
Mattilsynets råd til hundeeiere – en Risikovurdering opp mot Fuglehundklubbenes Forbunds aktivitet – Jaktprøver. 
Dokumentets hensikt er å risikovurdere alle Mattilsynets råd opp mot FKFs aktivitet. Avslutningsvis i dokumentet er klippet inn veterinærers vurderinger 
av den lyssetting som er gjort.  
FKFs vurdering er kvalitetssirkel av tre veterinærer, deres kommentarer kan leses nederst i dokumentet. Veterinærene har utarbeidet sine kommentarer 
enkeltvis.  
 
Grunnlag 
Jaktprøver gjennomføres etter Jaktprøvereglementet godkjent av Norsk Kennelklubb. Det oppnevnes en representant på alle prøver som representerer 
NKK. Rett til å delta har hunder som er registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.  
Hunden må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering, se om dette på www.nkk.no. Vaksinasjonsattest utstedt av veterinær 
må medbringes til prøven og fremvises på oppfordring til arrangør. (Pr dd eksisterer det ikke særskilte vaksinasjonspålegg ift den pågående situasjon.) 
 
Gjennomføring av Jaktprøver 
Prøvene skal så vidt mulig legges opp som sportslig utøvet, praktisk jakt.   
(Mattilsynet har frem til nå ikke sett grunn til å advare spesifikt mot jakt med hund. Ref Mattilsynets egne Internett sider. ) 
Hundene slippes parvis, unntak Skog der hundene avprøves enkeltvis. Det gjennomføres prøver på Lavland høst, skog(høst) og på Høyfjell høst og vinter 
 
Unghundklasse (UK) (ikke skog): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 9 måneder og yngre enn 24 måneder. 
Åpen klasse (AK): Klassen omfatter hunder som på prøvedagen er eldre enn 24 måneder.  
UK og AK: Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 14 hunder. 
Vinnerklasse (VK): Klassen omfatter hunder som i prøveåret eller de to foregående år har fått 1. premie AK eller er premiert i VK. Hunden må være eldre 
enn 24 måneder. Antall hunder på hvert prøveparti skal ikke overstige 20 hunder. 
 
FKF har utarbeidet en liste med tiltak som vil bli presisert for arrangører hvis det blir gitt anledning til å gjennomføre jaktprøver.  
Tiltakene er vurdert som «iverksatt» når lyssetting er gjort i matrise under.  
Retningslinjer for arrangører. 

1. Det oppfordres til å unngå/begrense kontakt mellom hunder på overnattingssteder 
2. Ingen hunder tillates på opprop  
3. Hunder med oppkast/diare/redusert almenntilstand skal ikke stilles. 
4. Større spredning av hunder under «andakt» (det er normalt med en viss spredning, hunder skal holdes i bånd (unngå nærkontakt)  ref, 

Jaktprøvereglementet))  
5. Hold hundene mest mulig unna hverandre i bakpartiet (også vanlig, hunder skal holdes i bånd (unngå nærkontakt) ref, Jaktprøvereglementet) 
6. Det skal instrueres om å begrense kontakt mellom hundeførere, samt mellom hundeførere og andres hunder 



7. Ikke del vannskåler/matskåler (normalt) 
8. Arrangørene sørger for hundeposer, og søppelstativ på prøvestedet 
9. Arrangører skal ha tilgjengelig veterinær 24 timer i døgnet. Det må også stilles krav om at veterinær har utstyr og kompetanse til å gi bla intravenøs 

væsketerapi til hund.  (må ikke være på stedet, men kontaktinfo må finnes) 
10. Disse retningslinjene skal spres på prøvenes FB sider ol, og skal repeteres på opprop. 

 
Avbruddskriterier for arrangører (absolutte) 

1. Hvis det ila prøven kommer informasjon fra Mattilsynet, (eller andre bemyndigede) om at sykdommen er mer alvorlig en først antatt (er smittsom 
eksvis) SKAL prøven umiddelbart avsluttes.  

2. Hvis det ila prøven kommer annen informasjon/pålegg fra NKK som tilsier at prøven må avbrytes skal dette gjøres umiddelbart. Styret i FKF vil i 
dette tilfellet tre sammen. 

 
Risikovurdering/Utvikling i saken siden 4 september. 
FKF anser det som relevant å påpeke at Mattilsynet i sine råd har «lempet» en god del ift bruk av ord. Fra «å unngå» til «begrens kontakt», fra «ansamling 
av hunder bør unngås», til «Ansamling av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hunder begrenses».  
Vesentlig også må være Mattilsynets vurdering om at sykdommen mest sannsynlig ikke er smittsom. 
(Merknader/kommentarer fra ulike Veterinærer med kjennskap til Jaktprøver kan leses nederst.) 

 

Mattilsynets råd av 18/9.19 
 
Høyfjellsprøve, FKFs vurdering 

 Lavlandsprøve, FKFs vurdering  Skogsfuglprøve, FKF,s 
vurdering 

 

 

Begrens nærkontakt med 
andre hunder, men sørg for 
at hunden din får den 
luftingen og mosjonen den 
trenger. 

 

Avprøvningen skjer parvis, 
hundene jakter selvstendig i 
anvist terreng. Mangel på 
selvstendighet vil medføre at 
hunden blir avsluttet, dette med 
referanse til 
Jaktprøvereglementets kap 9. 
Hunder som ikke er under 
bedømmelse skal være koblet, jfr 
Jaktprøvereglementets pkt 3.2.3. 
 
Risiko for kontakt ansees som 
minimal/utelukket. 

 

 

Avprøvningen skjer parvis, 
hundene jakter selvstendig i 
anvist terreng. Mangel på 
selvstendighet vil medføre at 
hunden blir avsluttet, dette med 
referanse til 
Jaktprøvereglementets kap 9. 
 
Hunder som ikke er under 
bedømmelse skal være koblet, jfr 
Jaktprøvereglementets pkt 3.2.3. 
 

 

 

Avprøvningen gjennomføres 
enkeltvis.  
Hunder som ikke er under 
bedømmelse skal være koblet, jfr 
Jaktprøvereglementets pkt 3.2.3. 
 
Risiko for kontakt under 
avprøvning er dermed utelukket. 

 



 Risiko for kontakt ansees som 
minimal/utelukket. 
 
 

Ansamlinger av hunder bør 
unngås, eller gjennomføres 
på en måte som gjør at 
kontakten mellom hundene 
begrenses. 

 

En stor ansamling av hunder kan 
lett unngås i forkant av, og under 
selve avprøvningen. 
Under opprop tas ikke hunder 
med, de blir i bilen el. (dette er 
vanlig i dag) 
Deretter transporteres hunder i 
private biler til anvist terreng. Her 
gis det samlede prøveparti en 
orientering med praktiske 
opplysninger om prøvens 
avvikling, i denne forbindelse vil 
det være maksimalt 20 hunder i 
samme område, og de holdes 
alltid godt adskilt, da eierne ikke 
ønsker at egen hund skal 
fokusere på andre hunder. Men 
holde fokus på det som skal 
starte, den praktiske 
gjennomføringen.  
Gjennomdagen holdes hunder i 
bånd når de ikke har egne slipp. 
Det er ikke kultur for å la hunder 
ha kontakt under dagen. Det er 
aldri mere enn to hunder løse 
samtidig.  
Risiko for kontakt ansees som 
minimal/utelukket. 
 
 

 

 
 

En stor ansamling av hunder kan 
lett unngås i forkant av, og under 
selve avprøvningen. 
Under opprop tas ikke hunder 
med, de blir i bilen el. (dette er 
vanlig i dag) 
Deretter transporteres hunder i 
private biler til anvist terreng. Her 
gis det samlede prøveparti en 
orientering med praktiske 
opplysninger om prøvens 
avvikling, i denne forbindelse vil 
det være maksimalt 20 hunder i 
samme område, og de holdes 
alltid godt adskilt, da eierne ikke 
ønsker at egen hund skal 
fokusere på andre hunder. Men 
holde fokus på det som skal 
starte, den praktiske 
gjennomføringen.  
Gjennomdagen holdes hunder i 
bånd når de ikke har egne slipp. 
Det er ikke kultur for å la hunder 
ha kontakt under dagen. Det er 
aldri mere enn to hunder løse 
samtidig.  
Risiko for kontakt ansees som 
minimal/utelukket. 
 

 

 
 

En stor ansamling av hunder kan 
lett unngås i forkant av, og under 
selve avprøvningen. 
Under opprop tas ikke hunder 
med, de blir i bilen el. (dette er 
vanlig i dag) 
Deretter transporteres hunder i 
private biler til anvist terreng. Her 
gis det samlede prøveparti en 
orientering med praktiske 
opplysninger om prøvens 
avvikling, i denne forbindelse vil 
det være maksimalt 6 hunder 
samlet, og de holdes alltid godt 
adskilt, da eierne ikke ønsker at 
egen hund skal fokusere på andre 
hunder. Men holde fokus på det 
som skal starte, den praktiske 
gjennomføringen.  
Gjennomdagen holdes hunder i 
bånd når de ikke har egne slipp. 
Det er ikke kultur for å la hunder 
ha kontakt under dagen. Det er 
aldri mere enn en hund løs 
samtidig.  
 
Risiko for kontakt ansees som 
utelukket. 
 

 



Ikke la hunden hilse eller 
snuse på andre hunder på 
tur. 

 

Jaktprøvedeltagere er 
konkurransemennesker, og de er 
alltid opptatt av å begrense 
forhold som kan forstyrre egen 
hunds konsentrasjon og fokus på 
det som skal skje. Det er ikke 
kultur i denne type sport å tillate 
hunder å ta kontakt/snuse/ leke 
ol. 

 

Jaktprøvedeltagere er 
konkurransemennesker, og de er 
alltid opptatt av å begrense 
forhold som kan forstyrre egen 
hunds konsentrasjon og fokus på 
det som skal skje. Det er ikke 
kultur i denne type sport å tillate 
hunder å ta kontakt/snuse/ leke 
ol. 

 

Jaktprøvedeltagere er 
konkurransemennesker, og de er 
alltid opptatt av å begrense 
forhold som kan forstyrre egen 
hunds konsentrasjon og fokus på 
det som skal skje. Det er ikke 
kultur i denne type sport å tillate 
hunder å ta kontakt/snuse/ leke 
ol. 

 

Plukk opp avføring etter 
hunden din og kast det i en 
søppelkasse. 

 

Dette vil alltid være den 
hundeeieres enkeltes ansvar. Når 
det er sagt er dette noe FKF er 
nøye på, da vårt omdømme 
påvirkes hvis vi er slurvete med å 
ta opp etter våre hunder. 
Arrangører legger frem poser og 
har søppelkasser tilgjengelige.  
I den situasjonen vi har i hunde-
Norge nå, anser FKF det som 
svært enkelt å motivere våre 
prøvedeltagere til å være ekstra 
nøye med dette.  

 

Dette vil alltid være den 
hundeeieres enkeltes ansvar. Når 
det er sagt er dette noe FKF er 
nøye på, da vårt omdømme 
påvirkes hvis vi er slurvete med å 
ta opp etter våre hunder. 
Arrangører legger frem poser og 
har søppelkasser tilgjengelige.  
I den situasjonen vi har i hunde- 
Norge nå, anser FKF det som 
svært enkelt å motivere våre 
prøvedeltagere til å være ekstra 
nøye med dette. 

 

Dette vil alltid være den 
hundeeieres enkeltes ansvar. Når 
det er sagt er dette noe FKF er 
nøye på, da vårt omdømme 
påvirkes hvis vi er slurvete med å 
ta opp etter våre hunder. 
Arrangører legger frem poser og 
har søppelkasser tilgjengelige.  
I den situasjonen vi har i hunde- 
Norge nå, anser FKF det som 
svært enkelt å motivere våre 
prøvedeltagere til å være ekstra 
nøye med dette. 

 

Unngå at hunden snuser på 
eller spiser ting i grøfta hvor 
andre hunder har vært. 

 

Ikke spesielt relevant for selve 
avprøvningen. Ansees mere å 
være ett «før og etter» tiltak. Igjen 
mener FKF bestemt at 
prøvedeltagere er ansvarsbevisste 
hundeeiere som i disse dager vil 
legge vekt på å rette seg etter alle 
tiltak, inkludert dette. 

 

Ikke spesielt relevant for selve 
avprøvningen. Ansees mere å 
være ett «før og etter» tiltak. Igjen 
mener FKF bestemt at 
prøvedeltagere er ansvarsbevisste 
hundeeiere som i disse dager vil 
legge vekt på å rette seg etter alle 
tiltak, inkludert dette. 

 

Ikke spesielt relevant for selve 
avprøvningen. Ansees mere å 
være ett «før og etter» tiltak. Igjen 
mener FKF bestemt at 
prøvedeltagere er ansvarsbevisste 
hundeeiere som i disse dager vil 
legge vekt på å rette seg etter alle 
tiltak, inkludert dette. 

 

Kontakt veterinæren hvis du 
oppdager blodig diaré, 
oppkast og raskt svekket 
allmenntilstand hos din 
hund. 

Under de rådene forhold vil FKF 
pålegge arrangører å ha 
tilgjengelig veterinær på våre 
arrangement, noe som forøvrig er 
vanlig, uavhengig av denne 
oppståtte situasjonen.  

 

Under de rådene forhold vil FKF 
pålegge arrangører å ha 
tilgjengelig veterinær på våre 
arrangement, noe som forøvrig er 
vanlig, uavhengig av denne 
oppståtte situasjonen. 

 

Under de rådene forhold vil FKF 
pålegge arrangører å ha 
tilgjengelig veterinær på våre 
arrangement, noe som forøvrig er 
vanlig, uavhengig av denne 
oppståtte situasjonen. 

 



 

Ring veterinæren før du tar 
med deg akutt syk hund til 
klinikken. 

 

Den enkelte eiers ansvar. 

 

Den enkelte eiers ansvar. 

 

Den enkelte eiers ansvar. 

 

Følg vaksineanbefalingene 
veterinæren gir. 

 

NKKs Jaktprøvereglement. 
Hunden må være vaksinert etter 
de til enhver tid gjeldende regler 
for vaksinering, se om dette på 
www.nkk.no. Vaksinasjonsattest 
utstedt av veterinær må 
medbringes til prøven og 
fremvises på oppfordring til 
arrangør. 
Pr dd eksisterer det ikke andre 
spesielle pålegg under den 
rådende situasjon vi er i.  

 

NKKs Jaktprøvereglement. 
Hunden må være vaksinert etter 
de til enhver tid gjeldende regler 
for vaksinering, se om dette på 
www.nkk.no. Vaksinasjonsattest 
utstedt av veterinær må 
medbringes til prøven og 
fremvises på oppfordring til 
arrangør. 
Pr dd eksisterer det ikke andre 
spesielle pålegg under den 
rådende situasjon vi er i. 

 

NKKs Jaktprøvereglement. 
Hunden må være vaksinert etter 
de til enhver tid gjeldende regler 
for vaksinering, se om dette på 
www.nkk.no. Vaksinasjonsattest 
utstedt av veterinær må 
medbringes til prøven og 
fremvises på oppfordring til 
arrangør. 
Pr dd eksisterer det ikke andre 
spesielle pålegg under den 
rådende situasjon vi er i. 

 

 
Kvalitetssikring av FKFs arbeid. 
Risikovurderingen er gjennomgått enkeltvis og vurdert av tre (fire) veterinærer med kjennskap til jaktprøvesporten. 

Veterinær nr. 1skriver ift. ulike tiltak (Veterinær Anita Inderdal) 

1. «Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger» og «Ansamlinger av hunder bør unngås, eller 
gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses» 
a. Man kan ikke under gjennomføring av selve jaktprøven utelukke/eliminere kontakt mellom hunder fullstendig. Kroppskontakt/nærkontakt/» samme luftrom» 

kan forekomme under slipp (risiko for kontaktsmitte, dråpesmitte og luftbåren smitte). Likeledes er det opp til 20 ulike hunder som går i det samme terrenget i 
opp til 3 dager på rad (risiko for fekal/oral smitte). Indirekte kontaktsmitte kan også forekomme via for eksempel hundeførere (og som nevnt el i skjema 
for/vannskåler, samt apportrype).  

b. Det bør instrueres om å begrense kontakt mellom hundeførere, samt mellom hundeførere og andres hunder. Plukk opp avføring. 
c. Risikoen/mistanke om smittsom årsak er redusert, risiko for evnt smitteoverføring i en jaktprøvesammenheng høyfjell/lavland er lav, og intet/marginalt større 

en ved lufting av hund i park i større by, andre jaktprøveformer (gitt dispans), oppsøke veterinærklinikk for eksempel.  Hunder med oppkast/diare/redusert 
almenntilstand skal ikke stille 



d. Likevel utfra nedjustering av restriksjoner mht anbefalinger utfra redusert mistanke om smittsom årsak til sykdomstilfeller/dødsfall, mener jeg denne er 
GRØNN.  

2. Om tiltak «Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund» 
a. Bør man i pågående situasjon ha veterinær tilstede under jaktprøven? Man må som minstekrav ha tilgang til veterinær 24 timer i døgnet. Det kan være 

ugunstig å benytte seg av veterinær som kombinerer vaktkjøring med dagpraksis på helg med stor arbeidsmengde eller har et stort vaktområde, dette vil 
kunne begrense tilgangen til veterinær betydelig. Det må også stilles krav om at veterinær har utstyr og kompetanse til å gi bla intravenøs væsketerapi til hund.   

 

Veterinær nr 2 skriver generelt om vurderingen (Veterinær Tord Lien) 

1. Det er viktig at man under alle faser av arrangementet viser aktsomhet, holder avstand og unngår kontakt mellom hunder så mye som mulig. Dette vurderes til 
kun å være en utfordring før prøven for de som ikke er i slipp, og i etterkant. Under selve avprøvningen, når 2 hunder er lse samtidig ansees dette ikke som ett 
problem. Plukk opp ekskrementer selv om man går på kjerreveier, stier ol. Utover å understreke dette stiller jeg meg bak de vurderinger som er gjort av styret i 
FKF. Jeg mener med de foreslåtte tiltak at det er forsvarlig å gjennomføre jaktprøver. Arrangementet må ha tilgang til veterinær 24 timer i døgnet.  

Veterinær nr 3 skriver om ulike tiltak (Marte Ottesen) 
1. Etter gjennomgang av siste offisielle informasjon fra Veterinærinstituttet (VI) og Mattilsynet (MT), siste oppdatering 19.september 2019, med MT sine råd til 

hundeiere har jeg gjort følgende vurdering angående FKF sin "Risikovurdering". 
 
FKF har tatt utgangspunkt i MT sine råd til hundeiere, og anmodet om min vurdering av det enkelte punkt. Ut ifra all informasjon som tilgjengelig fra VI og MT, 
som grundig redegjør for omfang, obduksjonsfunn og prøvesvar, sammenholdt med med smittevurdering/smitterisiko, anser jeg det som faglig fullt forsvarlig 
og avholde fuglehundprøver, både høyfjell,lavland og skog med de retningslinjer som FKF har satt for arrangører. 
 
 

 
 
 

 
 


