
 

  

 

  

INDLÆRINGSINSTRUKS 
MEKANISK RÆV 

 



     Danmarks Jægerforbund 
 

1 
 

 

 

 
 

 

Indholdsfortegnelse: 

 

Indhold 
Indholdsfortegnelse:.......................................................................................................................................... 1 

Formål med indlæringsinstruks. ........................................................................................................................ 2 

Adgangskrav: ..................................................................................................................................................... 2 

Ejer og fører ....................................................................................................................................................... 2 

Hunden .............................................................................................................................................................. 2 

Instruktører........................................................................................................................................................ 3 

Gravene: ............................................................................................................................................................ 3 

Indlæring generelt: ............................................................................................................................................ 3 

Indlæring over 9 måneder ................................................................................................................................. 3 

Introduktion af hvalpe under 9 måneder til gravsystemet ............................................................................... 4 

indlæringsforløb: ............................................................................................................................................... 4 

Træ Grav .................................................................................................................................................... 4 

Vigtige egenskaber: ................................................................................................................................... 4 

Mindre vigtige egenskaber: ....................................................................................................................... 5 

Uønskede egenskaber: .............................................................................................................................. 5 

Beton Grav ................................................................................................................................................. 5 

 

 
 



     Danmarks Jægerforbund 
 

2 
 

Formål med indlæringsinstruks. 
  

 At sikre ensartet indlæring af gravsøgende hunde, på Danmarks Jægerforbunds Grav 
indlæringscentre, med hensyntagen og fokus på den enkelte hund, ud fra race, alder og 
indlæringsfaser. 

 At sikre at Indlæring på mekanisk ræv ikke er en konkurrence, men ene og alene tjener til indlæring 
og stimulering af den enkelte hundes arvelige egenskaber. 

 At sikre at kun egnede hunde bruges til at drive etisk forsvarlig, jagt på ræv og regulering af invasivt 
rovvildt, såsom mårhund og vaskebjørn nu og i fremtiden.  

 At Danmarks Jægerforbunds instruktører, via deres virke er med til at fastholde, fremtidssikre og 
udbrede kendskabet til jagtformen ”gravjagt” for fremtiden, og værdien af denne form for jagt.  

 

Adgangskrav: 

Ejer og fører  
 Der er ikke krav til at ejer eller føre skal være medlem af Danmarks Jægerforbund (DJ).   
 Differenceret betaling kan opkræves for ikke medlemmer af Danmarks jægerforbund. 

 

Hunden  
 Hunden skal være ID mærket iht. dansk lovgivning 
 Hunden skal være i en størrelse og bygning, som er velegnet til gravjagt/regulering. 
 Hunden skal være vaccineret i Henhold til Dyrlægens anvisning. Retningslinje: Vaccinationen skal 

være foretaget senest 14 dage før deltagelse. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen 
højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel  

 Hunden skal være udvidet ansvarsforsikret.  
 Hunden skal være registreret i Dansk Hunderegister.  (skal kunne forvises) 
 Løbske tæver må kun medbringes på området efter tilladelse og anvisning af Instruktøren.  
 Følgende hunde er udelukkede fra at deltage: 

o Hunde der tidligere er tildelt Uegnet til gravjagt og eller er udelukket fra officielle gravprøver 
for bestandigt pga. uønsket hårdhed. 

o Synligt drægtige og diegivende tæver kan ikke trænes/stilles til prøver.  (Dommeren afgørelse) 
o Syge og sårede eller hunde i en dårlig plejetilstand.  
o Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller 

ydeevne (doping)  
o Hunde der ikke er fyldt 9 måneder. (Henvisning til afsnit af om introduktion af hvalpe til graven)  
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Instruktører  
 

 Instruktører der er til stede og har ansvaret for indlæring af hunde, skal have gennemgået 
Danmarks jægerforbunds uddannelse for gravinstruktører.   

 Instruktør ”elever” skal altid være under kyndig vejledning, og opsyn af uddannet instruktør  
 Instruktør skal skride ind, hvis dyreværnsloven overtrædes.  Afstraffelse af hunden under indlæring 

er forbudt og kan medføre bortvisning. 
 Alle instruktører skal være medlem af Danmarks Jægerforbund.  

Gravene: 
 Gravene skal være udformet i henhold til tegningssæt udleveret fra DJ. 
 Instruktøren skal inden opstart sikre graven har fri passage, at låg kan fjernes og at graven ikke 

indeholder elementer der kan skade hunden under indlæring.  
 For betongraven gælder, at der skal være fri passage og at graven ikke indeholder forstyrrende 

elementer, tudser, mus eller andet som har søgt tilflugt i systemet.   

 

 

Indlæring generelt: 
 Indlæring på mekanisk ræv sker i to faser, indlæring i trægrav og oplæring i betongrav. 
 Indlæring kan udbydes på enkelt træning eller et forløb over flere indlæringssessions. Kun 

indlæring via et forløb giver diplom efter gennemført kursusforløb.  
 Hunde der er fyldt 9 måneder kan starte indlæringsforløb på mekanisk ræv. 

  

Indlæring over 9 måneder 
 Indlæringsforløbet skal altid tilpasses den enkelte hund, set ud fra alder og race. 
 Indlæringsforløbet består af 2 faser. Indlæring i trægrav med videre forløb med oplæring i 

betongrav. Begge forløb er ved brug af mekanisk ræv.  
 Hunde der starter i forløbet, skal opfylde kravene i afsnittet under ”Hunden” i denne indlærings 

instruks. 
 Hundeføreren skal under indlæringsforløbet følge instruktørernes anvisninger. 
 Indlæringsforløbet foregår for hundeførerens regning og risiko 
 Hundeføreren hæfter alene ved sit indbetalte gebyr. 
 Der må kun slippes en hund ad gangen i systemet.  
 Hundeførere kan når som helst i forløbet bede om at få afbrudt indlæringen. 
 Instruktør kan til enhver tid afbryde forløbet med henvisning til hundens modenhed, alder, psykiske 

og mentalt formåenhed.  
 Under hele forløbet skal hovedvægten lægges på hundes taktiske evner og jagtlyst. 
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Introduktion af hvalpe under 9 måneder til gravsystemet  
 Introduktion af hunde kan ske fra 4 måneders alder, men kun i tomt system.  (Leg i gangsystemet) 
 Der må ikke animeres eller lokkes i forløbet.  Mekanisk ræv må ikke være en del af forløbet. 
 Introduktion skal ske uden pres og med minimum indblanding fra føre og instruktør. 
 Hundeførere kan når som helst i forløbet bede om at få det afbrudt. 
 Instruktør kan til enhver tid afbryde forløbet med henvisning til hundens modenhed, alder, psykiske 

og mentalt formåenhed. 

 

 

 

indlæringsforløb:  
Hunden uddannes i to forløb: 

 Trægrav:  opstart og indlæring under kontrolleret forhold. 
 Betongrav: afsluttende oplæring i jagt lignede forhold  
 Det er instruktøren der suverænt bestemmer hvornår forløbet overgår til betongraven. 
 Kun hunde der har gennemgået hele Kursusforløbet kan tildeles diplom. 

    Træ Grav 
 Indlæring af hunde over 9 måneder startes altid i trægrav med mekanisk ræv placeret i bagerste 

hjørnekeddel. 
 Den enkelte hund uddannes ud fra den enkelte hunds, race, alder, modenhed, psykiske og mentale 

formåenhed.  Hunden må på intet tidspunkt gafles inde i graven. Hunden skal altid have mulighed 
for at forlade systemet.  

 Kursusforløb afsluttes med diplom. 
 Indlæring på mekanisk ræv skal det ske ud fra følgende målsætning. 

    Vigtige egenskaber:  
 At hunden selv søger i grav. 
 Hørbar hals når hunden møder vildt i graven. 
 At hunden følger op når vildtet flytter sig.  
 At der skiftes side uden indgriben fra føre.  
 At hunden selvstændigt arbejder konstant og vedvarende. 
 Taktiske egenskaber. 
 At hunden lægger maksimalt pres på vildtet uden at overdrive. 
 Lydighed udenfor graven. (hunden ikke stikker af og kan kobles)  
 Hundens evne kan falde til ro når den kommer ud fra graven(afreaktion)  
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    Mindre vigtige egenskaber: 
 At hunden opsøger føre.  
 Lydighed i graven. (hunden kan kaldes af grav). 
 Hyppige skift. 

    Uønskede egenskaber: 
 Overdreven hårdhed  
 Uønsket afreaktion (hunden ikke kan afkoble efter indlæring afbrydes. 
 At hunden vil slås med vildtet i graven. (bider sig fast i gafler) 

     Beton Grav 
 Indlæring i betongrav med mekanisk ræv placeret i kedlen.  
 Formålet er at hunden kan afprøve sine færdigheder under jagtlignede forhold. 
 Indlæringsforløbet afsluttes altid i Betongrav.  
 kursusforløb afsluttes med diplom 
 Hunde der er udviser unødig skarphed bør ikke tildeles diplom efter endt kursus.  

 


