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Norsk Schweisshund Klubbs tilsvar på høringsutkast vedr revisjon av regler for VCH og regelverk for 
blod- og ferskspor med tillegg 
 

Istedenfor å kommentere detaljer i dette høringsforslaget, ønsker NSHK i denne sammenheng å komme med 
en generell betraktning rundt utvikling og den retning dette arbeidet tar. 
I tillegg til nedenstående kommentar viser vi også til vårt tidligere høringssvar av 24.01.2019. 
 

Vi har i lengre tid ikke forstått hvorfor en gruppering som kalles KGE (Kompetansegruppe For Ettersøk) kun 
konsentrere seg om det vi ser på som rendyrket konkurransesporing. 
Mandatet som er gitt KGE, samsvarer heller ikke med det arbeidet som legges ned syntes vi. 
Alle tidligere forslag og forsøk, fra bl a vår side, om å få med noen elementer i retning av et mer viltrelatert 
spor, så som slep av viltdel, bruk av sporsko og ikke minst skuddtest, har blitt nedstemt hver gang. 
Vi har nemlig ikke glemt utgangspunktet og tanken rundt dette sporet, nemlig at det skal simulere et skadd, 
blødende dyr som flykter unna. Dette skal være et godkjenningsspor for kommende ettersøksekvipasjer 
 
Nå kommer det så et nytt forslag vedr dette EK sporet med justeringer vedr bedømmelse osv. 
Dette sporet kan vanskelig kunne kalles et elitespor mener vi. Det er jo kun en forlengelse av AK sporet uten 
noen nye elementer. Igjen – det går i retninga av ren konkurranse. 
 

I utkastet til nye regler for Viltsporchampionat (VCH) «løftes» kravet fra 3 x 1. i AK klasse til 1 x 1. i AK + 2 x 
med min 75 poeng i EK klasse. Alle spor med forskjellige dommere. 
Og så til det vi reagerer aller meste på; Igjen et ferskspor knyttet opp til dette krav om VCH.  
Hele dette forslaget oser igjen av innspill til konkurranse sporing. Det er bare Norge som holder på og 
fremelsker dette fersksporet. Resten av Ettersøks-Europa skyr det. 
 

I tillegg vil det få følgende konsekvenser, slik vi ser det: 
Det legges her opp til at for at de som ønsker å få tittel av VCH, skal kunne spore på friskt vilt? 
Hva sier lov om dyrevelferd om dette? Se også her vårt tidligere høringssvar av 24.01.2019 hvor det 
underbygges om hvorfor dette sporet må ut av regelverket med ref til lov om dyrevelferd. 
I tillegg vil vi få en økt tilgang på rene konkurranse-ekvipasjer inn i et ettersøksregister som allerede i dag er 
null verd. 
 

Forslag om et nytt spor, anleggsprøve blodspor, dekkes i dag inn av de enkelte klubber og en masse tilbud om 
kurs som favner dette.  
 
Vi er en klubb som tar mål av oss til å kunne bidra til å utdanne god ettersøksekvipaser, nettopp for å kunne, 
som det står i KGEs mandat: 
 
KGE skal arbeide for at det skapes en samfunnsmessig og politisk tillit til at arbeidet som gjøres for å utvikle 
ettersøkshunden og arbeidet med ettersøksjakten er av en slik kvalitet at det er samfunnsmessig akseptert og 
ligger innenfor de rammene norsk lov fastsetter. 
 
Dommerutvalget NSHK. 


