
 
  

 

 
2014-08-13, SKKs kansli 

Sida 1/14 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) 2014-08-13, SKKs kansli 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, ordf, Hans Anderson, Willy Gustafsson, Göran Johansson,  
Tomas Larsson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson 

Anmält förhinder: 

Freddy Kjellström, Conny Jakobsson, Daniel Ligné, Eliza Kajanus 

Protokoll: 

Nina Karlsdotter 
 
 
 
 

§ 46 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 47 Val av justerare 

Göran Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 48 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 49 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 2-2014, förelåg. Med hänvisning till § 26 rörande 
framtagning av lista över representanter till de regionala viltolycksråden, beslutade 
JhK låta frågan vara vilande till dess SKKs nyanställde sakkunnige i jakthundsfrågor 
tillträtt. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
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§ 50 Anmälan av VU-beslut 

 Fråga har inkommit angående sele vid viltspårprov. 
JhK/VU beslutade att följande text införs i Riktlinjer och Anvisningar för 
arrangörer och domare avseende Viltspårprov gällande från och med 2012 (RoA 
för viltspårprov) – publiceras på skk.se 
”Reglerna specificerar inte vilken typ av sele som ska användas utan man förutsätter 
att deltagaren använder selar eller halsband av en modell som är speciellt framtagna 
för spårarbete. Dessa selar och halsband (av bred modell, kallas ibland schweisshund-
halsband) ska underlätta för hunden att utföra spårarbetet. En viktig del av 
bedömningen av ett spårekipage är kommunikationen mellan hund och förare som till 
stor del sker genom sele/halsband via spårlinan. Under spårprov vill vi att linan ska 
vara slak så att man kan bedöma hunden självständigt och utan att föraren påverkar 
genom åtgärder via spårlinan.  
På marknaden finns ett stort antal selar och halsband där funktion och syfte tangerar 
varandra, och det är näst intill omöjligt att klart urskilja vilka selar som kan fylla 
funktionen som en ren spårsele. Som en generell anvisning gäller följande:  
Om selen/halsbandet är av sådan konstruktion och/eller funktion att den klart 
påverkar hunden så att domaren inte kan bedöma hundens självständiga spårarbete 
kan provet avbrytas. Om möjligt kan selen/halsbandet bytas ut och spårprovet 
fortsätta.” 

 

 Svenska Bassetklubben har ansökt om dispens för lös hund under förbudstid för 
att genomföra drevprovsdomarekonferenser 2014-09-27 i Kalmar län samt 
2014-09-28 i Halland och i Kronobergs län. 
JhK/VU bifaller SBaKs ansökan. 
 

 Svenska Stövarklubben har för fyra av sina lokalklubbar ansökt om dispens för 
lös hund under förbudstid för att utbilda jaktprovsdomare inför kommande 
jaktprovssäsong – Norrbottens läns Stövarklubb 2014-08-16, Upplands-
Västmanlands Stövarklubb 2014-08-16 alt. 08-17, Värmlands Stövarklubb  
2014-08-16 alt. 08-17 och Örebro läns Stövarklubb 2014-08-16. 
JhK/VU bifaller SvStKs ansökan. 
 

 Svenska Älghundklubben har ansökt om att få ha en ledhundsdomarutbildning i 
Norrbotten 2014-07-26—27. 
JhK/VU bifaller ansökan men vill samtidigt uppmana SÄK att framöver planera 
in övrig verksamhet så att utbildningen kan senareläggas så att viltet får vara 
så ostört som möjligt under juli. 
 

 Svenska Irländsk Setterklubben har ansökt om dispens för träning av stående 
fågelhundar under förbudstid, på Dundret under tiden 2014-08-08 –  
2014-08-16. 
JhK/VU bifaller SISKs ansökan.  
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JhK beslutade att fastställa VUs beslut, samt 

att ge kansliet i uppdrag att före årsskiftet påminna alla klubbar som medgivits 
dispenser under året, att de senast 15 februari 2015 ska lämna en skriftlig rapport till 
JhK innehållande de erfarenheter som vunnits i samband med tillståndsgivningen, 
antalet delegerade tillstånd, tillståndshavare samt tid och plats för tillståndet.  

 

§ 51 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapporter för perioden juni 2014 vilka föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 
 

§ 52 Information 

a) Ordförande 
SKK/CS har beslutat hyra en extra hall i samband med Stockholm Hundmässa 
2014, för att demonstrera olika aktiviteter med hund.  
JhK diskuterade i vad mån JhK och jakthundklubbarna kunde bidra. 
Göran Johansson meddelade att Svenska Stövarklubben kommer att delta både 
med hundar och med film. 
 
Ordförande rapporterade från:  

- Schweisshundklubbens arrangemang i juli 2014 i Kosta under 
Viltspårveckan. 

- Svenska Jägareförbundets årsstämma i juni 2014. 

- Träningstillfälle på Agusa. 

Vidare rapporterade ordförande att Norska Bretonklubben, enligt uppgift, på 
sin hemsida meddelat att prov på svenska sidan är inställda. 
Nytt avtalsförslag mellan Norge och Sverige diskuteras gällande prov och 
träning i respektive land. 
 
Specialklubbskonferens kommer att avhållas 2015-02-07—08. CS kommer att 
diskutera ett eventuellt nytänkande av upplägget av konferensen. 

JhK framförde att de gärna ser att konferensen delas in i olika grupper så att 
t.ex. jakthundklubbarna får sin egen aktivitet. 

JhK diskuterade vilka frågor som skulle kunna vara aktuella att omfattas av en 
aktivitet för jakthundklubbarna och kom fram till att läget beträffande IT-biten 
kan vara lämpligt att informera om samt att JhK inför kommande regelrevide-
ringar gärna tar emot tips och idéer.  

 

b) Ledamöterna 
Tomas Larsson rapporterade från rådsmöte på Rovdjurscenter i Järvsö  
2014-05-26—27. Rovdjurscentrets huvudsyfte är att informera om 
rovdjursfrågor. 



  

SKK/JhK nr 3-2014 
2014-08-13, SKKs kansli 

Sida 4/14 
 
 

 
Tomas Larsson rapporterade också från möte med Svenska Terrierklubben på 
Öster Malma 2014-06-06 . Mötet avhandlade genomgång av grytprovsreglerna. 

Hans Anderson rapporterade från samrådsmöte med Naturvårdsverket (NV) 
2014-06-17. Mötet var mycket givande och bl.a. meddelades att NV vill få ned 
skadefrekvensen på hund med 30 %. 

 

c) Tävlingsavdelningen 
Kjell Svensson meddelade att SKK anställt en sakkunnig i jakthundsfrågor, Björn 
Eek. Björn kommer också att ta över sekreterarjobbet och tillträder 2014-10-28.  
 
Kjell Svensson väckte frågan om eventuell revidering av SKKs policy för 
jakthundar inför Kennelfullmäktige 2015. 
JhK beslutade att utse en arbetsgrupp bestående av Hans Anderson, Göran 
Johansson och Björn Eek, för att bereda frågan. Förslag behöver finnas till JhKs 
första möte 2015 
 
Ny ras i Sverige: Steirische rauhhaarbracke finns nu 2014 registrerad i SKKs 
stambok. Rasen tillhör grupp 6 och är en drivande hund. Rasens hemland är 
Österrike. Rasen är erkänd av FCI och tävlar om CACIB och har krav på 
provmerit för internationellt championat. 
I SKK/Föreningskommittés (FK) protokoll 3-2014, § 49 Raser utan 
klubbtillhörighet, kan JhK notera att FK beslutat att sända en förfrågan om att 
överta rasansvaret för rasen till Svenska Stövarklubben. 
JhK har ingen avvikande mening om att tillfråga Svenska Stövarklubben men vill 
påminna FK att delegationsordningen säger att JhK ska bistå FK med förslag på 
lämplig specialklubb för nya raser. 
JhK diskuterade också problematiken med att ha många udda raser i en 
specialklubb. 

 

d) Adjungerade 
_ _ _ 
 

 

e) Sekreteraren 
För kännedom förelåg ett dokument rörande registrering av valpar av rasen 
tysk jaktterrier. Denna typ av ärenden hanteras inte av JhK vilket också 
meddelats avsändaren. 
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§ 53 Regelrevidering 2016/2017 
Inför kommande regelrevidering beslutade JhK att utse följande kontaktpersoner 
gentemot jakthundklubbarna: 

 

Regelverk Kontaktperson 

Anlagstest för terrier i vildsvinshägn Tomas Larsson 
Anlagstest i vildsvinshägn Tomas Larsson 
Regler för viltspårprov Hans Anderson 
Regler för grythundsarbete Tomas Larsson 
Jaktprov för brittiska stående fågelhundar(fält-,fjäll-,skogsprov) Britt-Marie Dornell 
Jaktprov Svenska Vorstehklubben Britt-Marie Dornell 
Fullbruksprov Svenska Vorstehklubben Britt-Marie Dornell 
Jaktprov Specialklubb för kontinentala fågelhundar Hans Anderson 
Jaktprov retriever (A-prov & B-prov) Willy Gustafsson 
Jaktprov spaniel Willy Gustafsson 
Tollingjaktprov Willy Gustafsson 
Funktionsbeskrivning retriever Willy Gustafsson 
Jaktprov för wachtelhund inkl. skogs- & vildsvinsprov Willy Gustafsson 
Jaktprov med älghundar Conny Jakobsson 
Jaktprov för ställande hundar på vildsvin Sv. Älghundsklubben Conny Jakobsson 
Drevprovsregler tax Göran Johansson 
Drevprovsregler basset/drever/beagle Göran Johansson 
Drevprovsregler stövare Göran Johanson 
Drevprovsregler Svenska Schweisshundklubben Göran Johansson 
Jaktprov med skällande fågelhundar Freddy Kjellström 
Jaktprov för tysk jaktterrier inkl. vildsvins- & fullbruksprov Tomas Larsson 
Jaktprov på vildsvin med drivande hund Tomas Larsson 
Jaktprov Svenska Schweisshundklubben Hans Anderson 
Eftersöksprov för vildsvin Svenska Schweisshundklubben Hans Anderson 
Praktisk eftersöksbedömning Svenska Schweisshundklubben Hans Anderson 

 

JhK beslutade att ge Kjell Svensson i uppdrag att utforma brev till jakthundklubbarna 
med besked om kontaktpersoner och en uppmaning om var kraften för jakthund-
klubbarna bör läggas i arbetet med regelrevideringen. 

 

§ 54 Ledamöternas uppdrag 

a) Jakthundsdata 
Senast 2014-09-30 ska jakthundklubbarna ha besvarat den enkät i ärendet som 
skickats ut. Senare bör en arbetsgrupp tillsättas och JhKs representanter blir 
Hans Andersson och Björn Eek som tillsammans med representant från 
jakthundklubbarna bereder ärendet vidare. 
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b) Fågeletikgruppen 

Hans Anderson rapporterade från möte 2014-08-12. Gruppen är sammansatt 
av personer med mycket stor kompetens och det finns ett genuint miljötänk i 
diskussionerna. Diskussioner fördes också beträffande hur etikregler efterföljs. 
Målet är att skapa argument mot myndigheter och regelskrivare. 
 

c) Bil/Teknikgruppen 
Ordförande påpekade att det är hög tid att den utsedda arbetsgruppen, som 
består av Freddy Kjellström, Göran Johansson och Eliza Kajanus, börjar agera. 
Gruppen kommer att kompletteras med Björn Eek. 
Uppdraget är att skriva ihop övergripande text till regelverken. Beträffande 
teknik så behöver det vara en ganska öppen formulering då det händer mycket 
på den fronten.  
En första avrapportering behöver föreläggas JhK vid första mötet 2015. 

 

 

§ 55 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-04-09,  § 35 SKK/JhK; 

b) Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare samt beskrivare  
Britt-Marie Dornell, ordförande i Jakthundskommittén, önskar att CS fastställer 
dessa regler. 
Under rubriken tillämpning gjordes en smärre justering. Stycket ska lyda: 
Återfall bör normalt ses som försvårande. Tidigare förseelser som ligger 2-5 år 
tillbaka i tiden bör inte beaktas. 
CS beslutade att fastställa ovanstående regler. 

 
Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-04-09, 

§ 52 Viltskadecenter – önskemål om representation från SKK 
Viltskadecenter arbetar sedan 2002 med den skadeförebyggande åtgärden 
boskapsvaktande hundar i Sverige. Syftet med åtgärden är att minska risken för 
angrepp av stora rovdjur på tamdjur eller vid angrepp minska skadans 
omfattning. 
Viltskadecenter önskar att SKK-organisationen finns representerad i 
referensgruppen. Referensgruppen ska fungera som bollplank för 
Viltskadecenter och andra som berörs av frågor rörande boskapsvaktande 
hundar. Övriga grupper/organisationer som är inbjudna är; Brukare med 
boskapsvaktande hund, Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Svenska Bergs- och 
Herdehundsklubben. 
CS beslutade utse Katarina Björn, som är ledamot i SKKs Prov- och tävlingskom-
mitté, att vara SKKs representant. 
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Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-06-11--12, § 66 SKK/JhK;  

b) Protokollsutdrag § 26 + 42 
Europa-pokalen 
JhK har lyft frågan om ersättning för resor och logi till deltagande svenska 
domare vid Europa-pokalen. Ulf Uddman informerade om att det är kutym att 
arrangerande klubb står för dessa kostnader. 
CS diskuterade frågan och uttryckte att ersättning kan betalas ut vid speciella 
skäl. Aktuell domare får göra en skriftlig ansökan till SKK. 
 
c) Bidrag till jaktprovsdomarkonferenser 
JhK har önskemål om att bidragen till jaktprovsdomarkonferenser får vara mer 
ojämnt fördelade med tanke på att jaktprovsreglerna låses i femårsperioder. 
Ulf Uddman föreslog att den avsatta budgeten ses över en femårsperiod med en 
oförändrad summa som fördelas under perioden enligt JhKs beslut. 
CS beslutade enligt förslaget. 
 
d) Nationella viltolycksrådet – kampanj 
Freddy Kjellström informerade om att Nationella viltolycksrådet kommer att ha 
en insatsvecka mot viltolyckor under hösten (v 39). Det finns en framtagen 
kommunikationsplan för detta. Rådet önskar SKKs hjälp att sprida informa-
tionen. 
SKK kommer bl.a. att informera via www.skk.se och länsklubbarnas 
webbplatser. 
 
e) Svenska Beagleklubben 
f) Förtydligande av JhK beslut Svenska Beagleklubben 
CS uttrycker sin förvåning över den tradition som över tid utvecklats inom SBlK 
avseende tolkningen av drevprovsreglernas text ”specialklubben äger rätt att, 
efter medlems överklagan enligt 3.11 eller på eget initiativ, ändra tilldelat pris 
eller poäng, om det klart kan konstateras att uppenbar felaktighet i drevprovs-
protokollet eller uppenbar felaktig tillämpning av reglerna, medfört att hund 
tilldelats fel pris eller poäng. Innan ändring skall utredning göras.” 
CS menar att regelmässigt ändra av domare föreslagna och av kollegiet 
fastställda priser och egenskapspoäng i den omfattning som angetts i 
överklagan inte kan anses vara godtagbart. Den möjligheten får endast 
utnyttjas i absoluta undantagsfall och företrädesvis vid tolkningsfel av 
regelverket från domarkollegiets sida. 
Upplever klubben felaktigheter i den omfattning man uppger, är det i första 
hand ökade utbildnings- och informationsinsatser som behövs och som 
huvudstyrelsen har det yttersta ansvaret för. 
CS beslutade att avslå Svenska Beagleklubbens överklagan av JhK beslut i 
protokoll nr 2-2014 § 34. 

 
 

http://www.skk.se/
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Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-06-11—12; 

§ 81 Kommande femårslåsning av jakt- och bruksprovsregler 
CS önskar göra följande principuttalande inför kommande regelrevidering: 
Respektive regelverk bör i huvudsak omfatta hur provet genomförs, vad som 
bedöms och hur de rapporteras. Detta för att ge de tävlande, domare/ 
funktionärer och klubbar stabila förutsättningar under låsningsperioden. 
Frågor som är av administrativ karaktär t.ex. anmälningsförfarande, 
fastställande av tävlingsprogram och motsvarande bör läggas i anvisningar 
eller andra dokument som inte omfattas av femårslåsningen. Detta för att bl.a. 
möta snabba förändringar som sker i annan teknik typ Internet, GPS etc. 
Förutom ovan så fastställer SKK de generella reglerna i frågor som rör 
lagstiftning, smittskyddsfrågor, internationella aspekter m.m. 
 

För kännedom förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-04-09, § 45 Ärenden 
rörande läns- och specialklubbar, c) SSRK förnyad ansökan om att arrangera 
Coupe d´Europé 2015: 
CS beslutade att ge sitt stöd för arrangemanget under förutsättning att det 
hålls den 10-11 oktober 2015 samt att FCIs Retrieverkommitté är välkomna att 
ha sitt möte i Sverige under 2015. 

 
För kännedom förelåg protokollsutdrag från SKK/CS möte 2014-06-11--12,  

§ 61 Föregående protokoll nr 2-2014: § 45 c) SSRK – förnyad ansökan om att 
arrangera Coupe d´Europé 2015:  
CS beslutade fastställa följande nya datum: 2015-09-26—27 för arrangemang 
av cupen och 2015-09-25 för FCIs Retrieverkommittés möte på SKK.  

 
JhK noterade protokollsutdragen. 
 
 
§ 56 CS protokoll 
Förelåg CS protokoll nr 2-2014 och 3-2014. 
JhK noterade protokollen. 
 
 
§ 57 Provregler  

a) Svenska Posavski Gonic Klubben 
Förelåg ansökan om att få anordna har- och rävprov enligt samma regler 
som Svenska Stövarklubben har. 
JhK konstaterade att man inte kan kringgå ordningen och att den här typen 
av frågor formellt ska gå via specialklubben varför rubricerade klubb 
återigen uppmanas kontakta Svenska Specialkubben för drivande 
vildsvinshundar (SSDV). 
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b) Specialklubben för skällande fågelhundar 

Förelåg begäran att få ändra text i ”Bestämmelser för jaktprov med 
skällande fågelhundar”, § 12 sid 16. 
JhK beslutade att inte medge regeländring före nästa revideringstillfälle 
2017.  
 

c) Svenska Spaniel och Retrieverklubben 
Förelåg förslag till Jaktprovsbestämmelser för chesapeake bay retriever 
(jaktprov B) samt Råd och Anvisningar för dessa prov. 
JhK finner att det för närvarande inte finns underlag för en ny provform då 
antalet nyregistreringar av rasen per år är väldigt lågt. Skillnaderna från 
befintliga retrieverjaktprov är inte stora nog för att motivera en särskild 
provform för rasen. Hundarnas egenskaper går att utvärdera med hjälp av 
befintliga retrieverjaktprov B och funktionsbeskrivning retriever. 
 

d) För kännedom förelåg hemställan angående nya championatregler – riktat 
till Svenska Beagleklubben. 
 
 

§ 58 Inkomna protester 
Förelåg av Einar Holmvik inlämnad överklagan av Fågelhundarnas Arbetsutskotts (FA-
DURK) beslut om avslag om protest mot domslut vid fjällprov.  
Provledningen för fjällprovet i Bruksvallarna 2014-03-22—23, Nedre Norra 
Fågelhundsklubben (NNFK) har avslagit av Einar Holmvik inlämnad protest då man 
anser att det inte begåtts något tekniskt fel. 
Einar Holmvik överklagade den avslagna protesten till FA-DURK som beslutade avslå 
överklagandet, då inte heller de anser att något fel av teknisk art begåtts. 
 
JhK beslutade att avslå överklagandet från Einar Holmvik då JhK efter genomgång av 
de föreliggande handlingarna inte kunde finna att det är något tekniskt fel begånget. 
I beslutet deltog inte Britt-Marie Dornell. 
 
 
§ 59 Vildsvinshägn 

a) Oseriösa vildsvinshägn för test av hundar i Sverige. 
JhK beslutade att bordlägga frågan. 
 

b) Godkännande av nytt hägn 
Tomas Larsson rapporterade att han är enig med Conny Jakobsson, Henrik 
Barnekow och Lars Schepler om att det inte finns något att klaga på i hägnet i 
Almunge. 
JhK beslutade att godkänna Almunge Vildsvinshägn för att genomföra 
anlagstest i vildsvinshägn.  
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Föreslogs att utbildning till bedömare för Dennis Eklund och Klas Henriksson 
sker på Boda. 
JhK beslutade att tillstyrka förslaget. 
 

c) Regler för utbildning till bedömare av anlagstest i vildsvinshägn. 
Förelåg rubricerade regler.  
Tomas Larsson rapporterade att han tillsammans med Conny Jakobsson och 
Henrik Barnekow träffat Lars Schepler, Boda, för att gå igenom förslaget. 
 
JhK konstaterade att dokumentet behövde kompletteras med fråga rörande 
medlemskap samt tillägg rörande avauktorisation. 
Med dessa tillägg beslutade JhK att godkänna föreslagna regler att gälla fr.o.m. 
2014-08-13. 

 
 
§ 60 Domarärenden 
Förelåg överklagande från Östergötlands Beagleklubb rörande avslag från Svenska 
Beagleklubben om auktorisation av drevprovsdomare. Förelåg även yttrande från 
Svenska Beagleklubben. 
JhK konstaterade att Svenska Beagleklubben i sitt yttrande godkänt berörd person 
som drevprovsdomare. 
JhK vill klarlägga att det kan vara en fördel om en person i utbildning gör sina 
tjänstgöringar på flera olika raser och därmed olika regelverk, eftersom 
auktorisationen gäller för alla drivande raser. 
 
 
§ 61 FCI 
För kännedom förelåg följande handlingar: 

a) Protokoll från möten med kommittéer och general committee: Retrievers  
2012-11-09, Earth Dogs 2014-02-09, British Pointers 2014-04-07,  
Main decisions General Committee 2014-04-09--10 

b) Medlemmar i Commission for Retrievers samt Full members 
c) Nästa möte Retrievers: Kallelse / Dagordning 
d) Guidelines for qualification and selection for Coupe d´Europe/Individual 

Challenge Cup 
e) Domarlista FCI CACIT Retrievers 2014 
f) Cirkulär 40-2014 
g) Kalender: Championship calendar 2015 

 
JhK noterade handlingarna. 
 
 
§ 62 NKU 
För kännedom förelåg anteckningar från NKU/AU 2014-02-19  
JhK noterade handlingen. 
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§ 63 JhKs externa aktiviteter 

a) Temadagarna Öster Malma 4-5 april 2014 
Förelåg utvärdering samt anteckningar från temadagarna. 
JhK konstaterade att utvärderingen var mycket positiv och att deltagarna till 
övervägande del föredrar att temadagarna avhålls på Öster Malma även vid 
kommande tillfällen. Anteckningarna från temadagarna kommer att sändas ut 
till klubbarna. 
 
JhK beslutade att avhålla nästa års temadagar 2015-04-10–11 på Öster Malma.  
JhK diskuterade vilka teman träffen skulle kunna ha och förslag framfördes att 
”Jaktproven som instrument för avelsarbetet” kunde vara intressant och 
lämpligt. Kommande regelrevideringar är också högaktuellt. 
JhK bokade den 9 april 2015 för sammanträde på Öster Malma. 
 

b) Jakthundsmässorna Fäviken och Sunne 
Göran Johansson rapporterade från mässan i Fäviken 2014-07-25—27 som 
hade över 30 000 besökare på tre dagar. 
 
Britt-Marie Dornell rapporterade från mässan i Sunne 2014-08-08—10 som 
hade ca 11 000 besökare. 
 
Båda mässorna var alltså mycket välbesökta och JhK rönte positiv 
uppmärksamhet särskilt från jakthundklubbarna.  
Det kunde konstateras att ljudeffekter får mycket uppmärksamhet, t.ex. skall 
från hund på jakt. 
 
 

§ 64 Remisser och skrivelser från myndigheter 
Förelåg remiss från Naturvårdsverket, NV-01829-14 Remiss av förslag till ändrade 
föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn. 
JhK konstaterade att remissen är besvarad, se nästa punkt. 
 
Förelåg följande remisser och underlag från Naturvårdsverket; 
NV-04119-14 Remiss av förslag till föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt 
efter varg (svar senast 2014-08-27), samt 
NV-04787-14 Remiss av förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om 
licensjakt efter lo (svar senast 2014-09-05). 
 
JhK beslutade att ge Hans Anderson och Freddy Kjellström i uppdrag att utforma 
remissvar till båda ovanstående remisserna. 
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§ 65 Remissvar och svar myndigheter 
För kännedom förelåg SKKs svar på remissen NV-01829-14 Remiss av förslag till 
ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn, där det 
meddelas att JhK inte har någon avvikande mening. 
 
För kännedom förelåg SKKs svar på remissen NV-03359-14 angående förslag till 
ändrade föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. SKK ställer sig 
i allmänhet bakom Svenska Jägareförbundets remissvar, men tar ändå tillfället i akt att 
lyfta fram några för SKK väsentliga synpunkter på förvaltningsplanerna. 
 
 
§ 66 Inkomna skrivelser 

a) För kännedom förelåg yttrande från Svenska Jämthundklubben angående den 
färdplan Svenska Älghundklubbens styrelse presenterat för att anta 
gemensamma nordiska jaktprovsregler. 
 

b) För kännedom förelåg underlag och svar till Svenska Taxklubben rörande att 
provledare startar hund. 
 

c) För kännedom förelåg protokoll från Nationella Viltolycksrådets (NRV) regionala 
råd Västra Götaland 2014-03-12. 
 

d) Ansökan om testverksamhet 
Förelåg ansökan från Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar 
(SSDV) om testverksamhet inom ”Jaktprov på vildsvin med drivande hund”. 
SSDV önskar att JhK beviljar att klubben i testsyfte får sätta filmkamera på 
provhundar under provsäsongerna 2014-2015 samt 2015-2016. Detta med 
anledning av att SSDV uppfattar att det vid många provtillfällen varit svårt att få 
bevis att det är vildvin som drivits av hunden. 
SSDV önskar också att provresultaten stambokförs med notering att 
filmkamera använts för att identifiera drevdjuret. 
 
JhK beslutade att för SSDV medge testverksamhet med filmkamera under 
provsäsongen 2015-2016, samt 
att utvärdering ska vara JhK tillhanda senast 2016-03-31. 
 
JhK beslutade vidare att stambokföring av att filmkamera har använts inte är 
aktuell under testverksamheten. 
 

e) Genomförande av jaktprovsdomarkonferens SSDV 
Förelåg från Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar (SSDV) en 
fråga angående tidigare utlovat bidrag till jaktprovsdomarkonferens. 
Då inplanerad konferens i januari 2014 fick ställas in, önskar nu klubben få ett 
nytt datum för genomförande av konferensen. Klubben frågar om det är möjligt 
att genomföra konferensen vid annat hägn än tidigare planerats. 



  

SKK/JhK nr 3-2014 
2014-08-13, SKKs kansli 

Sida 13/14 
 
 

 
Tomas Larsson meddelade att han varit i kontakt med Henrik Barnekow 
beträffande nytt datum. 
 
JhK beslutade att till Tomas Larsson delegera beslut om datum och plats för 
genomförandet av konferensen. Tomas Larsson får också i uppdrag att i 
samarbete med SSDV planera densamma. 
 
JhK beslutade att konferensen ska genomföras på ett av SKK godkänt hägn. 
 

 
 
§ 67 Övriga frågor 

a) Yttrande i fråga rörande oacceptabelt beteende 
Förelåg önskemål från SKKs kansli om yttrande från JhK avseende ett ärende 
från 2012, med anledning av hund (hundar) som uppvisat oacceptabelt 
beteende mot tamdjur. 
Efter SKKs utredning blir båda hundarna permanent avstängda från all 
verksamhet samt avel under en period om 2 år, d.v.s. till 2014-06-29, varefter 
ägaren kan ansöka till SKK om omprövning av beslutet. 
Ägaren har nu inkommit till SKK med begäran om omprövning av SKKs beslut 
om avstängning.  
JhK beslutade att, efter att ha tagit del av de handlingar som förelåg, meddela 
sin uppfattning att det inte framkommit något nytt i ärendet, varför JhK inte 
kan anse det lämpligt att bevilja en omprövning av beslutet om permanent 
avstängning. 
 

b) Ansökan tidigare start på ledhundsprov 
Förelåg ansökan från Svenska Älghundklubben (SÄK) om tidigare start på 
ledhundsprov. SÄK önskar att JhK tillåter ledhundsprov från 1 augusti. 
JhK beslutade, efter diskussion, att bevilja SÄK att avhålla ledhundsprov från  
1 augusti. 
 

c) Svenska Terrierklubben (SvTeK) – Vildsvinsprov i hägn- Utbildning av domare 
Förelåg av SvTeK/Tysk Jaktterrierklubb framtaget förslag till plan för utbildning 
av domare för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser. 
JhK beslutade att hänskjuta ärendet för behandling per capsulam. 
 

d) Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige 
Förelåg hemställan om möte med JhK i syfte att utröna om specialklubben kan 
få status som jakthundklubb. 
JhK beslutade att hänskjuta ärendet för behandling per capsulam. 
 

e) Regler för funktionärsstipendium 
JhK beslutade att bordlägga ärendet. 
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f) Inbjudan viltkonferens 

Förelåg inbjudan från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) till viltkonferens på 
Öster-Malma 2014-10-16. 
JhK beslutade att till sin representant på konferensen utse Tomas Larsson. 
 

g) Stambokföring av Svenska Jägareförbundets mentaltest 
Förelåg förfrågan från Svenska Jägareförbundet (SJF) om det finns möjlighet att 
stambokföra SJF mentaltest hos SKK för att göra dem synliga i SKK Hunddata. 
JhK beslutade att hänskjuta ärendet för behandling per capsulam. 

 
 
§ 68 Diskussionspunkt 
JhK beslutade, på grund av tidsbrist, att punkten utgår. 
 
 

§ 69 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Nyhetsbrev 

 

JhK beslutade att ingen punkt behöver undantas från offentliggörande innan 
protokollet är justerat. 
 
 
§ 70 Nästa sammanträde 
Nästkommande sammanträde med JhK avhålls 2014-11-27, med start kl. 10:15.  
Plats: SKKs kansli, Möllan.  
 
 
§ 71 Avslutning 
Ordförande tackade för engagerade diskussioner och avslutade därefter mötet. 
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 
Vid protokollet: 
 
 
Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
Britt-Marie Dornell Göran Johansson 


