Regler för tränings- och provaktiviteter
inom SSRK under den s k hundförbudstiden.
Gäller fr.o.m. 2021-01-01 tills vidare.

Lagen förskriver
Lagen om tillsyn över hundar och katter, §16 lyder:
Under tiden den 1 mars - 20 augusti (den s.k. hundförbudstiden - SSRKs kommentar) skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under
den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller
förfölja vilt, när de inte används vid jakt.
I jaktförordningen §16 finns följande tillägg till ovanstående:
Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som
är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med
jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:
Hund som inte förföljer vilt
Efter fågel: den 16 augusti - den 15 april, i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län dock t.o.m. den 30 april.
Annat vilt: den 21 augusti - den 28 (29) februari eller den senare tidpunkt då jakten ska vara
avslutad.

Regler inom SSRK:
Respektive länsstyrelse har gett SKK en generell dispens att medge undantag från jaktlagens regler under vissa förutsättningar. Enligt överenskommelse mellan SKK och SSRK gäller följande:

Träning och prov i samband med jakt
Träning och prov på levande vilt (som stöts eller reses men ej fälls) som arrangeras av avdelning
eller rasklubb inom SSRK får genomföras under hela året med följande undantag:
Vid träning på fågel:
Perioden 16 april - 15 augusti för södra Sverige.
Perioden 1 maj - 15 augusti för Norra Sverige. (Fr. o. m. Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs län).
Vid träning på hårvilt, såsom kanin och hare:
Perioden 1 mars - 20 augusti för hela Sverige.
Träning och prov i samband med jakt får arrangeras fr.o.m. den 21 augusti i enighet med jakttidtabell som gäller för respektive viltslag och för respektive län.

Jaktprov med kallt vilt/dummies
Jaktprov för retriever samt tollingjaktprov, som arrangeras av avdelning eller rasklubb inom SSRK,
får genomföras under hela året med undantag för yngelperioden, d.v.s.:
Perioden 16 maj - 15 juli för södra Sverige.
Perioden 1 juni - 15 juli för norra Sverige, fr.o.m. Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Träningsträffar, kurser, working test samt vattenprov för spaniels som arrangeras
av avdelning eller rasklubb inom SSRK
–
–
–

att tillåta detta under hela året
att anmälningsplikt ska gälla vid större arrangemang (15 hundar och därutöver).
att denna anmälan ska göras till respektive jaktkommitté i SSRK ( RJK, SJK, TJK).

Särskild hänsyn till det vilda ska alltid tas under hela den s.k. hundförbudstiden.

