
Rovviltgruppa i FFN 
 

 
 

I takt med den økende revestammen i landet har også interessen for revejakt med støver økt 

de senere årene, dette er en tendens vi ser i hele Norden. Alle støverraser kan selvfølgelig 

brukes til jakt på rovvilt, også Finskstøver. Det har dessverre vært en klar tendens til at 

andelen blandingshunder har vært mye større for rene revehunder/rovvilthunder enn for rene 

harehunder. Rovviltjegere har nok også i noe mindre grad vært tilknyttet det organiserte 

harehund-Norge f.eks gjennom lokale harehundklubber eller raseringer. Gjennomsnittsalderen 

for rovviltjegere er nok også en del lavere enn for den stadig mer aldrende gjennomsnitts 

harejegeren. Her ligger det med andre ord et stort potensiale, både når det gjelder antall 

registrerte støvere og antall medlemmer i harehundklubber og ringer. 

 

FFN ble for en tid tilbake kontaktet av Robin Hansen som hadde mange gode ideer rundt det å 

starte en egen rovviltgruppe i FFN, han ble invitert til et styremøte hvor han redegjorde for 

disse ideene. Styret i FFN syns ideen var god og har vedtatt å opprette en rovviltgruppe i FFN. 

Intensjonene med en slik rovviltgruppe er flere. Denne gruppa ønsker å nå nye jegere som har 

hovedinteresse for rovviltjakt med støvere. Mange unge rovviltjegere syns nok at den typiske 

harejegeren er litt «sidræva», med fokus kun på losminutter, jaktprøver, mesterskap og 

premieringer. Egentlig ikke så merkelig, da disse temaene nok er overrepresentert både i 

sosiale medier og i vårt eget medlemsblad. Hos den typiske rovviltjeger står JAKTA i 

sentrum, felt vilt er mye viktigere enn losminutter. De av oss som har forsøkt revejakt med 

støver vet allerede at det ofte er mye action og spenning involvert. Målet blir derfor å forsøke 

å få flest mulig av de som er interessert i rovviltjakt med støver til å velge Finskstøver. Vi vet 

at Finskstøveren ikke står tilbake for noen andre støverraser som rovvilthund, og utvalget av 

hunder i Norden er det selvfølgelig ingen andre raser som kan vise til. I Finskstøver miljøet i 

Sverige og Finland har man jobbet spesifikt med rovviltjakt med hund en stund allerede, det 

vil derfor være naturlig for rovviltgruppa i FFN å samarbeide på tvers av landegrensene. 

Mange ønsker å kjøpe valp av rene rovviltlinjer, her er nok utvalget foreløpig større i Sverige 

og Finland enn i Norge.  

Gruppa har nylig opprettet en egen Facebook side (Rovviltjakt med Finskstøver Norge) hvor 

man kan nå mange interesserte rovviltjegere. Dette blir en «harejakt-fri sone» hvor man kun 

skal diskutere rovvilthunder og rovviltjakt. Intensjonen er bl.a å være behjelpelig med råd om 

diverse parringer i inn- og utland av hunder med spesifikk rovdyr interesse. Medlemmene i 

rovviltgruppa har stor interesse og god kjennskap til dette, i tillegg har de gode kontakter i 

både Sverige og Finland som de kan støtte seg til.  

 



Det er selvfølgelig ikke bare FFN som jobber med rovviltjakt og rovvilthunder om dagen, 

men hvis vi er litt tidlig ute og klarer å jobbe bra med dette over tid er det gode muligheter for 

at Finskstøveren kan bli minst like dominerende som rovvilthund som den er som ren 

harehund. Målet er selvfølgelig at dette skal komme i tillegg til alle de gode harehundene vi 

allerede har, det bør derfor kunne bidra til økte registreringstall for Finskstøver i Norge. På 

sikt håper vi selvfølgelig også at denne satsingen skal føre til flere medlemmer i FFN og i de 

lokale harehundklubbene. Dette er derfor en vinn-vinn situasjon for alle hvis alt går som vi 

håper. I tillegg vet vi jo at rovviltjakt er den klart mest effektive formen for viltstell både for 

hare og annet småvilt.  

 

Rovviltgruppa i FFN består i dag av 3 personer, Robin Hansen, Martin Holth og Jens 

Lundberg. Her er en liten presentasjon: 

 

Robin Hansen 

   
Mitt navn er Robin Hansen. Er 39 år, kommer fra Eidsfoss i nordre Vestfold. Friluftsmann og 
jeger.  Er far og stefar for fire aktive gutter. Vokst opp med jakthunder av mange raser, men 
brenner veldig for støver og spesielt til rovvilt jakt. Har selv ei finne tispe nå fra rovvilt linjer i 
Finland, og en Border Terrier i hus som skal gjøre jobben under bakken. Er veldig opptatt av 
Finskstøver som en allsidig rase, spesielt til alt av rovvilt bruk. Jeg ønsker å jobbe for å få 
yngre jegere over på Finskstøver siden. Gleder meg til å arbeide for dette. 
 



Martin Holth 

 
Jeg heter Martin Holth, 23 år og kommer fra Åmot på Modum.  
Ivrig jeger, jakter på alt som kan krype og gå dag som natt. Men det jeg brenner aller mest 
for er Rovviltjakt med hund. Nå har jeg kjøpt meg en Finskstøver, så får vi se hvordan det 
går. 
 

 

Jens Lundberg 
Jeg heter Jens Lundberg og bor i Fetsund. Jeg er 40 år og er en relativt fersk støverjeger, jeg 

begynte med støvere i 2007. Jeg brenner for rovviltjakt med støver, og har nå ei finsk frøken 

på drøye 2 år, ved navn Kira. Jeg hentet henne i Sverige og har ikke angret en sekund! 

Jeg kan ikke skjønne at det finnes noe bedre enn rovviltjakt med støver!

 
 


