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Motion - Möjliggöra tidigare anordnande av jaktprov i skog och på fjäll 

Bakgrund 

Provansvariga inom lokalklubbarna har ett mycket svårt uppdrag att finna domare och provledare för att 
anordna SVK:s jaktprov. Det förekommer att hela prov eller provpartier tvingas ställa in för att man inte 
finner tillräckligt med ideella krafter som kan/vill offra egen jakttid. De få personer som idag är verksamma 
tvingas dra ett stort lass. 

Många marker lämpliga för jaktprov stängs helt inför och under älgjakt. Detta gäller både i skog och på fjäll. 
I Norrbotten slopades brunstuppehållet mellan 25/9–8/10 för något år sedan. Det innebär att även under 
den perioden har det blivit svårare att finna lämpliga provmarker. Även renskiljning/sarvslakten försvårar 
möjligheten att anordna prov. 

Motivering 

En extra provhelg innan den årliga jaktpremiären är ett sätt både avlasta dagens domare och öka 
möjligheten till prov samt gör att fler marker finns tillgängliga. 

De engelska stående fågelhundsraserna har möjlighet att anordna jaktprov från och med 16 augusti. Att 
SVK inför en provhelg innan den 25 augusti är inte att bryta ny mark i det okända. Detta är beprövat. 

Ett potentiellt argument emot att införa en provhelg innan den 25 augusti är att fällning ej är möjlig 
(förutom på morkulla från och med 21 augusti). Redan idag anordnar SVK jaktprov där fällning ej är möjlig. 
Att utöka med en extra provhelg på årsbasis, kan inte äventyra bedömningens kvalitet eller jaktprovens 
grundläggande syfte. 

Ett potentiellt argument emot att införa en provhelg innan den 25 augusti är att kullarna skulle vara för 
dåligt utvecklade och flygdugliga för att ett jaktprov ska kunna genomföras. På skog och fjäll är det ytterst 
ovanligt att en hund lyckas ta en fågel. Detta förslag tidigarelägger provstart endast mellan 2 till 7 dagar, 
vilket inte är nog lång tid för att årsfågel ett normalår ska vara för klent utvecklad. Årlig inventering av 
aktuella provmarker inför provhelgen, visar om prov är lämpligt att genomföra. 

Förslag 

Jaktprov på underlagen skog och fjäll skall kunna anordnas från och med lördag helgen innan den 25 
augusti. D.v.s. en extra provhelg införs årligen. 

Syfte är att öka möjligheten att anordna fler jaktprov på underlagen skog och fjäll för att främja SVK:s 
långsiktiga arbete kring avel. 

Yrkande 

SVK/Västerbotten yrkar att SVK Fullmäktige beslutar: 

• Att jaktprov på underlagen fjäll och skog ska kunna anordnas från och med lördag helgen innan den 
25 augusti. 

• Att SVK/HS får i uppdrag att revidera nödvändiga dokument. 

Motionen skriven av Ulf Granberg och Peter Nilsson. Motionen tillstyrks av SVK/Västerbotten 
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