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RESTRIKTIONER BETRÄFFANDE UTSATT FÅGEL PÅ SVK:S JAKTPROV
En av de viktigaste aspekterna på utsättning av fågel inför prov är den etiska. Överhuvudtaget måste utsättning
av fågel inför prov betraktas som diskutabel - i all synnerhet sådan utsättning där fåglarna hanteras på ett
olämpligt sätt eller varit för outvecklade eller betett sig onaturligt. Prov på sådana fåglar riskerar att allvarligt
och obotligt skada SVK och fågelhundssporten. En annan aspekt är att jaktproven ska bilda en bas i avelsarbetet,
vilket innebär att de ska vara rättvisande och meningsfulla, samt att de (enligt reglerna) ska likna jakt. De
skillnader som härvidlag kan förekomma mellan utsatt och vild fågel är odiskutabla. Syftet med proven är
naturligtvis att hundarnas färdigheter att behandla vild - inte utsatt - fågel ska bedömas.
Trots detta torde det också stå klart att viss utsättning av fågel inför prov måste få kunna förekomma för att
jaktprov överhuvudtaget ska vara genomförbara i vissa delar av landet - p.g.a. den dåliga fågeltillgången. I andra
delar av landet kan dock utsättning knappast alls försvaras. SVK har därför beslutat om nedanstående
bestämmelser för jaktprov på utsatt fågel.
Till grund för de nedanstående reglerna ligger den jaktetiska policy som beslutats av Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägarförening, Svenska Kennelklubben och Lantbrukarnas
Riksförbund år 2006 och reviderad 2011. Till grund ligger även SKK:s föreskrifter för utsättning av fågel inför
jaktprov med stående och stötande fågelhundar samt bestämmelser om apportör vid sådant prov. (Ytterligare
information om uppfödning, utsättning mm kan återfinnas i dessa dokument.)
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Utsättning av fågel i samband med jaktprovsverksamhet får ske endast där utsättningen är ett normalt
led i viltvårdsarbetet, och endast i marker som har för det aktuella viltslaget lämplig biotop samt
klimatologiska förutsättningar för viltets långsiktiga överlevnad.
Fågel får inte vara yngre än tolv (12) veckor vid provtillfället och ska komma från flygvoljär för att i
möjligaste mån ha en vild fågels beteende.
Transportlådor, tomma utsättningsburar eller burar med lockfåglar får inte finnas i provmarken. Denna
begränsning avser inte permanenta utsättningsvoljärer och liknande anläggningar.
Prov är inte tillåtet på rapphöns som utsatts mindre än en månad före provtillfället, eller på fasan som
utsatts mindre än två månader före provtillfället.
För att försäkra sig om att eventuellt skadat vilt ska kunna omhändertas är provledningen skyldig att
tillse att det inom provets ram finns tillgång till en erfaren apportör. Domaren avgör om och när denne
ska sättas in.
Där det överhuvudtaget är möjligt ska prov hållas på naturligt förekommande fågel medan prov på
utsatt fågel ska hållas med största möjliga restriktivitet.
SVK:s styrelse kommer att ifrågasätta fortsatt provverksamhet för lokalavdelning som inte följer dessa
regler.
Det åligger jaktprovsdomare att meddela SVK:s styrelse (gm Domarkommitténs sammankallande) om
misstanke föreligger om att prov anordnats i strid med dessa regler.

Vid prov skall provledaren försäkra sig om att de etiska reglerna för utsättning av fågel följs. Som stöd för detta
skall, vid SVK:s jaktprov, nedanstående checklista fyllas i av provledaren, skrivas under samt arkiveras av
arrangerande lokalavdelning under gällande provsäsong.
Med anledning av den nya Djurskyddslagen som kommer att träda i kraft under 2019, och att man där särskilt
pekat ut just uppfödning och utsättning av fågel som ett område att fortsätta utreda, så har SKK:s
Jakthundskommittè beslutat följande:

För att vi gemensamt ska vara bättre rustade inför en sådan utredning, och
för att samla på oss ett faktaunderlag, så har vi tagit fram ett formulär som
ska användas fr.o.m. provsäsongen 2018-2019. Formuläret är obligatoriskt
för samtliga jaktprov där utsatt fågel används. Det är provledaren som
ansvarar för att formuläret fylls i och skickas till SKK, där det lagras i vår
databas.
Ni hittar formuläret här.
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CHECKLISTA BETRÄFFANDE UTSATT FÅGEL PÅ SVK:S JAKTPROV
Lokalavdelning:
Provort:
Datum:
Provledare:
Domare:
Domare:
Provledningen har förvissat sig om att utsättningen är ett normalt led i viltvårdsarbetet, och endast i
marker som har för det aktuella viltslaget lämplig biotop samt klimatologiska förutsättningar för
viltets långsiktiga överlevnad.
Provledningen har förvissat sig om att fågel inte är yngre än tolv (12) veckor vid provtillfället och
kommer från flygvoljär, för att i möjligaste mån ha en vild fågels beteende.
Provledningen har förvissat sig om att transportlådor, tomma utsättningsburar eller burar med
lockfåglar inte finnas i provmarken. Denna begränsning avser inte permanenta utsättningsvoljärer och
liknande anläggningar.
Provledningen har förvissat sig om att rapphöns är utsatta minst än en månad före provtillfället, att
fasan är utsatta minst två månader före provtillfället.
Datum för utsättning av rapphöns

Datum för utsättning av fasan
Provledningen har förvissat sig om att det inom provets ram finns tillgång till en erfaren apportör.
Domaren avgör om och när denne ska sättas in.
Provledningen har förvissat sig om att prov på utsatt fågel hålls med största möjliga restriktivitet.

SVK:s styrelse kommer att ifrågasätta fortsatt provverksamhet för lokalavdelning som inte följer dessa regler.
Det åligger jaktprovsdomare att meddela SVK:s styrelse (gm Domarkommitténs sammankallande) om misstanke
föreligger om att prov anordnats i strid med dessa regler.

Datum:

