
BEGRENSET HØRING – JAKTPRØVEREGLER LØSHUND            

Forbundsstyret har bedt Løshund komitéen forberede og sende ut høringsnotat vedrørende 

jaktprøvereglene for løshund. Områdeklubbene og avlsutvalgene bes med dette om å komme med 

innspill basert på følgende notat: 

 
RS 2016 FATTET FØLGENDE ENSTEMMIGE VEDTAK 

 

1. Jaktprøvereglene for løshund opprettholdes med de samme 10 moment og samme vekttall 
og hovedinnhold som gjeldende regelverk. Dette anses av NEKF som et minimum felles 
grunnlag for felles Nordiske regler og dermed grunnlag for felles Nordisk database. 

2. Gjeldende jaktprøveregler med de presiseringer som ble sendt ut 2015 videreføres også for 
prøvesesongen 2016. 

3. RS 2017 behandler revidering av jaktprøvereglene for løshund og reglene skal gjelde fra og 
med 2017 til og med 2021. Neste revidering behandles som følge av dette på RS 2020. 

4. Evaluering og revidering legges opp etter følgende plan: 
a. Regionale dommersamlinger blir gjennomført innen 30. juni 2016. Opplæring både 

på regelverk og dataløsninger. 
b. Evaluering i områdeklubbene august-september. Frist 30. september 2016 
c. LK sender sin innstilling til FS innen 1. november 2016 
d. FS behandler saken og sender ut som RS-sak innen 31- desember 2016 
e. RS 2017 fatter det endelige vedtaket. 

 

Saksutredning: 

Med RS-vedtaket som bakgrunn skal områdeklubbene gis mulighet til å komme med innspill og 
forslag til endringer på gjeldende regelverk. Forbundsstyret har delegert oppgaven på dette til 
Løshund komitéen, men skal fatte vedtak til innstilling i saken i desember 2016. Saken sendes da ut 
til områdeklubbene for behandling i deres organer. 
Med utgangspunkt i ønsket om en felles Nordisk database og dermed felles jaktprøveregler som 
grunnlag, sier det seg selv at det enkelte land ikke kan endre på reglene akkurat slik de vil. Da vil det 
naturligvis ende opp i 3 vidt forskjellige jaktprøveregler etter ganske kort tid. 
 
Det har vært et sterkt ønske fra Norge (og også fra Finland) at Sverige ikke bare skal være en passiv 
deltaker i det Nordiske samarbeidet, men også delta aktivt. Da er det særdeles viktig at vi har en 
felles plattform hva gjelder jaktprøveregler. 
Slik utviklingen nå har gått, så vil denne «felles plattformen» være basert på følgende kriterier: 

- Jaktprøveregler med 10 moment som alle omhandler prøving av de samme egenskapene, og 
det er sterkt ønskelig med like vekttall. 

- GPS kan brukes for å styrke bedømmingen. 
- Noen språklige tilpasninger og nasjonale justeringer innen enkelte moment tillates. 
- Det enkelte land står noe friere til å ha tilpasninger på fellesbestemmelsene. 

 
Det er forskjellig prøvekultur og forskjellige topografiske forhold, med stor variasjon i elgbestand og 
innslag av rovdyr. Det vil derfor være naturlig at fellesbestemmelser kan være noe forskjellig fra land 
til land. 



Sverige har på sin «Årsstämma» våren 2016 vedtatt å ta i bruk felles Nordiske prøveregler fra høsten 
2017. Sverige har i den forbindelse også vedtatt regelverket slik de vil bruke det. Dette regelverket, 
med noen små forskjeller fra Norge/Finland er godkjent av styringsgruppa i Nordisk Elghund union 
(NÄU) som likt nok til å kunne defineres som felles Nordisk regelverk. 
Releverket som skal brukes i Sverige kan leses på Svenska Älghundklubbens hjemmeside. Det er i 
hovedsak i moment nr. 10 som det er små reelle forskjeller. Det er uansett innenfor kravet om at det 
er de samme egenskapene som blir vurdert i hvert moment. At det er noen små forskjeller må 
tilskrives noen forskjeller i kultur og historikk. Men formålet med jaktprøver er jo å styrke 
avlsmaterialet for våre elghunder, og dette blir ivaretatt selv om deltakerlandene har noen små 
ulikheter i sitt regelverk. 
 
Hva kan endres? 
 
I tråd med tidligere vedtak, og føringer, så vil Løshund komitéen foreta en språklig gjennomgang av 
både fellesbestemmelser, regelverk og skogskort. Dette vil bli innarbeidet i forslaget som blir lagt 
frem på RS-17. Her vil også gjeldende presiseringer bli innarbeidet. 
 
I utgangspunktet kan områdeklubbene, innenfor rammen av punkt 1 i RS-16 vedtaket, komme med 
forslag på de fleste punkter, men FS ber spesielt om innspill på følgende punkter: 
 
Skogskortet 
Det blir gjort noen språklige justeringer på skogskortet.  

- Bør det også foretas en forenkling av antall rubrikker på skogskortet? 
- Andre kommentarer til skogskortet? 

 
Fellesbestemmelsene 
Etiske retningslinjer og ordningen med «mislykket 2-dags prøve» vil bli innarbeidet i 
fellesbestemmelsene. Det vil også bli en «opprydding» i diverse begrep, bla Arbeidstid/Elgarbeidstid 
og definisjon av orden «avstand». 
 
Prøvedagen er oppdelt i inntil 6 timers søkstid, 5 timers Elgarbeidstid og annen prøvetid (kobling så 
fort som mulig).  

- Prøven skal avbrytes etter 1 time dersom hunden ikke har søk. Er det nødvendig med 6 
timers søkstid?  

- Fungerer «5-timers-regelen» slik som tiltenkt? 
- Det er kun poengsum som avgjør premiegrad. Sverige setter krav til lostid. Bør Norge gjøre 

det samme? 
 

M1 Søk 
Gjeldende presiseringer sier at søksturen som fører til uttak ikke skal telle med i 
gjennomsnittsberegningen. Unntaket er når uttaket skjer på den andre søksturen, da kan denne tas 
med i vurderingen dersom dette kommer hunden til gode. 
Det skal tas hensyn til både tilbakelagt løpsstrekning, antall minutter og avstand til prøvegruppen jfr. 
tabell. Ved uttak på første søksturen (6-7-8 poeng), gjelder tilbakelagt løpsstrekning. 
Minutter skal kun legges til grunn dersom det ikke brukes peiler. 
 
 
 
M3 Evne til å stille elg i uttaket 
Gjeldende regler gir hunden 10 poeng ved 60 minutters los i uttaksområdet. Sverige har bestemt at 
de skal gi 10 poeng ved 90 minutter og 9 poeng ved 60 minutter. 



- Bør Norge følge Sverige her? 
- Bør regelen om at uttaksområdet kan defineres innenfor en forflytning på 500 meter 

konkretiseres? 
 
 
M5 Påhengelighet 
Gjeldende presiseringer (og praksis i Finland), sier at påhengeligheten fra alle dagens loser 
(forskjellige dyregrupper) skal legges sammen for å danne grunnlag for poengsum. 

- Bør dette fortsatt være gjeldende, eller skal den beste losen gjelde? 
 
 
Fremdrift 
I følge RS-16 skulle områdeklubbene levere sine høringer innen 30. september 2016. FS er kommet til 
at det viktigste her er at områdeklubbene får mest mulig tid til å komme med innspill. Så må løshund 
komiteen og FS bruke noe kortere tid på sine saksforberedelser. Det er derfor bestemt at 
områdeklubbene har frist til 1. desember for å komme med sine innspill. 
 
 
 
Løshund komitéen ber med dette om at områdeklubbene kommer med sine innspill til eventuelle 
endringer i jaktprøvereglene for løshund innen 1.desember 2016. 
FS ber om kortfattede innspill kun på de punktene som områdeklubbene mener at bør endres. 
Høringssvarene sendes Løshund komitéen ved forbundssekretæren. 
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