
Prövningsordning Rovdjursspårhundar	  

Fastställd	  av	  Viltskadecenter	  2015-‐05-‐04	  

Ekipagen	  certifieras	  av	  Viltskadecenter.	  Efter	  godkänt	  prov	  erhålls	  hundhalsband	  som	  anger	  
certifieringssteg.	  Halsbandet	  bör	  hunden	  bära	  vid	  träning	  och	  arbete.	  	  

Beteckning	   Krav	  
Certifierad	  tjänstehund	  spår	  
-‐	  björn	  eller	  varg	  

-‐ Vid	  åtminstone	  5	  av	  5	  försök	  följa	  0-‐24	  timmar	  gamla	  
spår	  av	  sändarförsedd	  björn,	  varg	  eller	  lodjur	  på	  barmark	  
i	  minst	  1	  km.	  För	  godkänt	  resultat	  krävs	  att	  hunden	  hela	  
tiden	  är	  mindre	  än	  15	  m	  från	  det	  verkliga	  spåret	  (dvs	  
inom	  GPS:ens	  felmarginal).	  

-‐ Följa	  ett	  personspår	  med	  släpad	  del	  av	  björn,	  varg	  eller	  
lodjur	  (ca	  12	  timmar	  gammalt)	  i	  2	  km.	  Spåret	  ska	  vid	  
minst	  ett	  tillfälle	  korsa	  en	  hage	  med	  betande	  får	  eller	  nöt,	  
innehålla	  tre	  korsande	  älgspår	  (släpade	  klövar),	  tre	  
korsande	  spår	  av	  annat	  vilt,	  2	  vägövergångar	  (asfalt)	  
varav	  den	  ena	  går	  längs	  med	  vägen	  i	  minst	  30	  m,	  4	  
vinklar,	  samt	  medföljande	  annan	  hund	  och	  hundförare.	  

Tjänstehund	  steg	  3	  spår	  
-‐	  björn	  eller	  varg	  

-‐ Vid	  åtminstone	  4	  av	  5	  försök	  följa	  0-‐24	  timmar	  gamla	  
spår	  av	  sändarförsedd	  björn,	  varg	  eller	  lodjur	  på	  barmark	  
i	  minst	  400m.	  För	  godkänt	  resultat	  krävs	  att	  hunden	  hela	  
tiden	  är	  mindre	  än	  15	  m	  från	  det	  verkliga	  spåret	  (dvs	  
inom	  GPS:ens	  felmarginal).	  

-‐ Följa	  ett	  personspår	  med	  släpad	  del	  av	  björn,	  varg	  eller	  
lodjur	  (2	  timmar	  gammalt)	  i	  1,5	  km.	  Spåret	  ska	  innehålla	  
tre	  korsande	  älgspår	  (släpade	  klövar),	  tre	  korsande	  spår	  
av	  annat	  vilt,	  1	  vägövergång	  asfalt,	  	  4	  vinklar,	  samt	  
medföljande	  annan	  hund	  och	  hundförare.	  



Tjänstehund	  steg	  2	  spår	  
-‐	  björn	  eller	  varg	  

-‐ Vid	  åtminstone	  3	  av	  5	  försök	  följa	  0-‐24	  timmar	  gamla	  
spår	  av	  sändarförsedd	  björn,	  varg	  eller	  lodjur	  på	  barmark	  
i	  minst	  300m.	  För	  godkänt	  resultat	  krävs	  att	  hunden	  hela	  
tiden	  är	  mindre	  än	  15	  m	  från	  det	  verkliga	  spåret	  (dvs	  
inom	  GPS:ens	  felmarginal).	  

-‐ Följa	  ett	  personspår	  med	  släpad	  del	  av	  björn,	  varg	  eller	  
lodjur	  (1	  timme	  gammalt)	  i	  1	  km.	  Spåret	  ska	  innehålla	  två	  
korsande	  älgspår	  (släpade	  klövar),	  två	  korsande	  spår	  av	  
annat	  vilt,	  2	  vägövergångar	  (grusväg)	  samt	  4	  vinklar.	  

Tjänstehund	  steg	  1	  spår	  
-‐	  björn	  eller	  varg	  

-‐ Vid	  åtminstone	  3	  av	  5	  försök	  följa	  0-‐24	  timmar	  gamla	  
spår	  av	  sändarförsedd	  björn,	  varg	  eller	  lodjur	  på	  barmark	  
i	  minst	  200m.	  För	  godkänt	  resultat	  krävs	  att	  hunden	  hela	  
tiden	  är	  mindre	  än	  15	  m	  från	  det	  verkliga	  spåret	  (dvs	  
inom	  GPS:ens	  felmarginal).	  

-‐ 	  Följa	  ett	  personspår	  med	  släpad	  del	  av	  björn,	  varg	  eller	  
lodjur	  (30	  minuter	  gammalt)	  i	  500	  m.	  Spåret	  ska	  innehålla	  
två	  korsande	  älgspår	  (släpade	  klövar),	  1	  vägövergång	  
(grusväg)	  samt	  1	  vinkel.	  




