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Riktad strategi gällande Rådjursrenhets prov (RR) samt 

hjortrenhet  

för Svenska Slovensky Kopovklubben 

 

Bakgrund till beslut om riktad strategi för RR samt hjortrenhet  

 Inför årsmötet 2021 föreslog dåvarande styrelsen för SSKK´s medlemmar att arbetet med att ta fram 

en riktad strategi skulle påbörjas under verksamhetsåret.  

Vår specialklubb SSDV (Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar) arbetar aktivt för att öka 

antalet starter på RR inom samtliga raser som tillhör klubben. Budskapet är tydligt, fler hundar behöver 

genomföra RR prov och arbeta för hjortrenhet.  

Slovensky kopov är en ras som ämnad för vildsvinsjakt. All meritering som kan genomföras är i 

förhållande till vildsvin samt att visa på rådjursrenhet. I dagsläget finns det inga andra provformer än 

RR-prov men det förs diskussioner om möjligheten att skapa ett prov som även innefattar andra 

hjortdjur.  

Signalen till hundägare, rasklubbar och specialklubbar får anses vara tydlig. Frågan om att använda 

lämpliga hundar vid tidiga säsongssläpp är förenat med ett mycket stort hundägaransvar med etiken i 

fokus.  

I Sverige finns det en lång tradition med självklarhet bland de traditionella stövarraserna att arbeta med 

RR- och hjortrenhet. I takt med vildsvinsstammarnas ökning introducerades nya raser av stövarkaraktär, 

Slovensky Kopov är en av dessa. Rasklubben har under alla år varit tydliga med att kopoven är en 

drivande vildsvinshund och att dess arbetssätt är lämplig för det viltet. Hundar som har ett längre 

förföljande i relativt höga hastigheter är inte lämpliga till att jaga rå- och hjortdjur.  

 I många jaktsammanhang efterfrågas möjligheten att skjuta allt vilt som kan komma i rörelse under en 

jakt. Det kan tolkas som att markägare, jaktledare och passkyttar anser det vara okej att även skjuta rå- 

och hjortdjur för högbenta och snabba hundar med lång förföljande samt ihållande arbete. Det är en 

allvarlig utveckling som på sikt riskerar att leda till mer regleringar för hundanvändning i samband med 

jakt och träning i skog och mark. Hur enskilda väljer att organisera sin hundanvändning kan inte en 

rasklubb styra över, men hur den enskilde hundägaren väljer att använda sin hund i jakt är däremot ett 

ansvar som varje ägare ska ta.  

Naturvårdsverket har i uppdrag att följa upp jakttiderna vart sjätte år. Det innebär att förändringar kan 

ske hastigt. Frihet under ansvar kan vara ett sätt att beskriva jägarnas möjlighet till att nyttja skog, vilt 

och mark för träning och jakt med hundar. Ansvaret åligger varje enskild jägare och i synnerhet vi som 
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använder löshund i skogen att alltid tänka kring etiken och vad som är lämpligt i form av jakthundsraser 

i förhållande till olika vilt.  

I samband med den senaste översynen och revideringen av jakttider och hundanvändning blev det 

tydligt att förändringar kan ske då det ursprungliga förslaget innefattade inskränkningar för oss med 

drivande vildsvinshundar vad avsåg träning- och jakttid. I slutändan blev det inga förändringar, den här 

gången.  

Övergripande mål för perioden 2022-2025  

Att mellan år 2022 och fram till 2025 öka antalet starter på RR prov för Slovensky Kopov enligt 

nedanstående upptrappning:  

- 2022 4 starter  

- 2023 5 starter  

- 2024 6 starter  

- 2025 8 starter  

 

Att mellan 2022 och fram till 2025 anordna utbildningsinsatser inom ramen för klubbens riktade 

verksamhet för medlemmar kring hur en tränar, arbetar med samt säkerställer RR genom 

provverksamhet.  

 

Utgångspunkt  

RR prov är det enda nuvarande officiella provet som kan avläggas med hänsyn till hjortdjur och då 

specifikt rådjur. Det förs en dialog om ett eventuellt införande av riktade prov mot övriga hjortdjur 

men där är vi inte idag.  

Rasen Slovensky Kopov är relativt sällan representerad i statistiken gällande hundar som startat på RR 

prov.  Kopoven är inte unik i det sammanhanget utifrån den sammantagna bilden gällande de raser som 

tillhör SSDV (Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar). Dock behöver rasklubben och 

kopovägarna tillsammans arbeta för att förbättra statistiken och genom officiella prov visa att hundarna 

ej arbetar med rådjur.  

Att det förekommer få provstarter med godkänt resultat behöver i sig inte innebära att rasen saknar 

individer med en rådjursrenhet.  Vår utgångspunkt är att de flesta som äger en Slovensky kopov är väl 

medvetna om att rasen är direkt olämplig att använda på rådjur och anpassar sin hundträning efter det.  

En utmaning för rasklubben och dess medlemmar är att se till att hundarna startar på RR-prov och 

därmed får sitt arbetssätt officiellt noterat i hunddata.  

För att få en hund RR så kräver det många gånger ett ganska omfattande och framför allt ihållande 

arbete över tid för att hunden ska förstå vilket vilt som är önskvärt och vad som är icke önskvärt. Prägling 

på rätt vilt (vildsvin) går hand i hand. Många upplever att det är svårt att veta hur man ska arbeta för att 

få hunden att välja bort rådjur och andra hjortdjur. Därmed ser vi ett behov av att möjliggöra utbildning, 

råd och tips kring hur rasklubbens medlemmar kan träna sina hundar med goda metoder som ger 

resultat. En viktig del i sammanhanget är att i hundens tidiga ålder arbeta med inkallning. En fungerande 

inkallning innebär att hundföraren i träning- eller jaktsituation kan avbryta hunden om den arbetar med 

oönskat vilt.  
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Hur kommer vi arbeta mot målsättningen?  

Information  

• Tydliggöra den individuella hundägarens ansvar att hunden driver rätt vilt  

• Informera medlemmar om nytt tillägg från 1/1 2022 för jaktprovschampionat där hunden med 

jaktprovsmerit (två första pris) i kombination med upprepat RR resultat vid två säsonger kan 

tillges meriten ”jaktprovschampion”.  

Utbildning 

• Utbildningsinsatser varje år fram till 2025 med målsättning om 10 deltagare per tillfälle. 

Utbildningen kan ske i fysisk eller digital form.  

• Utveckla hemsidan med konkret information kring hur man kan träna sin hund för RR genom 

texter, bildexempel och artiklar.  

Meritering och ekonomisk kompensation  

• Under 2022 och framåt* delfinansiera starter på RR-prov till medlemmar av SSKK.  

• Under 2022* ska hälften av de jaktprov för drivande vildsvinshundar som arrangeras genom 

klubben innefatta start på RR-prov.  

•  1 januari 2022 förändrades championatreglerna för bland annat Slovensky Kopov. En 

tilläggsskrivelse finns nu gällande jaktprovschampionat. Den lyder:  

 

”Alternativt två 1:a pris på jaktprov på vildsvin med drivande hund och två godkända 

rådjursrenhetsprov med minst ett år mellan provdatumen”  

 

*beslut gällande finansiering av RR-prov samt kombinationsprov är en fråga för årsmöte samt kommande styrelser under 

perioden 2022-2025, därav kan beslut om avvikelser från ovanstående fattas.  


