
Viltspår 

 

  

 

"Vad är syftet med viltspårprov?  
Jag vill ju bara spåra med min hund?" 

 

Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig stimulans och en 
aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar. 

Viltspår är en utmärkt aktivitet för att stimulera hunden fysisk, mentalt och är även 
stärkande för relationen mellan förare och hund. 

Viltspårprov är till för att kontrollera hundens och hundförarens kunskaper i att söka efter 
skadat klövvilt. Ett tränat viltspårekipage fyller en viktig funktion vid jakt eller trafikolycka, 

då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt.  

Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, 
så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en 

eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt.  

Likaså vid trafikolycka med vilt då detta sprungit till skogs, är vältränade viltspårhundar 
ovärderliga resurser att kalla in. 

 
 

 

  



Utrustning 

Här kommer tips på utrustning som är lämplig vid viltspår och läggning av spår 
Spårsele eller Spårhalsband? 

Välj den som du tycker att hunden kommer arbeta bäst i. 
 

Använd en korrekt utformad sele. 

 
 

Brett spårhalsband som inte stryper hunden. 

 



 

Ska vara 10 meter och inget annat. Använd inplastad eller gummilina, en lina som håller sig 
mjuk trots kallare väderlek är att föredra. 

 

 
 

Att märka upp var spåret går, använd dig av ett system som får dig att snabbt avgöra om 
hunden är på rätt spår. 

 

 



 

 

 

Lämpligen skank/klöv/hud från rådjur, älg eller vildsvin 
(eller det djurslag du önskar att hunden skall spåra) 

 
 
 

Köps i matbutik eller på slakteri. Kostar ca 15-30kr för 5dl/ finns även blodpulver att köpa i 
olika husdjursbutiker 

 



 

 

Kork som går att öppna och droppa med. 
Gör gärna en extra kork, med ett litet hål i (2mm). 

 

 
 

 

VALFRITT 
Men minskar risken för att få blod på händerna eller om man ej vill ta i vilt delen med sina 

bara händer 
 

 
 

 

 



 

”Hur gammal får hunden vara” 

Ingen hund är för ung eller gammal för att börja spåra, att använda luktsinnet är naturligt 
för hunden. Men kontrollera att hundens allmäntillstånd är lämpligt för spårning och 

svårighetsgraden. 

En 8 veckors valp kan jämföras i mental ålder med ett 3årigt barn, och en 8 månaders valp 
är mentalt som ett 7 årigt barn. Därför är det viktigt att du inte kräver för mycket av din 

hund. 

Att hitta det djurslag som motiverar hunden, och gör hunden intresserad av att följa just 
det spår du vill att hunden ska följa kan ibland vara en utmaning.  

Om hundens motivation tryter kan man prova att lägga ut ”belöning” (ex hundgodis) i 
spåret. I förlängningen kan det vara ett sätt få hunden markera blod eller annat om man har 

sikte att gå eftersök med sin hund.  

Alternativt kan man göra ett uppehåll på ett par veckor så hunden blir sugen på att spåra 
igen. 

 



Spårläggning 
”Det första spåret” 

Vid det här laget bör du ha presenterat och lekt fram ett intresse för det djurslag som du vill 
att din hund ska spåra.  

Det är nu dags för det första spåret. Vissa föredrar att låta hunden se på när du lägger 
spåret, medan andra vill att hunden sitter kvar i bilen. 

Det är viktigt att det första spåret inte är för långt! 25-50 meter räcker! 

Se ut en lämplig plats där du tänkt lägga ditt spår. Sparka upp en plats i marken som ska 
representera spårstarten. Bloda rikligt på uppsparksplatsen och lägg klöven där och 
trampa gärna ner den lite extra i spårstarten. Släpa sedan klöven efter dig och bloda 

ungefär varje halvmeter. 

Lägg klöven i spårslutet och avlägsna dig från spårets riktning vinkelrätt. 

Vid första spåret är liggtiden inte det viktigaste, utan man kan gå spåret direkt. 

Ta på hunden spårutrustningen vid spårstarten, släpp fram hunden så den får nosa in sig 
och när du ser att hunden närmar sig uppsparken så kan du förstärka intresset med en 

uppmaning att söka spår.  

Viktigt är att när hunden börjar gå på spåret att bekräfta att den gör rätt med lugn röst. 

Om hunden kryssar i spåret så bli inte förtvivlad, hundens nos uppfattar mer än vad vi tror, 
och de kollar gärna omgivningarna. När hunden kommit fram till spårslutet kommer det 

riktiga berömmet!  

Försök att få hunden till att bli lite mallig över sitt fynd och gärna gripa klöven för att bära 
den själv tillbaka till bilen. Vid spårslutet tar du av spårutrustningen och sätter på vanligt 

koppel igen. 

Detta är för att förstärka intrycket av att när selen sitter på, då är det aktivitet/arbete, och 
när den tas av är det slut på arbetspasset. 

 

! 

 



 

Spårläggning med vinkel och bloduppehåll 

Nu är det dags att avancera ytterligare ett steg i spårläggningen, nämligen med att lägga 
spår med Vinkel och bloduppehåll. Detta är 2 av de moment som förekommer i viltspårprov. 

En vinkel i spårläggning innebär att spåret tar en annan riktning genom att ex. göra en 
90graders vinkel till höger eller vänster och spåret fortsätter i den nya riktningen. För att 
hjälpa hunden lite extra kan du antingen bloda lite extra vid vinkeln eller stampa till lite 

extra på klöven för att frigöra lite extra doft i spåret. 

EX. Start..………………………………V                            
                                             I 
                                             N 
                                              K 
                                              E 
                                               L 

                                                 Spårslut 

Bloduppehåll innebär att man enbart släpar klöven utan blod i spåret. Det görs med fördel 
på rakt spår i början. Börja spårläggningen precis som vanligt, men mitt i spåret upphör 

blodläggningen ca 15meter innan du börjar bloda igen.  

Här ser du tydligt om hunden spårar klöven. 

Börja med att lägga ett 50meters spår utan bloduppehåll. Lägg direkt efteråt ytterligare ett 
50meters spår med ca 10-15m bloduppehåll, dock inte för nära det spår du lagt först. Du 

kan successivt öka längden på bloduppehållet. 

EX 1 Start……….50m med blod.….SpårSlut 

EX 2 Start……….-50m varav 10m Bloduppehåll-…SpårSlut 

Liggtiden på spåren ökar ju beroende på hur många och långa spår du lägger. 

Om din hund verkar klara bloduppehållen och vinklarna utan problem, kan du knyta ihop 
detta till ett spår med båda momenten. Nu börjar ni snart närma er spår med full längd. Dvs 
hundens uthållighet och fokus ökar, du har börjat lära dig att läsa av din hund och spåren 

blir allt längre. med ökade liggtider och mindre blod. 

GLÖM INTE!! Ta en paus mellan spåren ibland, och sluta gärna när det går som bäst! 

Om ni inte går alla spår som lagts samma dag, Undersök spåret nästa dag med din hund, 
kräv inte att den ska lyckas direkt om den inte är van vid så långa liggtider. Men klappa er 

själva på axeln om ni lyckas!! 

Ett bra verktyg att använda vid spårläggning, är ”Appen Dogtracks” som går att ladda ner i 
mobilen. Där kan du spela in det spår du lagt, med spårets längd, liggtid mm samt att när ni 

sedan går spåret kan du spela in hur du och din hund har följt spåret. 



Viltspårsprov 
”Hur går det till att starta på ett prov?” 

 

Viltspårprov 
 

På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt.  
 
Alla jakthundsklubbar mfl inom SKK kan arrangera viltspårprov och proven är öppna för 
alla raser, och även för oregistrerade hundar som innehar tävlingslicens. Ta kontakt med 
dessa klubbar och boka tid med en viltspårdomare. 
 
Viltspårprov (Anlag) är öppet för alla hundraser.  

Registrerade raser, kan erhålla titeln Svensk Viltspårchampion. 

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. 
I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret 
vara 12–24 timmar.  

Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är 
skogbevuxen.  

Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över 
höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret.  

Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret (Öppenklass).  

Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter. Det som bedöms på ett 
viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning. 

 

 

Klicka på bilden för att komma till reglerna 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-t36.pdf


Starta på viltspårprov (Anlag) 

Dagen har kommit då viltspårprovet skall äga rum. Anmälan är inskickad och 

anmälningsavgift är betald sedan tidigare. PM är mottaget från lokalklubben. Plats och tid 

är bokad med viltspårsdomaren.  

Spårsele, spårlina, vatten, fika, & stamtavla finns med i packningen. Kontroll är gjord så att 

hunden är tillräckligt vaccinerad. 

Viltspårprovet börjar med att domaren gör en ID-och vaccinationskontroll. Hunden är 

anmäld till ett anlagsprov, vilket är det första provet som genomförs för att pröva hundens 

lämplighet som framtida eftersökshund.  

Spåret är lagt enligt anvisningarna i viltspårprovreglerna och är 2 – 5 timmar gammalt. 

Domaren visar var spåret börjar och därefter skall hunden spåra självmant till slutet. 

Hunden får beröm när de finner klöven i slutet av spåret. Skulle det inte gå som tänkt och 

hunden inte löser spåret så är det ett utmärkt tillfälle att fråga domaren om råd hur 

träningen skall utföras för att lyckas bättre. 

 

 



Öppen Klass 

Lyckas hunden med anlagsprovet så är det dags att starta på prov i öppen klass. Största 

skillnaden mellan proven är att spåret i öppen klass är 12-24 timmar gammalt, starten på 

spåret är inte markerad, utan man börjar i en sökruta på 25 x 25 meter samt att 

skottprövning sker i slutet. 

 

 

 

Klicka på bilden så kommer du till hemsidan 

https://grundlydnadforjakthundar.com/
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