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Drevprov och drevjakt utsätter de vilda djuren för stort lidande 
 
Bästa Anna-Caren! 
 
Det arrangeras i Sverige drevprov och årliga tävlingar för jakthundar som ska användas för 
löshundsjakt, t ex för jakt av hare och räv, där bytesdjuren jagas i så kallade drev. Under dessa prov, 
men även vid jakten, utsätts viltet för långvarig stress och en fysisk utmattning som skulle vara helt 
oacceptabel för djur som skyddas av djurskyddslagen men som inte regleras alls för vilda djur i 
jaktlagstiftningen. Undertecknade organisationer hoppas att du som ansvarig minister för jaktfrågor 
vill stärka skyddet även för de vilda djuren vid träning, prov och jakt med drevhundar. 
 
Under drevproven ska hunden driva viltet med så få eller helst inga avbrott alls i minst 120 minuter. 
För att kvalificera till elitklass på räv ska hunden ha flera meriter från att driva räv i minst 90 minuter. 
När proven/tävlingarna startas ges hunden 240 minuter att söka upp, stöta upp och driva viltet. 
Sedan ska det drivas i 120 minuter i sträck för hare och 90 minuter i sträck för räv för att uppnå 
maxpoäng (och priser).  
 
I Svenska Kennelklubbens policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt (antagen 
oktober 2015) står att ”Jaktprov på levande vilt får aldrig betraktas som en tävling där användningen 
av jakthundar är ett självändamål, utan ska alltid bedrivas på ett sådant sätt att både jaktetik och 
djurskydd prioriteras”. Verkligheten visar dock en helt annan inställning beträffande drevproven, 
särskilt som bindande juridiska regler saknas för detta område. 
 
Även om jakthundsklubbarna har allmänna rekommendationer kring hundförarens ansvar gentemot 
viltet, är det respektive jägare eller jaktgrupp som tränar själv i skogen. Träningen går ut på att hålla 
viltet springande så länge som möjligt (alltså minst 120 minuter för hare och 90 minuter för räv). Det 
är sällan viltet skjuts vid dessa tillfällen.  
 
Man utför träning och prov även på våren, även i mars månad då rävhonorna är högdräktiga. Man 
arbetar med ”slag” där hunden letar upp djuret, ”reser” där hunden jagar upp djuret så det börjar fly 
och ”drev” där hunden förföljer djuret. ”Drevlöpan” är perioden när bytesdjuret springer. Hunden får 
”tappa” viltet korta stunder ett fåtal gånger men samma bytesdjur måste snarast hetsas igen och 
springa vidare. 
 
De svenska hardreven och rävdreven har många paralleller till den skarpt kritiserade brittiska 
rävjakten. Där släpps en flock hundar och sedan rider ett jaktlag efter hundarna, tills räven är så 
utmattad att hundarna hinner ikapp den och ofta biter ihjäl den. Tiden som viltet springer och viltets 
upplevelse under svenska jaktprov motsvarar vad rävarna genomgår vid brittisk rävjakt, förutom den 
avslutande dödande attacken på bytesdjuret.  
 
Verksamheten innebär ett stort lidande för både harar och rävar. Mycket av träningen och en del 
drevprov/tävlingar genomförs under vinterhalvåret då viltet behöver spara energi för att överleva 
och fortplanta sig. Djuren tappar sina energireserver om de tvingas springa oavbrutet under flera 
timmar. Främst för hararna kan den här sporten bli dödlig då de förlorar mycket viktig tid som 
behövs för att äta och vila. Harar håller sig normalt stilla i lega en stor del av dagen. De är främst 



aktiva under natten och gryningen och behöver på grund av sin anatomi äta nästan hela dygnet. När 
de vilar äter de upp sin först avsöndrade mjuka spillning, så kallad koprofagi. Att förlora så mycket tid 
för att beta/äta växter/utföra koprofagi som dreven tvingar haren till, kan innebära en livshotande 
situation för djuret. 
 
För rävarna är det främst att de förbränner energi och att dreven tröttar ut och distraherar rävarna 
från att jaga sina livsnödvändiga byten, som utgör allvarliga djurskyddsproblem.  
 
Under de senaste åren har information om drevprov, SM och träningar återgivits dels i jakttidningar, 
dels i grupper för aktiva på sociala medier. Här återges några citat från dessa källor publicerade 
under början av 2022: 
 
”Hela eftermiddagen blev det hardrev för hunden. Lite hackigt med en del tappter i början men i 
slutet öste hon på”.  
 
”Men att få avsluta ett rävdrev….efter timvis med bra arbete av duktig hund”. 
 
”Hade ett mkt bra rävdrev med hunden i 2 timmar och 35 minuter…” 
 
”Hunden blir duktigare av långa drevtider …. När hunden har dansat runt med räven i ett par timmar 
kopplas han…Detta är en bra träningsräv som jag inte vill skjuta.” 
 
Mot bakgrund av här presenterade fakta önskar undertecknande organisationer att du som 
landsbygdsminister initierar en översyn av jaktlagstiftningen, med målet att stärka djurskyddet för de 
vilda djur som jagas och används som övningsobjekt för jakthundar vid drevprov och drevjakt. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Djurskyddet Sverige 
Johan Beck-Friis, veterinärexpert 
johan.beck-friis@djurskyddet.se  
 
World Animal Protection Sverige 
Roger Pettersson, generalsekreterare 
rogerpettersson@worldanimalprotection.se  
 
Viltvårdsgruppen Naturskyddsföreningen Gävleborg 
Daniel Ekblom, Kontaktperson 
daniel@fawltytowers.nu 
 
Svenska Rovdjursföreningen 
Magnus Orrebrant, ordförande 
magnus.orrebrant@larryinvest.com 
 
Djurens Rätt 
Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt 
camilla.bergvall@djurensratt.se 
 
Stiftelsen Djurens ö 
Lili Päivärinta, ordförande 
lili.djurenso@gmail.com  
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