
 

Skjemaet sendes til FKF sin lavlandskomite
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• Antall fugl satt ut totalt – fasan…  rapphøns… 

• Alder (uker) ved utsettingstidspunkt 

Antall satt ut av hver art i navngitte terreng 

• Dato for utsetting og utsettingsmetode 

• Værforhold ved utsetting og neste par måneder. (Ved ekstremvær i løpet av året bør 

dette også nevnes) 

• Observasjoner av fasan og rapphøns på nyåret: … 

• Jakt på smårovvilt: Arter/antall tatt. Hvilke arter ser ut til å være det største problemet. 

• Ved funn av død fugl – antatt dødsårsak 

• Biotopfremmende tiltak: 

• Evt. andre risikoreduserende tiltak:  



 

På dommermøte informerer NKKs representant dommerne om informasjon han ønsker 
tilbakemelding på fra hvert terreng: 

• Antall oppflukter av hver art (Fylles inn i vedlegg 1) 

• Fuglenes kondisjon og adferd  

• Bedømme kondisjon (kjenne på brystmuskulatur på fugl som eventuelt blir funnet/tatt) 

(Se vedlegg 2) 

• Innrapporter om fugl blir tatt av hund. Her bør det spesifiseres om dette skyldes 

tilfeldigheter eller manglende vill oppførsel 

• Terrengets beskaffenhet – mye pløyd mark, kontra inntakt stubbåker 

• Værforhold under prøven (med fokus på nedbør/fuktighet) 

 

En veterinær og/eller en representant fra Mattilsynet skal være invitert på 
jaktprøvearrangementet. Hvis veterinær eller representant fra mattilsynet ikke kan delta, 
skal FKF informeres. FKF vil da oppnevne en egnet person (f.eks NKK sin representant) som 
får i oppgave å observere/besvare nevnte punkter i rapporten. 

• Fuglenes kondisjon og oppførsel 

• Antall fugl tatt av hund under prøven, hvor det spesifiseres om dette skyldes 

tilfeldigheter eller manglende vill oppførsel 

Bedømme kondisjon (kjenne på brystmuskulatur) på fugl som evt er tatt av hund under 

prøven. (Se vedlegg 2) 

 



 

Denne instruks og veiledning gjelder også for de FKF/NKK har samarbeidsavtale med, 
herunder NJFF. 

 

Før trening: Utøveren må forhøre seg om at arrangøren av treningen har godkjent søknad 
for utsetting av fugl. Foregår treningen i båndtvangstiden må utøveren forvise seg om at 
arrangøren har fritak fra båndtvangsbestemmelsen for dette formålet. Oversikt over hvem 
som til enhver tid har godkjent tillatelse til utsetting og trening på utsatt fugl finnes på FKF 
sin hjemmeside under «lavlandskomiteen». 
 
Område: Det er ikke lov å trene på utsatt fugl i inngjerdet område, hvor gjerdets hensikt 
eller virkning er å holde fuglen samlet og/eller innenfor et avgrenset område. Det er heller 
ikke lov å trene på fugl i eller i nærheten av volierer.  
 
Under treningen: 

Det er ikke tillatt å sette ut fugl under trening og fugl skal være utsatt i henhold til instruksen 
og gitt tillatelse fra Miljødirektoratet. Treningen skal foregå slik at fuglen ikke utsettes for 
unødvendig stress og jaging.  

Hvis det viser seg at fuglen ikke er en god flyver, skal man snarest kalle inn hunden. Virker 
det som om fuglen har dårlig kondisjon, skal treningen avbrytes straks.  
Vær spesielt oppmerksom ved trening i regnvær da noen rapphøns kan ha problemer med å 
lette.  
 
 
 

 
Medlemmene plikter å forholde seg til de retningslinjer FKF setter for denne virksomheten. 
Brudd på disse kan straffes gjennom NKKs lover kapitel 7 og Jaktprøveregelverket for 
Stående Fuglehunder. Det vises også særskilt i denne forbindelse til paragraf 1.4 (”også før 
og etter prøven skal deltagere og tilskuere opptre slik at prøvearrangørens interesser ikke 
blir skadelidende.”). 
 
Ved oppførsel som kan skade omdømmet til NKK eller FKF vil det kunne medføre sanksjoner 
som utestengelse av arrangør, lokale prøver, utestengelse av arrangementer i regi av NKK, 
eller ekskludert som medlem i NKK og FKF. 
 



 



 




