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Hund 
 

Ras: _____________________________________________      Namn:________________________________________________ 

Födelseår: _______________ Reg. nr i Jordbruksverkets register:______________________________________ 

Utför eftersök på följande viltslag genom spårning: 

Rådjur □  Älg □  Vildsvin □  Dovhjort □  Mufflonfår □  Kronhjort □  

Utför eftersök på följande viltslag genom att arbeta lös och vid behov kunna ställa viltet: 

Rådjur □  Älg □  Vildsvin □  Dovhjort □  Mufflonfår □  Kronhjort □   

 
Ägare 
 

Personnr:_____________________________   Namn:____________________________________________________________ 

E-post:____________________________________________________    Tel:___________________________________________ 

Adress:___________________________________________________________________________ 

Postnummer:___________________       Ort:________________________________________ 

 

Hundförare om annan än ägare 
 

Personnr:_____________________________   Namn:____________________________________________________________ 

E-post:____________________________________________________    Tel:___________________________________________ 

Adress:_________________________________________________________________________ 

Postnummer:_________________         Ort:_______________________________________ 

Ägaren vidimerar att ovanstående förare tillsvidare får bruka hunden för eftersök inom 
NVR (underskrift):_______________________________________________________________________________ 
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Så har hunden godkänts 
Samordningsansvarig jägare och länsansvarig jägare beslutar, i samråd med regionansvarig polis, 
om krav på hundar som ska tas med i NVR:s eftersöksorganisation för respektive område.  

Nedan anges hur en hund uppfyller kraven genom alternativen A, B eller C. Det som anges styrks 
genom registrerat resultat, diplom eller intyg.  

Spårning Hunden förd av annan än ägare □ 

A) Spårprov  Viltspårprov Anlagsklass, godkänd □  Öppen klass Pris 1 □ 2 □ 3 □ 

SKK-reg.nr eller -tävlingslicens: ___________ Älgspårprov Godkänd □           Ledhundsprov Pris 1 □ 2 □ 3 □ 

B) Intygat eftersöksarbete 
Bedömt av Namn: ________________ Instruktör i eftersök □   Länsansvarig jägare i NVR □  Behörig person □ 

Under praktiskt eftersök visat god spårförmåga. Spåret var krävande på ett eller flera av följande sätt:             

ålder □     längd □     störningar__________________ □     annat ___________________ □  

Löst arbete 
A) Jaktprov för ställande hundar inom SÄK (Svenska Älghundklubben) 
Älg, pris 1 □ 2 □ 3 □ Vildsvin, pris 1 □ 2 □ 3 □  Reg.nr SKK: ___________ 

B) Intygat ståndarbete på älg eller vildsvin 
Bedömt av Namn:______________________ Domare inom SÄK □   Instruktör i eftersök □   Behörig person □ 

Under praktisk jakt visat goda kvalitéer för att förfölja och ställa viltet, samt en sammanlagd skalltid om minst:  

Älg:  30 min □  60 min □  90 min □  120 min □  

Vildsvin:  30 min □  60 min □  90 min □  120 min □  

C) Intygat eftersöksarbete  
Bedömt av Namn:________________ Instruktör i eftersök □   Länsansvarig jägare i NVR □   Behörig person □ 

Under praktiskt eftersök visat god förmåga att användas till löst arbete vid eftersök på följande viltslag:  

Rådjur □ Älg □ Vildsvin □ Dovhjort □ Mufflonfår □ Kronhjort 

Arbetet var krävande av en eller flera av följande omständigheter: 
Viltets stora rörelseförmåga □        Arbetes längd i sträcka □        Arbetets längd i tid □  

Utmanande vilt:_________________________________ □   Annat:__________________________________ □ 

Stora rovdjur 
Hunden ingår i program för trafikeftersök på stora rovdjur: som spårhund □   som lös eftersökshund □ 
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Riktlinjer: 

 Eftersöksekipage består av förare med minst en för ändamålet godkänd hund vilka tillsammans visat 

prov på god förmåga att utföra eftersök på den skadade viltart som uppdraget gäller (såvida 

eftersöket inte gäller stora rovdjur, se vad som då gäller i dessa riktlinjers sista punkt). 

 

 På sida två av hundintyget framgår på vilket sätt (A, B eller C) hunden uppfyller kraven på spårning 

eller löst arbete, eller båda typerna av arbete. Eftersöksuppdragen kräver förmåga att både spåra och 

arbeta lös och att vid behov kunna ställa aktuell viltart.   

 

 Eftersöksjägare och hund med enbart spår- eller löshundsförmåga kan anlitas för självständig 

hantering av eftersöksuppdrag om ekipage med förmåga till både spårning och löst arbete inte är 

tillgängliga inom rimlig tid.  

 

 Vid eftersök då två eftersöksjägare kan användas, till exempel vid eftersök efter vildsvin eller stora 

rovdjur, kan en hund med endast spår- eller löshundsförmåga bidra mycket värdefullt i samarbete 

med andra förare och hundar då de tillsammans kan komplettera varandra under eftersökets olika 

faser.  

 

 När kontaktperson fördelar uppdrag ska förare av hundar med enbart spår- eller löshundsförmåga 

företrädelsevis användas vid platsbesök, ingå när en kontaktperson biträder eftersöksjägare eller ingå i 

eftersökspatrull.  

 

 Eftersöksjägaren får i varje enskilt fall avgöra om det är rimligt att släppa lös hunden ur 

säkerhetssynpunkt. Detta med tanke på exempelvis trafikerade vägar, påfrestande temperaturer, 

svaga isar eller vargförekomst. 

 

 För eftersöksekipage som består av eftersöksjägare med lånad hund gäller samma regler som i övrigt. 

Därtill måste en eftersöksjägare med lånad hund, för att få bruka hunden till spårning, först ha blivit 

godkänd för spårning enligt detta intyg. I det fallet räcker det inte att ägaren fört hunden till 

godkännande. 

 

 Rekommendationen är att godkänna hundar först när de uppnått en ålder av minst två år. Men för 

person som redan ingår i NVR:s eftersöksorganisation och vid tillfället redan har en eller flera 

godkända hundar kan godkännande av hund ske något före två års ålder.  

 

 Vid eftersök på björn, varg järv och lo ska eftersöket utföras av en rovdjursgodkänd eftersökspatrull. 

En eftersökspatrull består av ett eftersöksekipage samt ytterligare minst en eftersöksjägare.  
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Så uppfyller hundarna kraven för rekrytering till NVR 

Separat godkännande av spårning respektive löst arbete 

För spårning godkänns en hund genom något av spårarbetena A eller B. För löst arbete godkänns 

hundar genom något av löshundsalternativen A, B eller C. En hundindivid kan vara godkänd på både 

spårning och löst arbete. Godkännande av hundar för eftersök på stora rovdjur, utter samt örn sker 

vid sidan om ovanstående.  

Lokal anpassning kravnivåer 

För spårningens alternativ A respektive Löst arbetes alternativ A och B finns möjligheter att besluta 

om olika prestationsnivåer. Gällande lägsta provresultat eller skalltid för dessa alternativ beslutas av 

samordningsansvarig jägare och länsansvarig jägare, i samråd med regionansvarig polis, för 

respektive område.  

Även val av vem som ska vara behörig att intyga eftersöksarbete och ståndarbete beslutas av 

samordningsansvarig jägare och länsansvarig jägare, i samråd med regionansvarig polis. Detta utifrån 

vad man anser fördelaktigast och möjligt.  

Beslut om kravnivåer och behörig att intyga dokumenteras, diarieförs, bevaras hos polisen samt 

kommuniceras. 

Rätt underlag för godkännande av hund 

 Alternativ A vad gäller spårning respektive löst arbete kan endast verifieras genom av SKK 

fastslaget provresultat, i SKK-databas eller i form av själva dokumentet som intygar 

resultatet.   

 Intygade eftersöksarbeten kan när det gäller spårning (alternativ B) respektive löst arbete 

(alternativ C), utfärdas av eftersöksinstruktör inom jägarorganisationerna, länsansvarig 

jägare i NVR eller behörig person som närvarade vid tillfället. För beskrivning av arbetet 

används ett särskilt dokument med namnet Intyg eftersök. Dokumentet ska undertecknas av 

den som bedömt det lösa arbetet. 

 Intyg av löst arbetes alternativ B kan göras på helt frivillig basis av domare för älg respektive 

vildsvin inom Svenska älghundsklubben. Alternativet är en eftersöksinstruktör inom Svenska 

Jägareförbundet eller behörig person. Detta görs i form av en skriftlig berättelse av 

händelseförloppet på ett särskilt dokument med namnet Intyg ståndarbete. Där ska 

sammanlagd skalltid framgå. Dokumentet ska undertecknas av den som bedömt det lösa 

arbetet. 
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 Intyg om att hund ingår i program för trafikeftersök på stora rovdjur inhämtas från Svenska 

Jägareförbundet. Detta är det enda alternativet för ett ekipage att bli godkänt för spårning 

eller löst arbete efter stora rovdjur.  

Behörig person 

Av länsansvarig jägare utsedd person. Personens trovärdighet och opartiskhet är av stor vikt. Likväl 

som kunskap om och förmåga till saklig beskrivning av hundarbeten. 

Detta är en möjlighet att få fler personer som kan intyga hundarbeten till grund för rekrytering till 

NVR. 

Möjlighet att intyga förmåga för mer än prövad art vid eftersöksarbete 

Spårning, alternativ B 

Hund som visat god spårförmåga på en art kan, efter avstämning med hundägaren om förmågan på 

andra arter, godkännas för flera arter än arten som det intygade eftersöket gällde. Detta gäller dock 

inte för stora rovdjur.   

Denna möjlighet kräver naturligtvis försiktighet. Bland annat vad gäller att för spårning godkänna 

individer ur mer specialiserade hundraser, för en stor bredd av viltarter. 

Löst arbete, alternativ C 

En hund behöver visa sin förmåga till löst arbete på den eller de arter den ska vara godkänd för. Dock 

finns möjlighet till följande undantag. 

Den som intygar löst arbete på någon av arterna rådjur, dovhjort och mufflonfår kan även intyga en 

hunds förmåga på någon eller båda av de övriga två viltarterna. Detta är frivilligt och ska bara göras 

om den som intygar är helt övertygad om att hunden i fråga har förmågan för någon eller båda av de 

övriga viltarterna, som denne inte observerat hunden arbeta med. Tillämpning av denna möjlighet till 

intygande ska ske med stor försiktigt då exempelvis eftersök på handjur av dovhjort generellt kräver 

något helt annat av den lösa eftersökshunden, jämfört med samma arbetsuppgift på rådjur.    
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