nya möjligheter. För de flesta jägare är denna 
utveckling givetvis glädjande, men i delar av Sverige lägger rädslan för 
vargen sordin över möjligheterna att jaga med hund.

ROvdJUR: Brunbjörnen är vårt 
vanligaste rovdjur. Stammen 
beräknas idag till cirka 2 800 djur.
(FoTo: Fotoakuten.se)
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JaKTHundar För En nY Tid

De ovan beskrivna processerna i våra viltstammar lägger grunden för en av 
de största förändringarna i svensk jakthundsanvändning i modern tid. Från 
en jakt där specialister dominerar – hundar med ett, två, maximalt tre 
viltslag på sin repertoar – börjar jägarhemmen befolkas av generalister, 
allroundhundar som jagar det skogen bjuder. 

Kortdrivaren gör entré
Rådjursexplosionen startar denna utveckling. Det traditionella sättet att 
jaga rådjur – en kortbent hund, ofta en tax eller en drever, som långsamt 
driver ett rådjur under längre tid – framstår i de nya viltrika skogarna inte 
längre som effektivt. Det är en jakt som är anpassad till marker vars 
viltstammar är glesa. 

I 1990-talets Sverige efterfrågas istället nya jaktformer: hundar som i 
högre tempo söker av en såt och med hjälp av korta drev på 5 till 30 minu-
ter driver fram fler djur till passkyttarna. Det ger en händelserik jakt med 
många skottillfällen – inte bara till glädje och nytta för jägarna, utan även 
för markägare och för samhället, som reagerat mot de stora rådjursbestån-
den. 

Framför allt wachtelhunden blir efterfrågad som skogsjägarens hund 
och registreringarna klättrar i höjden. Även den tyska jaktterriern ökar. 
Båda raserna är mångsysslare, allroundhundar, som jagar många sorters vilt: 
rådjur, hjort, hare, räv, älg, och, vilket kommer att bidra till deras populari-
tet, vildsvin. De kan dessutom apportera, utföra eftersök och i den tyska 
jaktterrierns fall även användas till grytjakt. Det senare blir intressant i takt 
med att rävstammen återhämtar sig. 

ett annat sätt att jaga i de nya förutsättningarna är att använda så 
kallade stöthundar, som stöter upp vilt och förföljer det en kort sträcka. 
Jaktformen sätter viltet i rörelse och skapar skottillfällen för passkyttarna. 
Kontinentala stående fågelhundar, terrier och retriever är vanliga i denna 
jaktform, liksom spaniel. 

Men problem uppstår snart: stöthundar som inte slutar förfölja efter 
någon minut förekommer. Långbenta hundar som driver rådjur vållade en 
stor djurskyddsdebatt i Sverige redan på 1940-talet. Den gången gällde det 
stövarna, men genom medvetet arbete från Svenska Stövarklubbens sida är 
rådjursrena stövare idag en självklarhet. Den nya stöthundsjakten med sina 
många långbenta raser ställer dessa ideal på ända och väcker ånyo diskus-
sionen om etiken i rådjursjakten till liv.

Sökes: vildsvinshundar
När vildsvinen bökar sig in i den svenska myllan ställs hundjakten inför 
nya utmaningar. Vilka raser som lämpar sig för den nya och eftertraktade 
jaktformen blir snart en omdiskuterad fråga bland jägarna. Vildsvin låter 
sig både stötas, drivas och ställas, vilket öppnar för ett stort antal olika 
hundtyper i jakten. Jämfört med älgen är vildsvinet ett betydligt aggressi-
vare vilt, som dessutom gärna håller till i svårgenomträngliga tätningar. 
Mod att med tämligen enträgna påtryckningar få svinen att lämna sitt 
skydd är därför ett måste hos vildsvinshunden, kombinerat med respekt 
nog för att inte gå på för hårt och därmed riskera att själv bli skadad – eller, 
vilket är minst lika viktigt, att skada vildsvinen. 

De här egenskaperna finns inte med självklarhet hos de raser vi av 
tradition har jagat klövvilt med i Sverige och ett idogt sökande efter den 

KORTdRIvARE: Wachtelhunden – 
en ras i tiden. (FoTo: Eliza Kajanus)
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De senaste 25 åren 

har inneburit stora för-

ändringar i våra hundpo-

pulationer. Framför allt 

de drivande hundarna, 

stövarna och de kort-

benta drivande raserna 

som tax och drever, 

har rasat i popularitet. 

Förändrade jaktvanor, 

nya viltslag att jaga och 

ändrade levnadsmönster 

hör till förklaringarna, 

liksom ökad rovdjursfö-

rekomst. För de svenska 

stövarraserna, hamilton-

stövaren, schillerstöva-

ren, smålandsstövaren 

och gotlandsstövaren, 

är nedgången så stor 

att deras överlevnad är 

hotad. För älghundarna 

pekar istället kurvan 

uppåt. Vildsvinsjakten 

i södra Sverige har ökat 

efterfrågan på dessa 

raser.

JAKT-
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ideala vildsvinshunden tar sin början. De klas-
siska älghundsraserna gråhund och jämthund, 
specialister på att ställa högvilt och även stoppa 
det när det flyr, är självskrivna kandidater, och 
många av dem gör sitt nya jobb på vildsvin 
mycket bra. I södra Sverige, som svinen kolonise-
rar i snabb takt, uppstår en ökad efterfrågan på 
dessa raser. Framför allt gäller detta jämthunden. 
Under 1990-talets sista år börjar dess väg uppåt i 
registreringsstatistiken och 2013 når jämthunden 
positionen som Sveriges näst populäraste ras.

Även många andra hundar visar sig använd-
bara i svenskarnas nya favoritjakt. De mångsyss-
lande lajkorna till exempel lockar allt fler; även 
wachtelhund och tysk jaktterrier är mycket 
dugliga på vildsvin.

utom utmärkta på att spåra. Den nya hundtypens 
benämning blir drivande vildsvinshund.

Vildsvinsjakt i andra länder genomförs dock 
ofta på ett helt annat sätt än här: med flera 
hundar i pack som tillsammans jagar ett ville-
bråd. Det är en jaktform som inte är förenlig med 
svensk jakttradition och jaktetik som bygger på 
ensamdrivande hundar. I emellanåt högt tonläge 
debatteras i jaktpressen de drivande vildsvins-
hundarnas lämplighet i de svenska skogarna. 

När svenska rasklubbar och så småningom 
även Specialklubben för drivande vildsvinshun-
dar (SSDV) bildas 2010 påbörjas arbetet med att 
anpassa klubbens raser till ett jaktsätt som passar 
svensk lag och svenska jaktvanor. Det innebär 
bland annat att hundarna behöver läras att bli 

Blandraser och nya raser
Jägare har aldrig dragit sig för att rasblanda och 
den principen tillämpas även i jakten på den 
perfekta vildsvinshunden. I ett försök att få en 
hund som både driver och har ståndsegenskaper 
prövas till exempel wachtelhund-gråhundsbland-
ningar på många håll, och benämningen ”grå-
wachtel” blir snart ett begrepp. 

Andra jägare riktar istället blickarna utåt. På 
kontinenten har vildsvin funnits betydligt längre 
än hos oss och under 2000-talet första år börjar 
nya så kallade ”vildsvinsraser” korsa Sveriges 
gräns. Den första som tas in är slovenský kopov; 
under åren som följer kommer många fler. I 
gruppen finns raser som driver vildsvin med 
skall, vissa ställer även djuren. Många är dess-

rådjursrena – dels för att rådjur inte får jagas på 
detta sätt, men även för att de drivande vildsvins-
hundarna ska kunna användas hela den tid då 
vildsvin får jagas. 

utför för de drivande
Den nya viltsituationen och de nya jaktsätten får 
förstås inverkningar på våra traditionella jakt-
hundspopulationer. efterfrågan på de klassiska 
kortbenta drivande hundarna minskar drama-
tiskt. Den ras som ditintills varit rådjurshunden 
nummer ett, strävhårstaxen, med registrerings-
siffror på över 3 000 hundar per år och en själv-
skriven plats på tio-i-topplistan, rasar i populari-
tet. Under 1990-talet halveras dess registreringar 
och kurvan fortsätter att sjunka i rask takt. 

vILdSvINSJAKT: Många olika hundraser kan användas för vildsvinsjakt. Vilka egenskaper den enskilda hunden har är dock ofta viktigare än vilken ras  
den tillhör. På bilden en slovenský kopov. (FoTo: Mats Falk)
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I början av 2000-talet kommer den första hun-
den av den amerikanska rasen plott till Sverige. 
Den blir snart populär bland de inbitna rovdjurs-
jägarna. Plott kombinerar alla de ovannämnda 
egenskaperna, och många av det runt 50-talet 
jägare som idag är inriktade på björnjakt har 
minst en plott i sitt stall, ihop med ett antal 
andra raser.

En ny roll för eftersökshunden
Även eftersökshunden genomgår en transforma-
tion. Fram till början av 1990-talet utförs uppgif-
ten vanligen av den hund i jaktlaget som är 
duktig på att spåra, men ingen specialist. Men 
skadskjutna eller påkörda vildsvin kan vara 
mycket farliga och har dessutom förmåga att 
springa långt trots allvarliga skador. Hos jägarna 

växer gradvis insikten fram att detta kräver en 
eftersökshund som såväl kan spåra upp viltet, 
men även arbeta lös för att få stopp på viltet och 
möjliggöra ett snabbt och säkert avslut. Vissa 
individer klarar båda uppgifterna, men att 
kombinera en spårspecialist, till exempel en 
bayersk eller hannoveransk viltspårhund, med en 
lös eftersökshund, till exempel en spets eller en 
wachtelhund, blir allt vanligare. 

Under perioden väljer allt fler jägare att 
enbart syssla med eftersök och inrikta sina 
hundar på just denna verksamhet – inte på jakt 
– och gradvis professionaliseras eftersöksekipa-
gets roll. Någon stor bransch är eftersöksverk-
samheten inte, och några effekter på hundpopu-
lationen går inte att se. Men att allt fler hundar, 
oavsett ras, tränas och används enbart för efter-

Drevern – vår svenska smådrivare – genomgår en 
liknande utveckling. 

Lika dystert ser det ut för stövarna. Deras 
klassiska jaktvilt, haren, minskar under 1990- och 
2000-talet i antal. Hamiltonstövaren, även den 
fram till 1980-talet en av våra mest populära 
hundraser, sjunker från runt 1 800 registreringar 
per år 1989 till 240 år 2013. Någon ljusning syns i 
skrivande stund inte. Med en allt för liten 
avelsbas hotas nu överlevnaden hos denna våra 
svenska rasers flaggskepp, uppkallad efter SKKs 
grundare A P Hamilton. Situationen är minst 
lika illa för de andra svenska stövarraserna: 
schillerstövaren, smålandsstövaren och gotlands-
stövaren. Bryts inte trenden på ett eller annat sätt 
riskerar de svenska stövarna att dö ut.

Nya viltslag att jaga och nya jaktformer är 
förstås grundläggande förklaringar till nedgång-
en. Men de är inte de enda. I takt med att var-
garna på 2000-talet blir fler stiger även var-
gangreppen på hund, och rädslan för att få 
hunden skadad eller dödad minskar viljan att 
satsa på en stövare eller en smådrivare hos jägare 
i det så kallade vargbältet. Hos dem som redan 
jagar med dessa raser blir benägenheten att 
skaffa en ny hund när den gamla går ur tiden allt 
mindre. 

Men det finns även andra förklaringar till den 
drivande gruppens nedgång – vi ska återkomma 
till det längre fram.

rovdjursjakten tar fart 
Den växande rovdjursstammen har dock även 
positiva sidor. Den erbjuder nya jaktvilt, och 
intresset för jakt på björn och lodjur, men även 
på mindre rovdjur som räv och grävling, tar fart. 

Björnjakten äger rum vid samma tid på året 
som älgjakten och under de första åren skjuts de 
flesta björnar av älgjägare som har turen att få en 
björn i passet. Med tiden växer en mer specialise-
rad björnjägarkår fram, inriktad på just detta 
viltslag och med hundar som tränats specifikt för 
ändamålet. Även här prövas olika raser. Av 
hunden krävs givetvis intresse för björn, bra 
spårförmåga – björnen rör sig ofta långa sträckor 
– och en stor portion mod. 

Jämthund och gråhund har sedan urminnes 
tid använts för det här viltslaget, liksom lajkor 
och karelsk björnhund, men deras intresse för 
äldre, långa spår är inte alltid en självklarhet. För 
stövare med rovdjursintresse uppstår i björnjak-
ten en ny nisch och några stövarjägare använder 
sina hundar med framgång i jakten. 

sök är ett tecken på att behovet av specialister i 
denna allroundhundens tid trots allt finns. 

Många förklaringar
Sammantaget står Sveriges jägarkår idag, 2014, 
med helt andra hundar i kopplet än för 25 år 
sedan. Utbudet av raser är idag större än kanske 
någonsin tidigare, vilket ger jägarna möjlighet att 
anpassa sitt hundinnehav till just de viltslag och 
jaktformer man vill ägna sig åt. 

Förändrade viltstammar och nya jaktmönster 
är givetvis en grundorsak till de här förändring-
arna, men den omgrupperade faunan kan inte 
ensam förklara utvecklingen. Även jägarkårens 
levnadsmönster och jaktvanor spelar in. Jägarna 
befinner sig, precis som samhället i stort, i en 
brytningstid.

HAmILTONSTövAREN – för 25 år sedan en av våra populäraste raser. Idag 
återstår blott en spillra. Går hamiltonstövaren att rädda? (FoTo: Eliza Kajanus)
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nYa JägarE, nY HundSYn

Jägarkåren är stadd i förändring, såväl när det gäller vem som jagar som 
vilken roll jakten spelar i livet. Även i synen på jakthunden har mycket 
hänt på 25 år.

Fler kvinnor och fler unga
Sverige har alltid varit ett land med en stark jaktlig tradition, men en bit in 
på 1990-talet börjar intresset för jakten att minska. Allt färre unga jagar 

och medelåldern bland jägarna ökar. För många svenskar är 
det fortfarande så bilden av jakten ser ut: en hobby för 
män i övre medelåldern, främst dem som bor på landsbyg-
den.

Men kåren håller på att förändras. Intresset för jakt är 
på väg upp igen. Jaktåret 2012/2013 löser 273 000 svenskar 
jaktkort – den högsta siffran på fem år. (Statligt jaktkort 
är den årliga avgift till Naturvårdsverket som alla som 
jagar i Sverige ska betala och det vanligaste sättet att mäta 
hur många jägare det finns). Antalet avlagda jägarexa-
mensprov ökar med nära 30 procent mellan 2006 och 2013.

Jägarna blir dessutom allt yngre. Mellan jaktåren 
2005/2006 och 2012/2013 tredubblas andelen jaktkortslö-
sare i åldern 18–29 år. Under samma period halveras 
70+-jägarna, från var femte till var tionde jaktkortslösare. 
totalt sett sjunker medelåldern för svenska jägare mellan 
åren 2005 till 2013 från 59 till 52,5 år – en påfallande snabb 
föryngring.

Allt fler kvinnor kommer dessutom in i jakten. De 
senaste nio åren har andelen kvinnor av det totala antalet 
jägare ökat stadigt. Jämfört med männen är de dock 
fortfarande få – sex procent. Annorlunda uttryckt: i ett 
jaktlag med 17 medlemmar jagar sexton män och en 
kvinna. Men möjligheten finns att vi får se fler kvinnor på 
passen i framtiden – var femte person som tar jägarexa-
men är kvinna. 

Jakten – en handelsvara
Bakom de nya jägargrupperna ligger en av de stora jaktju-
ridiska milstolparna i modern tid: kravet på obligatorisk 
jägarexamen som införs 1985. tidigare var tillgång till 
jaktmark, egen eller via kontakter, nödvändig för att 
kunna ansöka om vapenlicens. Med examenskravet blir 
nyckeln till bössan istället ett godkänt teori- och ett 
godkänt skjutprov. Att börja jaga går sedan mitten av 
1980-talet alltså utmärkt även för den som saknar tidigare 

jaktlig bakgrund.
För de nya jägargrupperna växer en marknad av jaktupplevelser fram, 

där allt går att köpa: från möjligheten att jaga lite småvilt när bonden själv 
inte har tid, till helarrangerade köpjakter där allt ingår: färdigställda pass 
och väntande hundar, lunch, slakthjälp och avslutningsfika. en dags 
actionfylld vildsvinsjakt, en herrgårdshelg med klassisk jakt över spaniel, 
tre dagars älgjakt i orörd skog, en lördag för klövviltjakt med wachtlar som 
levererar …. Listan kan göras lång. 

FLER KvINNOR: Kvinnorna utgör 
idag sex procent av Sveriges jägar-
kår. och de blir allt fler.  
(FoTo: Robert Widholm)

UNG OCH ENGAGERAd (t h): 
Idag  föryngras jägarkåren i snabb 
takt. (FoTo: Eliza Kajanus)
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Ett tidsfönster för jakten
Av det växande utbudet av köpjakter att 
döma tycks den koncentrerade formen 
och det faktum att allt är färdigarrang-
erat ligga i tiden. 

Men även för många av dem som har 
tillgång till jakt på annat sätt, via egen 
mark eller eget jaktlag, verkar enkelheten 
och tidsaspekten bli allt viktigare. I 
dagens familjeliv med skjutsning av barn, 
aktivitet i sociala medier och en allt 
bräckligare gräns mellan arbete och 
fritid, är jakten något som måste passas 
in i livet i övrigt – inte tvärtom.

Att tillbringa hela dagar i skogen, utan 
krav på tider som ska hållas, har blivit en 
lyx som allt färre kan (eller vill) unna sig. 
Ska jägaren i familjen, man eller kvinna, 
kunna utöva sitt intresse måste jakten 
rymmas i ett tidsfönster – eller så ryms 
den inte alls.

Givetvis finns fortfarande många 
jägare som är uppvuxna med jakten sen 
barnsben och har den som livsstil, i 
synnerhet de som bor på landsbygden 
och har jaktmarker i nära anslutning till 
hemorten. troligen är de till och med fler 
än de nya tidsfönsterjägarna. Men det 
ändrar inte det faktum att den senare 
gruppen har kommit för att stanna.

Hundjakten påverkas 
För hundjaktens del har den här utveck-
lingen betydelse på flera sätt. Vi ser idag 
en grupp professionella eller semiprofes-
sionella hundförare, som lever helt eller 
delvis på de nya, kommersiella jakterna. 
Men även för den som inte har jakt eller 
hundar som yrke har möjligheten att gå 
som hundförare och därigenom ge 
hunden mer jaktlig erfarenhet ökat. 

en annan konsekvens gäller vilka 
jakthundar som är möjliga att passa in i 
den moderne jägarens liv. Specialister 
som kräver mycket tid för träning för att 
fungera bra, som stående fågelhundar, 
har troligen förlorat på den här utveck-
lingen. 

Detsamma gäller de 25 gångna årens 
sorgebarn, de drivande hundarna. Att få 
fram en bra stövare kräver tillgång till 
jaktmark och gott om tid för att ge 
hunden chans att lära sig bemästra 

harens alla finter och trix. Jaktformen kommer 
dessutom bäst till rätt hos den jägare som kan ta 
sig tid att lyssna på skallet och tolka dess skift-
ningar, som har ro att följa hur drevet går – utan 
sidoblick på mobilen och oro för nästa kalender-
punkt.

Hundar med bred repertoar och korta drevti-
der däremot går väl ihop med det nya mönstret. 
Ju fler jaktformer hunden 
kan användas till desto 
större chans att den får 
jaga. De så kallade 
kortdrivarnas och andra 
mångsidiga rasers 
popularitet har som vi 
sett tidigare även andra 
förklaringar, viltstam-
marnas sammansätt-
ning och storlek 
framför allt. Men de 
ramar som ett modernt 
familjeliv sätter förstär-
ker trenden. 

Som en nybliven 
wachtelhundsägare som 
intervjuas i Hundsport 
2010 uttrycker det: ”Jag 
har småbarn och 
behöver en hund som 
inte hänger i så länge. 
Nelly driver i tio-fem-
ton minuter och kom-
mer sen självmant tillbaka. Det gör att jag kan 
hålla tider, till exempel om vi ska åka till Ikea på 
eftermiddagen eller om jag ska avlösa Malin med 
barnen.”

Lydnad allt viktigare
Inte bara jägarkåren, även dess syn på jakthun-
den förändras under de gångna 25 åren. en nyhet 
är att lydnadsträningen värderas upp. Inom vissa 
former av hundjakt – främst med stående, 
stötande och apporterande fågelhundar – har 
lydnad alltid varit en förutsättning för att det ska 
vara möjligt att jaga med hunden. 

Inom andra delar av jägarkåren har synen 
varit utbredd att lydnadsträning ”förstör” 
jakthunden, bland annat för att den anses 
påverka jaktlusten negativt – även om den 
inställningen delvis är en generationsfråga.

tidsfönstret spelar säkert in här med. Den tid 
man kan lägga på jakten utnyttjas bättre med en 
lydig hund, och en lydig hund gör det lättare att 

bryta när det är dags att åka hem. en ”familje-
hund” – något som det ofta framhålls att jakt-
hunden utvecklats till (även om den processen 
pågått i betydligt längre tid än den som skildras 
här) – lämnar man inte heller gärna kvar i 
skogen. Den vill man ta med sig hem.

Det ökade intresset för lydnadsträning gör att 
såväl jakthundsklubbar som jägarorganisatio-

nerna börjar erbjuda fler lydnadskurser och 
hundägarutbildningar. Att informationen om 
kursverksamheten är lättare att nå ut med när 
Internet slår igenom i mitten av 1990-talet gör 
säkert sitt till för att stimulera intresset. 

För älghundarna har ”lydnadstrenden” en 
annan bakgrund. Här finns en direkt koppling 
till den älgförvaltning som börjar gälla 1987. För 
många jaktområden specificeras nu vilka djur 
som får skjutas respektive inte skjutas – ett led i 
att förvalta älgstammen efter de lokala förutsätt-
ningarna. 

För att klara detta krävs hundar som kan 
kallas in om de skäller på ”fel” älg och istället 
skickas ut i nytt sök efter andra älgar. Annars blir 
jakten varken effektiv eller etiskt riktig. För att 
styra aveln åt rätt håll skriver Svenska Älghund-
klubben in lydnad och samarbete som egna 
bedömningsmoment i jaktprovsreglerna 1992, 
och för älghundsägare blir det självklart att delta 
på lydnadskurs. 

Samspelet med hunden 
blir allt viktigare som motiv 
till varför vi jagar, visar Svenska 
Jägareförbundets undersökningar. 
(FoTo: Eliza Kajanus)

För allt fler är idag jakten inte en livsstil utan något som måste passas in i ett tidsfönster mellan jobb och familjeliv.

Fo
To
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EFTERSöKS-
HUNdAR 
(SCHwEISS-
HUNdAR)
Jagar: Används 
som specialister på 
eftersök
Uppgift: Spåra rätt 
på skadat vilt och 
ställa det eller själv 
avliva djuret
vanliga raser: 
Bayersk och 
hannoveransk 
viltspårhund och 
alpenländische 
dachsbracke. 
Många andra raser 
kan också bli duk-
tiga på eftersök.

AppORTERANdE 
FÅGELHUNdAR
Jagar: Används som 
apportörer efter 
skottet 
Uppgift: Apportera 
fågel och småvilt. 
Används även som 
eftersökshund på 
annat vilt. Nova 
scotia tolling 
retriever är den 
enda retrieverrasen 
som sätts in före 
skottet, vid jakt på 
sjöfågel
vanliga raser: 
Labrador retriever, 
golden retrie-
ver, flat coated 
retriever, nova 
scotia duck tolling 
retriever

KORTdRIvARE/ 
ALLROUNdHUNdAR
Jagar: Främst klöv-
vilt av alla slag, 
men även hare 
och räv
Uppgift: Söka efter 
och under skallgiv-
ning driva viltet i 
cirka 5–30 minuter. 
Fungerar även som 
eftersökshund, 
apportör och gryt-
hund (gäller tysk 
jaktterrier) 
vanliga raser: 
Wachtelhund, tysk 
jaktterrier

SKäLLANdE FÅGELHUNdAR
Jagar: Skogsfågel (orre, tjäder), ibland även annat vilt
Uppgift: Söka efter viltet och med skall markera var detta befinner sig
vanliga raser: Finsk spets, norrbottenspets

dRIvANdE vILdSvINSHUNdAR
Jagar: Vildsvin, rovdjur
Uppgift: Söka efter och under skallgivning driva viltet samt ställa det. 
Används även för eftersök.
vanliga raser: Slovensky kopov, plott, griffon fauve de bretagne

SmÅ dRIvANdE 
HUNdAR
Jagar: Rådjur, hjort, 
hare, räv
Uppgift: Söka efter 
och under skallgiv-
ning driva viltet i 
långsam takt
vanliga raser: Tax, 
drever, bassetra-
serna, beagle

STöTANdE  
FÅGELHUNdAR
Jagar: Fågel (fasan, 
rapphöns) samt 
småvilt (främst 
kanin och hare)
Uppgift: Söka efter 
och stöta upp viltet 
samt apportera det. 
Vid stöten ska hun-
den vara stilla.
Stötande fågelhun-
dar ska ej förväxlas 
med så kallade 
stöthundar, som 
ska förfölja viltet 
de stött en kort 
sträcka. 
vanliga raser: 
Springer spaniel, 
cocker spaniel

STÅENdE FÅGELHUNdAR
Jagar: Hönsfågel (fasan, rapphöna, orre, tjäder, ripa)
Uppgift: Söka efter och markera var fågeln befinner sig genom att fatta 
stånd, för att därefter resa fågeln och apportera. De kontinentala raserna 
används även för eftersök.
vanliga raser: Pointer, setterraserna, vorsteh, weimaraner och kleiner 
münsterländer. 

STövARE
Jagar: Främst hare 
och räv
Uppgift: Söka efter 
och under skallgiv-
ning driva viltet
vanliga raser: 
Hamiltonstövare, 
finsk stövare, schil-
lerstövare, små-
landsstövare

STöTHUNdAR
Jagar: Klövvilt
Uppgift: Sätta viltet i rörelse och förfölja det en kort sträcka/några minuter
vanliga raser: Inga raser avlas specifikt för denna uppgift. Till dem som 
ändå används som stöthundar hör retrieverraserna, terrier, kontinentala 
stående fågelhundar och spaniel

GRyTHUNdAR
Jagar: Räv, grävling
Uppgift: Få räven att lämna grytet eller med skall markera var i grytet gräv-
lingen befinner sig 
vanliga raser: Jack russel terrier, parson russel terrier, tax, borderterrier, 
tysk jaktterrier, släthårig foxterrier

äLGHUNdAR
Jagar: Älg, vildsvin, rovdjur
Uppgift: Söka efter och ställa viltet under skallgivning (ståndskall), samt 
eftersök. Även älgjakt med hunden i lina (ledhundsjakt) förekommer.
vanliga raser: Jämthund, norsk älghund grå, lajkor, karelsk björnhund

12 typER av JaKthUnDaR
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Tekniken tar över
Den hund som 2014 släpps på 
jakt bär ofta många hjälpmedel 
med sig: en gps-pejl (ibland 
flera), ett reflexhalsband med 
flärpar och i förekommande 
fall en skyddsväst mot angrepp 
av vildsvin eller rovdjur. 

I början av 1990-talet är det 
mesta av detta ännu inte 
uppfunnet. Radiopejlar finns 
men är inte var jägares egen-
dom. I bästa fall ger de infor-
mation om ungefär vilken 

riktning hunden befinner sig i, ibland även ett grovt 
uppskattat avstånd eller en uppgift om hunden skäller 
eller ej. 

Idag, när gps- och mobiltelefonbaserad teknik har 
tagit över, kan jägaren följa hundens jakt i detalj. Det går 
att i realtid få hundens exakta position på en karta, dess 
hastighet och tillryggalagda sträcka och dess skallfrek-
vens. Vissa modeller tillåter att man ringer upp hunden 
och lyssnar på skallet, andra skickar lokala väderrapporter 
eller varnar när hunden passerar en förinlagd gräns, för 
att nämna några funktioner.

Kameror som filmar från hundens väst eller halsband 
finns att köpa sedan några år tillbaka. Skyddsutrustning 
har blivit ett viktigt tillbehör – i sin enklaste form ett 
reflexhalsband, i sin mest avancerade en skyddsväst mot 
skador från vildsvin och varg.

Den nya tekniken har både förespråkare och belacka-
re. Mellan 1997 och 2009 mer än halveras antalet trafikdö-
dade hundar, eftersom gps-pejlen gjort det möjligt att 
förutse risker och ingripa. Det är positivt, liksom att 
drunkningarna minskar. Med pejlens hjälp går det att se 
exakt hur hunden jobbar i skogen, vilket ger en detaljerad 
insikt i till exempel söksupplägget. Rätt använd kan 
pejlen bli ett verktyg i aveln, och under 2010-talet skrivs 
den in i flera av provregelverken.

Men det finns de som menar att vi förstör jaktupple-
velsen när vi följer händelserna via en bildskärm istället 
för via våra sinnen och naturens spår. Att tekniken gör att 
vi inte lär hundarna att hålla kontakt, eftersom vi alltid 
vet var de är. Och även om gps-pejlen förvisso ger bättre 
kontroll över hunden, så gäller det även viltet, vilket kan 
innebära en bräcklig balansgång mot det etiskt korrekta.

En heterogen jägarkår
Jägarkåren är idag mer heterogen än för 25 år sedan. Jägarnas kontaktytor 
mot samhället har ökat och fler kommer därmed även i kontakt med 
jakthundar i arbete. Behovet att dokumentera, mäta och kontrollera har 
nått jakthundsvärlden – men var gränsen för användning av it går, eller var 
den borde gå, lär jägarna fortsätta att debattera.

JaKTproVEn – Kärnan i SKKs JaKTVErKSaMHET

Det jaktliga arbetet inom SKK sköts av en särskild kommitté, Jakthunds-
kommittén. Den inrättas 1994 och arbetar på flera plan – dels med organi-
sationsinterna uppgifter som ansvar för jaktprovsregler och jaktprovs-
championat, men också med utåtriktade frågor, som att bevaka 
jakthundsägarnas intressen gentemot myndigheter och samhället i övrigt.

Jaktprov har funnits så länge SKK har funnits och deras övergripande 
mål är tidlöst – att säkerställa att hundarna har de önskvärda jaktliga 
egenskaperna, att selektera fram de goda avelsdjuren och att bedöma om 
hundarna är lämpliga för jakten ifråga. Det senare är viktigt etisk syn-
punkt. en högt hållen etik i jakt, 
jaktträning och jaktprov är centralt 
för SKK. 

Hur jaktproven däremot är 
utformade förändras ständigt i takt 
med att viltstammar, hundbestånd 
och jaktformer utvecklas. Även 
samhällets krav, liksom lagstiftning-
en, påverkar hur proven ser ut. Detta 
gäller alla jakthundstyper i större 
eller mindre grad. Men bland de 
många regelförändringar, nya prov-
former, omdefinierade egenskaps-
bedömningar och reviderade cham-
pionatkrav som blivit verklighet 
under de gångna 25 åren går det att 
skönja några trender.

premiär för vildsvinsprov
Jaktprov på vildsvin är den största 
nyheten inom SKKs jaktprovsverk-
samhet under de gångna 25 åren. Jakt 
med hund är avgörande för förvalt-
ningen av den snabbväxande vildsvinsstammen och jaktprov nödvändiga 
för att kunna styra aveln i rätt riktning. 

Under 2000-talets första decennium införs prov för såväl kortdrivande, 
ställande som drivande hundar. Kortdrivarna har en lång tradition av både 
jakt och jaktprov på vildsvin i hemlandet tyskland och är först ut; deras 
prov införs redan 2003. Fem år senare får de ställande hundarna, älghun-
darna, sina vildsvinsprov. 

När prov för drivande vildsvinshundar införs 2009 utgör dessa i sig en 
nyhet – prov för denna hundtyp har aldrig tidigare funnits i SKKs historia. 
Som tidigare nämnts måste rasernas arbetssätt anpassas till svensk jaktkul-
tur, eftersom vi i Sverige inte accepterar att hundar jagar i pack, vilket är 
vanligt i rasernas hemländer. SKK/JhK utarbetar jaktprovsreglerna efter 
svenska förhållanden och ansvarar fortsatt för regelverket, medan den 2010 
bildade Specialklubben för drivande vildsvinshundar står för arrangemang-
en. 

ett helt nytt sätt att pröva hundar för vildsvinsjakt blir det stambok-
förda anlagstest i vildsvinshägn som SKK inför 2010, och vars syfte är att 
identifiera lämpliga hundar för vildsvinsjakten, men också att erbjuda fler 
provtillfällen – mer om detta på sidan 153.

mOdERNA HJäLpmEdEL: Att 
vara jägare idag innebär att kunna 
teknik – och komma ihåg att ladda 
batterierna. (FoTo: Eliza Kajanus)

äLGJAKTEN mEd LEdHUNd växer 
i takt med att rovdjuren blir fler. 
Ledhundsprov för älghundar är en 
av flera nya provformer som införs 
under 1990- och 2000-talen. (FoTo: 
Privat)

FoTo:  ELIZA KAJANUS
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kjell BräSter – legendaren
Utan Kjell Bräster är det svårt att tänka sig SKKs och Jakthundskommitténs 
arbete under 1990- och 2000-talen. Det fanns inte en jaktfråga där han inte 
hade insikter och åsikter, och hans kontaktnät var enormt. Han var Jakthunds-
kommitténs sekreterare under många år och den på kansliet som beredde jakt-
hundsfrågor. Att sluta jobba efter pensionen var inte Kjells sak – han övergick 
istället till att bli jaktligt sakkunnig i kommittén, en uppgift han var trogen till 
sin död 2014. 

Kjell Bräster var drivande i många av de frågor som har präglat de senaste 
25 åren – som den ständiga kampen för att få behålla grytjakten, SKKs policy 
för jakthundar och på senare år bildandet av Specialklubben för drivande vild-
svinshundar. 

Hans engagemang för rätten till jakt med etiska förtecken var stort. För 
många är han fortfarande synonym med Jakthundskommittén.

Fler rasspecifika prov 
en annan utvecklingslinje är prov som i högre 
grad är anpassade efter rasernas speciella arbets-
sätt. 

Detta gäller bland annat en stor del av de 
kontinentala stående fågelhundarna. 1996 bildas 
Specialklubben för kontinentala fågelhundar, 
SKF, med ansvar för bland annat breton, weima-
raner, spinone, bracco italiano och andra konti-
nentala raser. Dessa har tidigare tillhört Svenska 
Vorstehklubben och prövats efter den klubbens 
prov. Den nya specialklubben arbetar för att ta 
fram rasanpassade provregler och genomför prov 
i egen regi. Det ger effekter på provdeltagandet: 
fler hundar än tidigare kommer nu till start. I 
förlängningen får raserna en starkare jaktlig 
prägel, med fler jägare bland valpköparna och 
uppfödare som arbetar med tydlig jaktlig inrikt-
ning.

Samma utveckling genomgår ”tollaren”, nova 
scotia duck tolling retriever, som från 2007 får 
möjlighet att starta på officiella tollingjaktprov. 
De efterliknar rasens unika jaktliga tradition: att 
locka in simmande änder och gäss inom skotthåll 
och sedan apportera de fallna fåglarna. 

Harmonisering av regler – inte lätt
en strävan efter harmoniserade regelverk präglar 
som vi sett tidigare utställningsverksamheten. 
Även i jaktprovsvärlden blir denna vilja tydlig. 
Gemensamma jaktprovsregler underlättar 

avelsutbytet olika länder emellan, eftersom de 
gör egenskapsbedömningar och provresultat 
jämförbara. De lägger dessutom grunden för att 
utveckla och utnyttja gemensamma it-system, 
vilket är en fördel ur avelshänseende, men även 
en viktig ekonomisk drivkraft. Regelverk som 
samordnas mellan raser breddar dessutom 
utbudet av domare.

De skällande fågelhundarna inför mot denna 
bakgrund i stort sett samma regler som i Norge 
och Finland under slutet av 1990-talet. Även 
grytprovsreglerna samordnas de olika grytraserna 
emellan.

Men i alla samarbeten måste man ge och ta. 
Att detta inte är lätt blir tydligt när älghundarna 
inleder sin resa mot gemensamma nordiska 
regler med Finland och Norge. Fraktioner inom 
Älghundssverige står långt ifrån varandra i 
frågan och turerna i ärendet blir många. Det 
avgörs till slut av SKKs högsta ledning, Central-
styrelsen. SKKs ståndpunkt är dock att gemen-
samma nordiska jaktprovsregler är angelägna och 
ska vara ett tydligt mål för SÄK inför kommande 
regelperiod, som inleds 2017. 

Även de drivande hundar inleder ett arbete 
mot ett gemensamt regelverk för stövare och 
kortbenta drivande raser. Svenska Stövarklubben 
och Svenska taxklubben avbryter dock samarbe-
tet och fortsätter med egna regelverk, medan 
drever, basset och beagle inför nya gemensamma 
jaktprovsregler till hösten 2014.

Jakthundsfrågorna sköts inom Svenska Kennelklubben av SKKs 
jakthundskommitté, JhK. Den inrättas 1994 och får ansvar för 
jakthundsfrågorna, som tidigare legat under Tävlingskommittén. 
Under åren har JhK letts av namnkunniga personer: Curt-Christer 
Gustafsson, Jan Elmér, Henrik Barnekow och Lars West. Sedan 
2014 är ordföranden för JhK för första gången en kvinna: Britt-
Marie Dornell, välkänd jakthundsprofil och tidigare mångårig 
ordförande för SKKs Avelskommitté.

JhK ansvarar för riktlinjer gällande jakthundsfrågor och verkar 
för att sprida information om SKKs arbete när det gäller jakt och 
jakthundar. Kommittén har det övergripande ansvaret för de 
många olika jaktprovs- och championatbestämmelser som finns 
inom SKK, liksom för provformer som i första hand har en sam-
hällsnyttig funktion, till exempel anlagstest i vildsvinshägn och 
viltspårprov. 

Sedan 2002 arrangerar JhK tillsammans med SKKs 
samarbetspartner Svenska Jägareförbundet, SJF, regelbundet 
möten med SKKs jakthundsklubbar. Dessa så kallade temadagar 
utgör ett viktigt forum för att utbyta information och diskutera 
aktuella jaktfrågor parterna emellan. Samtidigt ger de klubbarna 
ett tillfälle att knyta kontakter över rasgränserna. 

En mycket viktig uppgift för JhK är att följa aktuella jaktfrågor 
och informera och påverka myndigheter och beslutsfattare när 
det gäller svenska jakthundsägares intressen. JhK bevakar att 
jaktproven bedrivs enligt jaktlagens och djurskyddslagens avsik-
ter och att all jakt med hund sker under högt ställda etiska krav.

JhK är representerat i bland annat Nationella Viltolycksrådet 
och Rovdjurscentret De 5 stora. På det internationella planet ver-
kar JhK för att sprida kunskap om svensk jaktkultur och nordisk 
jakttradition bland annat genom FCIs jakthundskommittéer.

RASSpECIFIKA pROv: Tollingjaktprov är ett av flera nya rasspecifika prov som införs på 1990- och 2000-talen. (FoTo: Eliza Kajanus)

öSTER mALmA-TRäFF: Sedan 2002 anordnar JhK och Svenska Jägareförbundet varje år ett möte med jakthundsklubbarna. Längst till höger Britt-Marie 
Dornell, som tillträdde som ordförande för JhK 2014. (FoTo: Eliza Kajanus)

JaKthUnDSKoMMIttén – JägaRnaS RöSt I SKK
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eftersök av hjortvilt, samt att stimulera intresset 
för att vidareutbilda hunden för praktiskt 
eftersök. 

Det viltspårschampionat som införs 1998 är 
troligen en orsak till provens ökade popularitet. 
Men det dras med ryktet om att att vara lättvun-
net – ett enkelt sätt få sätta en titel framför 
hundens namn – och 2012 skrivs reglerna om för 
att göra proven något svårare. 

Jaktprov – ingen tävling!
trots en allmän nedgång i hundägandet, framför 
allt på jakthundssidan, är intresset för jaktproven 
överlag stort. Under hela 1990-talet och fram till 
idag har antalet starter hållit sig på samma nivå – 
runt 15 000 per år (exklusive viltspårsverksamhe-
ten). De senaste tre åren har vi till och med sett 
en liten ökning. Det är i sig en positiv utveckling. 
Jaktprov är ju det instrument vi har för att kunna 
avla på de hundar som ger goda resultat i följande 
generationer och därmed bibehålla och förädla de 
önskade jaktegenskaperna. 

Jaktprov utgör dessutom ett viktigt incita-
ment för att träna hunden inför själva jakten, så 
att jakten blir en del i en effektiv och etiskt 
korrekt viltförvaltning – samt, inte minst viktigt 
– en givande upplevelse på det personliga planet.

Men fler provtyper och provtillfällen och nya 
championat innebär samtidigt fler tillfällen att 
uppleva spänningen och glädjen i att se hur väl 
hunden kan prestera och att få detta dokumente-
rat. Precis som i utställningsvärlden har denna 
drivkraft börjat bli allt viktigare för jakthunds-
ägarna. Det finns en tendens att fokus förskjuts 
från en utvärdering av tidigare generationer till 
en utvärdering av individen – något som fler 
vandringspriser och ett tilltagande antal jaktprov 
där certifikat erövras i konkurrens bidrar till.

Men ”användningen av jakthundar i situatio-
ner med levande vilt får aldrig betraktas som en 
’sport’ i sig, där jakthundsanvändningen blir till 
ett självändamål”, för att citera den policy för 
jakthundar som SKK antar 2009 (läs mer på nästa 
sida). Jakthunden har, betonar SKK i policyn, en 
nyckelroll i en etisk och ändamålsriktig viltför-
valtning, och svenska jakthundar och dess ägare 
ska ständigt fortsätta att utvecklas för att mot-
svara samhällets krav.

SKK arbetar för och anser att ”jaktproven, den 
svenska jakten och viltvården sker med ett stort 
etiskt ansvar från jägare, inblandade näringsid-
kare och ideella organisationer och med stor 
möjlighet till insyn för berörda myndigheter”. 

Enklare prov en inkörsport
ett problem i många jakthundsraser är att få hundar deltar på jaktprov. 
Detta gäller bland annat spaniel- och retrieverraserna, där endast några få 
procent av populationen kommer till start. Samtidigt är det just jaktegen-
skaperna, som lusten att arbeta och samarbeta, som gör de här raserna så 
användbara och uppskattade även utanför jaktens värld.

Under 2010-talet införs nya provformer som syftar till få fler hundar 
prövade. För spaniel handlar det om nybörjarproven, där det lättare av dem, 
typ B, genomförs i marker där det normalt sett inte finns vilt. Det kan 
tyckas vara långt ifrån konceptet jaktprov, men för att få godkänt måste 
hunden ändå visa jaktlust, sök och följsamhet och andra egenskaper som 
värdesätts hos en spaniel. 

För retrieverraserna finns från 2014 ett jaktfunktionstest, Funktionsbe-
skrivning Retriever (FB-R), det första test av detta slag som omfattar 
samtliga retrieverraser. Det stambokförs, till en början på prov under två år. 
FB-R prövar bland annat apporteringslust, passivitet och sök hos hundarna, 
även när de inte tränats för jakt. 

Fler prov under praktisk jakt 
I många jaktprovsformer fälls aldrig viltet. Att 
bedöma hundens jaktlust, sök, arbete med viltet, 
kontakt och lydnad och andra viktiga egenskaper 
kräver inte att viltet faktiskt skjuts på slutet. 

Men under de gångna 25 åren har flera av hund-
typerna trots allt fått mer realistiska jaktprov, där 
hundarna prövas under praktisk jakt. Dit hör 
framför allt eftersökshundarna. Retrieverproven 
utökas år 2003 med ytterligare prov på varmt 
(nyskjutet) vilt i och med att A-prov införs. 
Schweisshundarna, eftersöksspecialisterna på 
klövvilt, får 2012 en praktisk eftersöksbedömning 
som genomförs under ett praktiskt eftersök på ett 
dött eller skadat vilt. 

För grythundarna skärps reglerna för jaktchampionat: det kan från 2012 
bara uppnås genom meriter från jaktprov som genomförs under praktiskt 
jakt på vilda grävlingar eller rävar. 

Viltspår – en hundsport?
Viltspår år tillhör de prov där SKK ansvarar för regelverket och verksamhe-
ten har vuxit kraftigt sedan 1989. Det året görs 2 500 starter. 2007 passeras 
10 000 starter och rekordåret 2011 görs nära 12 500 starter. Därefter har 
antalet sjunkit något. Bakom dessa siffror ligger bland annat att allt fler 
raser idag går proven. 1989 var det 55 stycken, 2011 nära 200. Av dessa var 135 
av icke-jakthundsras, alltså närmare 70 procent. Startantalet toppas förr 
som nu av tax. 

För många hundar som används i praktisk jakt utgör viltspårproven ett 
insteg till jaktlig eftersöksträning. Men verksamheten har kritiker. Proven 
anses för lätta och för långt ifrån de krav ett verkligt eftersök ställer. Många 
av hundarna som startar kommer aldrig gå eftersök på skadat eller dött vilt. 
Istället har viltspårproven utvecklats till en aktivering för deltagarna och 
deras hundar, framför allt de av icke jakthundsras. 

Det är i sig lovvärt att alla slags hundar får arbeta med näsan, men inte i 
enlighet med provformens syfte: att bedöma hundens lämplighet för 

Skks anlagSteSt i vildSvinShägn

2010 äger en stor nyhet i provsammanhang 
rum: SKKs stambokförda anlagstest i 

vildsvinshägn har premiär. Bakgrunden är ett skriande 
behov av lämpliga hundar för vildsvinsjakt. De ordi-
narie jaktprov på vildsvin som införs under 2000-ta-
let räcker inte till för att få tillräckligt många hundar 
prövade. Marktillgången brister och provtillfällena är 
få. Samtidigt ökar vildsvinsstammen markant. Utveck-
lingen går så fort att snart sagt alla hundar som jagar 
vildsvin, oavsett hur, sätts in. 

Följden blir att överskarpa hundar förekommer, med 
skador eller dödsfall på hund och vildsvin som följd. 
Andra hundar samjagar, trots att packjakt eller kop-
peljakt inte tillhör svensk jakttradition. Inget av dessa 
beteenden är etiskt försvarbart. 

En betydande andel av de vildsvinsjagande hundar-
na är dessutom rasblandade, vilket innebär att de inte 
kan prövas på vanliga jaktprov.

Tillsammans med Svenska Jägareförbundet utarbe-
tar SKK ett anlagstest i vildsvinshägn, öppet för alla 
hundar, oavsett ras och hundtyp liksom för oregistre-
rade hundar med tävlingslicens. Syftet är att bedöma 
hundens lämplighet för vildsvinsjakt och att öka ande-
len hundar som prövas. 

Hundar som jagar på etiskt riktigt sätt ska identifie-
ras, samtidigt som de överdrivet aggressiva hundarna 
sållas bort. För att klara godkänt resultat krävs i de 
flesta fall omfattande träning. Samtliga resultat stam-
bokförs, även i de fall där hunden inte blir godkänd. 

Att ett anlagstest/prov genomförs på vilt i hägn är 
en nyhet i SKKs provhistoria. Men ska test eller prov 
på hägnade djur ge en rättvisande bild av hundens 
jaktsätt måste djuren bete sig så ”naturligt” som 
möjligt. SKK ställer därför höga krav på de hägn som 
ska komma ifråga för testverksamheten. Bland annat 
krävs att biotopen är realistisk och att vildsvinen beter 
sig så likt frilevande vildsvin som möjligt. Det senare 
förutsätter att de byts ut regelbundet för att inte bli för 
vana vid hundar eller människor. 

Det första SKK-godkända hägnet blir Mamima Jakt i 
Östergötland, som sätter standard för verksamheten. 
I skrivande stund finns tre godkända hägn, och Jakt-
hundskommittén arbetar för att fler hägn ska kunna 
tas i bruk under kommande år.

INTERNATIONELLA FRAmGÅNGAR: 
Sverige är ett litet land, men våra 
jakthundar håller hög nivå. Under 
såväl 1990-talet som 2000-talet 
har svenska ekipage nått stora 
framgångar internationellt. Det 
har blivit seger i VM för stående 
fågelhundar (såväl för brittiska 
som kontinentala hundar), seger i 
Europacupen för spaniel, flera seg-
rar VM i Sankt Hubertus och likaså 
i internationella högstatusprov för 
retriever, bland dessa World Cup, 
för att nämna några. Sverige har 
även arrangerat flera stora interna-
tionella mästerskap vid ett flertal 
tillfällen, bland annat Europacupen 
för drivande hundar som Sverige 
också vunnit ett flertal gånger. 
På bilden syns det fantastiska 
svenska laget som tog hem segern 
i World Cup för retriever 2010 
– dessutom i rasens hemland. 
Laget bestod av SE J(A)CH SE 
J(J)CH Searover Kits Day med 
Lena Bratsberg-Karlsson, NoRD 
JCH Searover Kits Dike med 
Inga-Lena Djurberg, SE J(J)CH 
Streamlight’s Fancy Cayo med Lena 
Vesterman och SE J(A)CH SE J(J)CH 
Streamlight’s Fancy Choice med 
Karin Thunander. 
(FoTo: Robert Clair)
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Jaktetiska riktlinjer
för uppfödning, 
utsättning och jakt 
på utsatt fågel

Öster Malma, SE-611 91 Nyköping
Telefon: 077–1830 300 · medlem@jagareforbundet.se
www.jagareforbundet.se
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Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med cirka 
200 000 medlemmar. Förbundet bildades 1830 i syfte att 
rädda viltstammarna samt att främja en långsiktigt hållbar 
jakt. Svenska Jägareförbundet har även ett allmänt 
uppdrag av regeringen att leda den praktiska jakten och 
viltvården i Sverige.

Nationella kansliet fi nns på Öster Malma mellan Stockholm 
och Nyköping. Kontor med jaktvårdskonsulenter fi nns i 
hela landet. Svenska Jägareförbundet informerar även via 
sina tidningar; Svensk Jakt, Svensk Jakt Nyheter, barn- och 
ungdomstidningen Akila och via hemsidan jagareforbundet.se. 
Ett brett samarbete fi nns med naturvårdsorganisationer, 
myndigheter, kommuner och branschföreträdare och 
internationella systerorganisationer.

SKK – En aKTör i JaKTSVErigE

Att bevaka och försvara hundjaktens och jakthundsägarnas intressen 
gentemot samhället är en minst lika viktig uppgift för SKK som att i 
samarbete med specialklubbarna ansvara för provbestämmelser och regler 
för jaktprovschampionat. Periodens stora jaktfrågor, med etiken i vild-
svinsjakten och rovdjursförvaltningen i spetsen, följer därför som röd tråd 
genom SKKs och dess jakthundskommittés arbete under 1990- och 
2000-talen.

Vildsvinsjakten – etiken i fokus
etik har alltid viktigt tema för SKK, men när vildsvinsjakten kommer 
igång i stor skala under 2000-talet hamnar dessa frågor i fokus på tydligt 
sätt. Alltför skarpa hundar och hundar som samjagar förekommer i jakten, 
liksom långbenta, snabba hundar som inte bara jagar vildsvin utan även 
förföljer rådjur. 

SKK tar kraftigt avstånd från alla avarter i jakten. Att finna former för 
hundanvändningen och höja etiken blir ett intensivt jobb för Jakthunds-
kommittén under 2000-talet. Att frågan viktig är på nationell nivå framgår 
av att regeringen 2008 ger SKK med flera organisationer i uppdrag att se 
över jaktmetoder efter vildsvin och hundanvändning vid jakt.

tillsammans med Svenska Jägareförbundet, Lantbrukarnas Riksför-
bund, Svenska Yrkesjägarföreningen med flera organisationer arbetar SKK 
fram förvaltningsmodellen ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”, VIS, där 
etiskt riktig hundanvändning ingår som en viktig del. 

Samma år, 2009, presenteras SKKs policy för jakthundar, som omfattar 
alla jaktformer med hund men fokuserar särskilt på just etiken vid vilds-
vinsjakten. I policyn betonas bland annat vikten av att kunna låta bli att 
släppa sin hund i vissa situationer, att hundarna ska ha ett självständigt 
arbetssätt med vildsvinen (det vill säga att inte behöva en annan hunds 
stöd) och att det många gånger är viktigare att som hundförare vara 
ödmjuk och kunna samarbeta än att ha en ”superhund”.

ett viktigt slag för etiken i vildsvinsjakten 
görs när SKK 2010 inför stambokförda 
anlagstest i vildsvinshägn (se föregående 
uppslag). Från 2012 kan dessutom de drivande 
vildsvinshundarna göra rådjursrenhetsprov.

policy för fågelutsättning 
en jaktform som också fått särskild uppmärk-
samhet under 2000-talet är jakten på utsatt fågel, 
främst fasan, rapphöns och änder. Den ifrågasätts 
bland annat av djurskyddsskäl och flera riksdags-
ledamöter förespråkar utsättningsförbud. Frågan 
är viktig för många av SKKs medlemmar – utan 
utsatt fågel måste jakten och jaktträningen med 
stående och stötande fågelhund i södra och 
mellersta Sverige i princip läggas ner, eftersom 
vilda stammar av hönsfågel idag är sällsynta.

2011 presenterar SKK tillsammans med 
Svenska Jägareförbundet, Yrkesjägareförbundet 
och ett antal andra intresseorganisationer 
uppdaterade jaktetiska riktlinjer för hur uppföd-
ning, utsättning och jakt på utsatt fågel ska gå 
till. SKK utvecklar därutöver egna riktlinjer som 
gäller utsättning av fåglar inför jaktprov och 
träning med apporterande, stående och stötande 
fågelhundar. I dokumentet specificeras bland 
annat hur lång tid före jakt/jaktprov fåglarna ska 
sättas ut, liksom hur gamla de ska vara vid 
utsättningstillfället. 

Syftet med riktlinjerna är i första hand att se 
till att utsättningen sker på ett korrekt sätt ur 
djurskyddssynpunkt och att den fyller etiska 
krav. Men att sätta ut fågel på ett etiskt korrekt 
och biologiskt riktigt sätt är också en garant för 
att proven (och träningarna) håller hög kvalitet. 
Om de utsatta fåglarna inte beter sig som vild-
levande fåglar finns risken att hundarna premie-
ras för felaktiga beteenden och egenskaper.

Som ett led i organisationens egenkontroll 
genomför Jakthundskommittén årliga kontroll-
besök på jaktprov för att se hur reglerna följs. Vid 
ett flertal prov hittar man förhållanden att 
kritisera. I takt med att kunskapen om regelver-
ket sprider sig bland provarrangörerna har dock 
nivån på fågelhanteringen blivit bättre.

Hög etik – aktuellare än någonsin
Hög etik har givetvis som främsta syfte att värna 
både vilt och hund. Men den är även ett sätt 
värna den frihet som idag utmärker svensk 
jaktlagstiftning. Jaktlagen föreskriver att jakten 
”ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt 
lidande” – i övrigt finns, utöver noggrant angivna 
jakttider, i princip inga begränsningar för 
hundjakten alls. Internationellt sett är detta 
ovanligt. I Finland till exempel får drivande 
hundar med en mankhöjd över 28 cm inte 
användas för jakt på rådjur. Det finns många 
andra exempel till.

Hög etik är därför även ett sätt för svenska 
jägare att visa omvärlden, inte minst jaktmot-
ståndarna, att de förmår leva upp till det förtro-
ende som en jakt i frihet under ansvar innebär. 

Med it-teknikens intåg i jakten har frågan om 
etik blivit särskilt aktuell. Att dela med sig av 
jaktberättelser, bilder och filmer på sociala 
medier går på sekunder – men det innebär också 
att människor utan förkunskaper kan ta del av 
informationen och missförstå eller tolka den fel. 
Risken att detta i förlängningen kan leda till 
både mediedrev och förbud är uppenbar. 

Att höja medvetenheten om dessa frågor i 

ACTIONKAmERA: Tekniken går blixtsnabbt framåt även i jaktens värld. 
Men vad händer om bilderna faller i jaktmotståndarnas händer? 
(FoTo: Eliza Kajanus)

sIsK 100 år. Svenska Irländsk Setterklubbens jubileumsjaktprov i Skåne 2010. (FoTo: Einar Bordewich)

FÅGELUTSäTTNING: Tillsammans med bland andra Svenska 
Jägareförbundet och Svenska Yrkesjägareföreningen tar SKK 2011 fram 
jaktetiska riktlinjer för utsättning av fasan, rapphöns och änder.

JAKTHUNdSKLUbbAR 100 ÅR: 
När SKK grundades för 125 år sedan 
var det en organisation för och av 
jägare. De jaktliga rötterna syns än 
idag. De äldsta specialklubbarna är 
alla jakthundsklubbar och flera av 
dem fyller 100 år under det gångna 
kvartsseklet. Svenska Taxklubben, 
grundad 1901, är först ut, följd 
av Svenska Setterklubben och 
Svenska Pointerklubben, som fyller 
100 år 2003. 2012 uppmärksam-
mar Svenska Stövarklubben sitt 
100-årsjubileum med en vacker 
och välordnad utställning på SKKs 
museum i Rinkeby och en hundut-
ställning med historiska förtecken 
på Öster Malma utanför Nyköping. 
BIS-domarna Dennis Liljeberg (t v) 
och olle B Häggqvist (t h) utförde 
sitt uppdrag i tidstypiska 1920-tals-
kläder. (FoTo: Eliza Kajanus)

kap itel  5   |   Jakthun dar  i  brytnings t i d 155s venska  kennelklubbens  12 5 -års jub ileum  |   1989  –  2014154



GRyTHUNdSTRäNING: 
Effektiv grytjakt förutsät-
ter tränade hundar. 
(FoTo: Eliza Kajanus)

organisationen är en av Jakthundskommitténs 
allra viktigaste uppgifter inför de kommande 
åren. De årliga möten med jakthundsklubbarna 
som man arrangerar tillsammans med Jägareför-
bundet har redan haft etiken som tema vid ett 
flertal tillfällen. Men den snabba tekniska 
utvecklingen gör denna del av etikdiskussionen 
– i synnerhet i ljuset av den nya jaktlagstiftning-
en som utreds just nu – särskilt aktuell.

Löshundsjakten ifrågasätts
Löshundsjakten är en av de äldsta former av jakt 
vi har i Sverige och samtidigt stommen i svenska 
jaktkulturen. Det svenska landskapets karaktär 
med sina vidsträckta jaktområden gör att jakten 
med hundar som jobbar ensamma på långa 
avstånd från sin förare till den mest effektiva 
jaktformen för vissa viltarter. 2011 hamnar 
plötsligt denna klassiska jaktform i hetluften, när 
två intresseorganisationer begär att regeringen 
ska låta konsekvensutreda löshundsjakten. 
Skälet, menar man, är att jakten ökar konflik-
terna kring vargen, då det händer att hundar 

sakliga argument och att genom ett klokt och pragmatiskt arbete anpassa verk-
samheten till allt högre ställda djurskyddskrav. Här har SKK och dess grythunds-
klubbar gjort ett jobb som andra delar av SKKs jaktverksamhet kan dra lärdom av.

I början av 1990-talet upphör man på jaktprov med konkurrensbedömning 
och övergår till ren kvalitetsbedömning. Från 2002 får en hund totalt bara starta 
två gånger på prov. Syftet är att ytterligare betona provens roll som instrument 
för avelsutvärdering. Man stödjer också att veterinärmedicinsk expertis genom-
för en fysiologisk undersökning av hur grävlingar som används i konstgryt mår 
– en öppenhet som kanske inte är alldeles självklar i alla delar av hundverksamhe-
ten.

en stor förändring sker 2004: Reglerna för anlagsproven får ett tillägg att 
galler ska skilja grävling 
och hund åt för att 
förhindra skador på båda 
djuren. Det förändrar 
visserligen värdet på 
proven – men räddar 
samtidigt verksamheten 
en vända till. 

Nu kan snart nya 
åtgärder komma att bli 
aktuella. I den pågående 
djurskyddsutredningen 
föreslås återigen förbud 
mot träning av grythun-
dar på levande grävlingar. 
Den biologiska verklighe-
ten idag – framför allt det 
faktum att mårdhunden 
har tagit sig in i Sverige, men även att vi fått in rävens dvärgbandmask – gör att 
argumenten för grytjakten är svåra att slå ifrån sig. Utan utbildade hundar blir det 
svårt att begränsa de skador som grytlevande vilda djur orsakar samhället, något 
som SKKs VD Ulf Uddman i ett expertyttrande i utredningen poängterar. 

rätten till fjälljakten
Vem som har rätt att jaga småvilt i fjällen blir en riktigt långkörare bland perio-
dens jaktfrågor. Det är inte en av de frågor som varit ”tyngst” i SKKs arbete, men 
den är intressant dels för att den har mer politisk än jaktlig karaktär, och dels för 
att den berör en stor grupp hundägare inom organisationen.

I praktiken handlar fjälljaktsfrågan främst om möjligheten att jaga ripa med 
stående fågelhund, och under åren kastas Sveriges fågelhundsägare mellan glädje 
och förtvivlan. 1993 fattar regeringen ett av största jaktliga besluten under 
1900-talet: att upplåta statens marker ovanför odlingsgränsen i Norr- och Väster-
botten samt på renbetesfjällen i Jämtland för småviltjakt till Sveriges jägare. 

Ripjakt blir därmed möjlig för alla dem som jagar med stående fågelhund och 
något i princip alla fågelhundsägare, oavsett var i Sverige de bor, från och med nu 
ägnar sig åt. 

Men 2007 ändras lagen igen. Denna gång får utländska jägare samma rätt till 
jakten som de svenska – en förändring som genomförs med politiska förtecken, 
och trots negativa remissvar från bland annat Svenska Kennelklubben och 
Svenska Jägareförbundet. Sedan dess är fjälljaktsfrågan en riktigt het potatis som 
upprör och engagerar hela Fågelhundssverige. SKKs ståndpunkt är klar: Fjälljak-
ten är i första hand till för jägare bosatta i Sverige. 

dödas under jakt. SKK och många andra organi-
sationer tar löshundsjakten i kraftfullt försvar, 
bland annat med argumentet att en biologiskt 
och etiskt riktig förvaltning av de svenska 
viltstammarna inte är möjlig utan jakt med lös 
hund. Den hastigt uppflammande debatten 
falnar snabbt – redan ett halvår senare beslutar 
regeringen att någon utredning inte behövs av 
just de skäl som SKK med flera framfört, liksom 
att frågan redan är tillräckligt utredd.

grytjakten – ständigt i blåsväder
Grytjakten är en jaktform som varit ständigt i 
blåsväder under större delen av de gångna 25 
åren. ett flertal riksdagsmotioner har under årens 
lopp velat förbjuda såväl grytjakt som grytanlags-
prov och träning av grythundar i konstgryt av 
djurskyddsskäl. Den senaste motionen lades 
faktiskt fram så sent som i november 2014. Även 
myndighetsförslag om förbud har passerat 
genom åren.

Att grythundsverksamheten finns kvar idag är 
ett exempel på att det går att bemöta kritik med 

LöSHUNdSJAKT: Jakt med lös hund är en gammal och bärande del i vår nordiska jakttradition. (FoTo: Eliza Kajanus)
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OmSTRIdd: 
2010 genomförs 
den första licens-
jakten på varg 
och följs av en 
intensiv debatt. 
(FoTo: Gunnar 
Ries/CC By SA)

av de 47 000 vilt-
olyckor som inträffade 

år 2013 orsakades 
35 500 av rådjur, 

5 800 av älg, 
3 600 av vildsvin 

och 1 300 av 
dovhjort.

Hur frågan utvecklas framöver är omöjligt att sia om. 2012 uppdrog riksdagen åt den 
dåvarande regeringen att undersöka möjligheterna att återgå till den ordning som gällde 
före 2007 – var ärendet slutar vet i dagsläget ingen. 

Vargen – vår tids stora stridsfråga 
Rovdjursfrågan utgör den mest kontroversiella av alla jaktrelaterade frågor under de 
senaste 25 åren. Framför allt vargens vara eller icke vara i svensk natur framkallar en 
hätsk debatt under hela 2000-talet.

Stridsfrågorna gäller bland annat hur många vargar som finns i Sverige, hur många 
som behövs för att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus, i vilka lägen hundägare 
ska få freda sina hundar vid rovdjursangrepp, om den 
svenska vargstammen är inavlad, hur vargstammen ska 
förstärkas genetiskt, om jakt på varg ska tillåtas eller ej, 
vilken myndighet som ska besluta om skyddsjakt, vilket 
inflytande eU ska ha över svensk rovdjurspolitik och 
mycket annat.

SKKs grundinställning är att en livskraftig vargstam 
ska ingå i den svenska faunan. Samtidigt måste möjlighe-
ten att bedriva den nordiska traditionsrika och kulturellt 
viktiga jakten med drivande hund respektive löshund 
ovillkorligen bibehållas. ”SKK kommer aldrig att uttrycka 
någon form av acceptans eller stöd för att denna mer än 
100-åriga tradition, som utgör många människors fritids-
intresse och mått på livskvalitet i stora delar av svensk 
glesbygd, begränsas eller ytterligare inskränks”, för att 
citera ett av många remissvar som SKK avger i rovdjursfrå-
gan.

Åsikten framförs vid ett stort antal möten som SKK 
har med företrädare för riksdag, regering, utredare och 
ansvariga på statliga och regionala myndigheter, liksom i 
otaliga skrivelser. Få frågor har vållat sådan debatt – och få frågor har sysselsatt organisa-
tionen som denna.

Andra viktiga ställningstaganden i rovdjursfrågan sammanfattas i den rovdjurspolicy 
som Kennelfullmäktige beslutar om 2009. Dit hör att:
•	 Samverkan mellan jakt- och andra bevarandeintressen, näringar, lokalbefolkning 

och myndigheter är en förutsättning för en lyckad rovdjurspolitik.
•	 Specialklubbarna måste kunna genomföra den prov- och träningsverksamhet som 

utvecklar våra jakthundar.
•	 ersättning för hund som dödas eller skadas av rovdjur ska följa de principer som 

SKK utarbetat tillsammans med djurförsäkringsbolagen.
•	 Möjligheten att avvärja angrepp på hundar ska stärkas genom utökad nödvärnsrätt 

(detta blir så småningom innebörden i den berömda ändringen av paragraf 28 i 
jaktförordningen som regeringen inför 2007 och som medger rätt att döda ett 
rovdjur som är på väg att angripa en hund eller annat tamdjur). 

Andra viktiga principer för SKK är att förvaltningen av rovdjuren ska ske på regional 
nivå (alltså närmare de människor som berörs) och att man måste ta hänsyn till det 
totala rovdjurstrycket inom respektive region. Ska vargstammen utvecklas kommer 
dessutom hela Sverige att behöva bära förekomsten av de fyra stora rovdjuren – i 
praktiken innebär det att vargen måste spridas till flera län.

SKKs ställningstaganden väcker debatt inom organisationen. Stödet för licensjakten 
på varg 2010 retar upp somliga medlemmar, som anser att SKK går ”jägarnas ärenden” 
och att Kennelklubben, som nationell hundorganisation, bör skydda hundens stamfader 
istället för att vilja bejaga den. Andra falanger bland medlemmarna kritiserar SKK för 

Var 15:e minut, varje dag, året, om sker en trafikolycka med vilt någonstans i Sverige. Dygnet runt står 

landets 5 500 eftersöksjägare och deras hundar beredda att rycka ut för att spåra rätt på de skadade djuren 

och avsluta deras lidande – en viktig samhällsinsats som inte vore möjlig utan hundens hjälp. 

Trafikeftersöksekipage skickas ut vid de flesta av de runt 45 000 olyckor med vilt som sker varje år på Sveriges 

vägar och järnvägar. Ibland räcker det med att hunden tillsammans med sin förare letar rätt på olycksplatsen, 

men ofta krävs ett omfattande arbete med att spåra, komma ifatt och till sist avliva djuret.

Eftersöksjägarna arbetar på uppdrag av Polisen. Sedan 2010 får de viss statlig ersättning för sitt arbete, men 

i huvudsak utför de sitt arbete ideellt. Organisationen kring trafikeftersöksekipagen 

sköts av Nationella Viltolycksrådet, som är ett nationellt samarbetsorgan 

för frågor inom viltolycksproblematiken. Sedan 2011 är Svenska Kennel-

klubben en av rådets femton partners. 

SKK är även medfinansiär i ett 

forskningsprojekt som syftar till att 

förbättra eftersöksmetoder 

för flocklevande klövvilt, 

till exempel dovhjort och 

vildsvin, i syfte att 

effektivisera eftersök 

av vilt som skadats 

på jakt eller 

i trafiken. 

tRafIKEftERSöKShUnDEn – vägaRnaS hJäLtE
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FRAmTIdENS FRÅGOR: Vad som 
händer med fjälljakten är en av 
många öppna frågor inför framti-
den. (FoTo: Eliza Kajanus) en allt för flat och ”vargvänlig” inställning i frågan och kräver en skarpare 

linje gentemot myndigheter och politiker. 
Att åsikterna går isär är självklart i en organisation med nära 300 000 

medlemmar. Det är till och med bra. Det visar att SKK har bred represen-
tation i Hundsverige och att dess medlemmar engagerar sig i såväl sam-
hällsfrågor som vad Svenska Kennelklubben står för och gör. 

Det utgör en bra grund för SKKs arbete med jakt och annat under nästa 
kvartssekel – oavsett hur debatten om de stora rovdjuren utvecklas.

FraMTidEn dÅ?

Under de närmaste åren kommer Sverige att få två nya lagar som påverkar 
möjligheten att jaga med hund. Det ena är en ny jaktlag, det andra en ny 
djurskyddslag. Båda utreds just nu, och när de träder ikraft kommer de att 
prägla den svenska jakten under många decennier framöver. 

Kommer vi att få behålla vår unika frihet under ansvar i jakten med 
hund, eller får vi se begränsningar av europeisk modell? Kan vi rädda 
grytjakten ännu en gång? Kan vi försvara fågelutsättningarna i södra 
Sverige – eller blir vi tvungna att lägga ner den verksamhet som för 125 år 
sedan utgjorde en av hörnstenarna i den då nybildade Kennelklubben?

Hur kommer våra viltstammar att utvecklas? Har jakten med stövare 
någon framtid? Kan vi förvalta det förtroende det innebär att rekordmånga 
svenskar – hela 87 procent – idag accepterar jakt? Och hur ska vi få ägarna 
till landets 80 000 aktiva jakthundar att dra åt samma håll när det gäller 
etikarbetet? 

Många frågor, få svar. 
en sak är säker. Svenska Kennelklubben kommer att göra sitt yttersta 

för att försvara jakthundarnas och jakthundsfolkets ställning och intressen 
även i framtiden.
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