
Motion angående Viltspårchampionat (VCh) för Norrbottenspets och finsk spets 

 

SKK har nu erbjudit samtliga drygt 300 raser som stambokförs att kunna erhålla den icke rasspecifika 
titeln VCh= Viltspårchampion. Några få specialklubbar, bl.a. SSF har dock avsagt sig denna möjlighet 
för sina raser. Norrbottenspetsen och den finska spetsen tillsammans med stövarna kan inte erhålla 
denna titel. Stövarnas arbetssätt är att skalla på markburen vittring varför det vore kontraproduktivt 
att använda dessa raser vid eftersök på skadat vilt. I dom övriga nordiska länderna går det utmärkt 
för våra raser att erhålla titeln. Det är alltså endast i Sverige som specialklubben emotsätter sig detta. 

Våra raser är oftast ypperliga spårhundar pga dom egenskaper dom idag redan besitter. Detta är vi 
många som redan utnyttjar under jaktliga eftersök eller inom NVR (Nationella viltolycksrådet). Många 
ägare av raserna har stort intresse av och är aktiva inom eftersök och viltolyckor. Hundarna tränas 
under lång tid och mycket stora investeringar i hundarna görs.  

När vilt skadats i samband med jakt eller viltolycka behöver vi hunden för att snabbt förkorta onödigt 
lidande. Detta är hårt reglerat via jaktförordningen. Nämligen: ”Vid jakt efter vissa viltslag ska en 
hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på olycksplatsen inom högst två 
timmar från påskjutningen”. Att inte anmäla viltolycka på vissa viltslag till polisen är brottsligt och 
räknas som smitningsolycka. 
 
Det finns ett stort nationellt intresse över hela landet i att utbilda och hålla eftersökshundar för i 
princip alla viltslag. Några organisationer och myndigheter som samverkar via NVR om 
viltolycksfrågorna är: Polismyndigheten, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, 
Trafikverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna, SJ, LRF, SKK, SOS Alarm, If och Länsförsäkringar. 
Övervägande delen av jakthundsklubbarna stödjer på olika sätt detta nationella intresse. 

Hundarna lever tyvärr farligt i samband med eftersök. Dels sker många eftersök nära vägen och 
nattetid, där risken att bli påkörd är förhöjd. I samband med eftersök på vildsvin är även risken stor 
att hunden blir skadad eller dödad av vildsvinet. Svaga isar är också en stor fara för eftersökshunden. 
Om olyckan skulle vara framme och hunden avlida i samband med ett jakt- eller trafikeftersök så får 
ägaren inte ut en bråkdel av vad som investerats i hunden. På grund av att våra raser inte kan erhålla 
championatet så kommer aldrig ägaren att kunna försäkra hunden för dess egentliga värde. Ett 
viltspårchampionat motsvarar, ca 20-25,000 kr utöver valppris och ev. övriga meriter. 

Jag vill förtydliga att viltspårchampionatet inte konkurrerar med de jaktprovsmeriter som ställs som 
krav för att norrbottenspetsen eller den finska spetsen ska få ställas ut i Jaktklass på utställning. Det 
här är ett helt separat championat. Dessutom innebär inte ett införande av championatet på våra 
raser att SSF måste arrangera viltspårprov eller utbilda domare. 

Jag vill med denna motion föreslå: 

- att SSF utreder på vilka olika sätt ett viltspårchampionat strider emot eller rymmer inom 
SSF:s stadgars 2:a mål i 1:a §. ”- att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och 
verka för utveckling av praktiskt bruk för dessa raser”.  
 

Camilla Andersson SSF Mellansverige 

 


