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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) onsdag 2013-03-13 på SKKs kansli i Spånga. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Henrik Barnekow, ordf, Christoffer Schildt, vice ordf, Hans Anderson, Willy Gustafsson, 
Conny Jakobsson, Göran Johansson, Tomas Larsson 

Adjungerade: 

Kjell Bräster, Kjell Svensson, Daniel Ligné 
 

Protokoll 

Nina Karlsdotter 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 2 Val av justeringspersoner 

Tomas Larsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 5-2012, lades med godkännande till handlingarna. 

 

§ 5 VU-beslut 

Hans Anderson kommer att representera JhK i arbetsgruppen för Hamiltonplaketten. 

JhK stödjer VU-beslutet. 
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§ 6 Information 

a) Ordförande 
Förelåg resultatrapporter för perioden december 2012 och januari-februari 
2013, vilka föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporterna varefter de lades till handlingarna. 
 

b) Ledamöterna 
Tomas Larsson meddelade att rasen plott har en egen rasklubb inom Svenska 
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) fr.o.m. februari 2013. 
 
Göran Johansson rapporterade från möte med Nationella Viltolycksrådet i 
Östergötland. 
 
Conny Jakobsson lämnade rapport att gemensamma nordiska regler för 
löshundsprov på älg åter kommer att behandlas på SÄKs fullmäktige. 
 
Hans Anderson meddelade att han haft kontakt med FA om att tillåta tasskydd 
vilket strider mot tidigare beslut i JhK. 
Han meddelade vidare att ärendet rörande FA-domare som dömt på privat 
prov är utagerat. 
Hans meddelade också att han inte deltar vid SM i Långtora till hösten. 
 

c) Tävlingsavdelningen 
Förelåg för kännedom dokument rörande inbjudan av ej svensk domare att 
döma vid prov/tävling i Sverige. 
 
Förelåg provstatistik 2010-2012 omfattande de olika jaktprovstyperna och antal 
tillfällen och starter. Ärendet föredrogs av Kjell Svensson. 
 
Kjell Svensson rapporterade att viltspårprotokollen snart kommer att ligga som 
en ifyllbar pdf på SKKs webbplats.  
 

d) Adjungerade 
Kjell Bräster meddelade att Ulf Uddman och Nils-Erik Åhmansson har träffat 
generaldirektör Leif Dennerberg, Jordbruksverket, och att de fått information 
att beslut om föreskrifter som berör grytprovsverksamheten inte kommer att 
fattas i närtid. 
 
Kjell Bräster rapporterade från Vildsvinsförvaltning i Samverkan (VIS).  
Förelåg förslag till ”Nya riktlinjer för utfordring av vildsvin – 2013.” samt förslag 
till anvisningar rörande hundar vid vildsvinsjakt. 
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e) Sekreteraren 

Förelåg PM rörande framförhållning inför årets Kennelfullmäktige.  
Senast 1 april 2013 ska redovisning över arbetet kring de prioriterade 
områdena i delegeringsordningen rapporteras till CS. 
 
Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna uppdrag från KF 2011: 
Beakta de krav som en förändrad Djurskyddslag ställer på användandet av 
hundar vid jakt och jaktprov. 
Kommittén konstaterade att SKK deltagit intensivt i detta arbete, bl.a. via SKKs 
ordförande Nils-Erik Åhmansson. 
 
Fortlöpande medverka i debatten och bevaka utvecklingen gällande ”nationell 
rovdjurspolicy” avseende de fyra stora rovdjuren och dess påverkan på våra 
traditionella jaktformer. 
Kommittén konstaterade att SKK varit synnerligen aktiva i denna fråga genom 
SKKs ordförande Nils-Erik Åhmansson och JhKs sekreterare Kjell Bräster. 
 
Följa att användandet av hundar vid vildsvinsjakt följer de etiska regler som 
svensk jaktkultur och tradition ställer. 
Kommittén konstaterade att ca 200 hundar är testade i hägn och att över 2 000 
hundar är i träning. 
 
I samverkan med Norsk Kennel Klub och respektive lands jägarorganisation 
förbättra kunskapen om god etik vid jakt på ripa i den skandinaviska 
fjällvärlden. 
Kommittén konstaterade att detta är en NKU-fråga som bevakats genom SKKs 
ordförande Nils-Erik Åhmansson, CS-ledamoten Britt-Marie Dornell och JhKs 
ledamot Hans Anderson.  
 
Stödja Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar så att klubben 
under verksamhetsperioden kan driva sin verksamhet utan stöd från SKK. 
Kommitténs uppfattning var att specialklubben bör kunna stå på egna ben efter 
genomförd domarkonferens som avhålls i början av 2014. 
 
Underlätta för ungdomar att kunna delta i jaktprovsverksamhet. 
Kommittén konstaterade att det förekommer lokalt att klubbarna bjuder in 
ungdomar till deltagande. 
 
Utvärdera behov för digitala distansutbildningar som finns inom kommitténs 
ansvarsområde. Bistå kansliet vid produktion av text och bildmaterial för 
respektive utbildning. 
Kommittén konstaterade att ingen sådan verksamhet bedrivits. För närvarande 
testas ett nytt verktyg av SKK – Ping Pong. 
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Utvärdera behovet av nyhetsbrev till funktionärer, förtroendevalda och 
medlemmar inom kommitténs ansvarsområde samt utse ansvarig för 
nyhetsbrev om sådant bedöms vara en lämplig form för informationsspridning, 
tillsammans med andra befintliga och nya kommunikationslösningar. 
Kommittén konstaterade att det inte pågått något arbete med detta under året 
men att om det i framtiden finns behov av nyhetsbrev så finns numera verktyg 
för detta. 
 
Uppmärksamma enskilda funktionärer genom ett SKK-stipendium kunna få 
möjlighet att fortbilda sig i eller utanför landet. 
Kommittén konstaterade att ingen ansökan hittills inkommit, ansökningstiden 
utgår sista mars. Påminnelse inför nästa år kommer att ske vid kommande 
konferens för jakthundsklubbarna. 
 
Verka för att minst 90 % av prov- och tävlingsresultat skickas till SKK digitalt, 
senast 2013 inom JhKs ansvarsområde. 
Kommittén konstaterade att målet var uppfyllt då 90,44 % av jaktprovs-
verksamheten under 2012 redovisades digitalt. 
 
Uppmärksamma svenska landslags framgångar. 
Kommittén konstaterade att Europapokalen för drivande hundar 2012 vanns av 
en svensk beagle och att detta uppmärksammades i Hundsport. 
 
Eventuella motioner 
Om JhK kommer att beröras av inkommande motioner skall kommitténs förslag 
till CS på motionssvar, lämnas senast 31 maj. Eventuella övriga förslag från 
kommittén till CS av ärenden som ska underställas KF för beslut, samt förslag 
på verksamhetsaktiviteter och budget för dessa för 2014-2015, lämnas till CS 
senast 31 maj. 
 
Senast 1 november 2013 ska förslag lämnas till eventuella revideringar av 
kommitténs delegeringsordning som ska gälla 2014-2015, arbetsuppgifter, 
ansvarsområden m.m. 

 

§ 7 Bordlagda ärenden 
 

SKKs JhK 2012-11-21 § 79 Angående principer för bortlottning vid SSRKs retrieverprov 
 

Anmälde sekreteraren att han kontaktats, dels via mejl, dels via telefon av 
ett flertal medlemmar inom SSRK, gällande huruvida SSRKs förändrade 
principer för bortlottning i samband med överanmälan vid retrieverprov, 
överensstämmer med den praxis och tillämpning som råder inom SKK-
organisationen. 
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I sammanhanget förklarade sekreteraren att han beklagligt förbisett de 
förändringar som SSRK infört i § 3 Begränsat prov och lottning vid 
granskningen av SSRKs föreslagna jaktprovsregler för perioden 2012 - 2016. 
 
Beslutades att ge sekreteraren i uppdrag att skriva ett underlag om hur § 3 
Begränsat prov och lottning vid retrieverprov förändrats över tid, samt att 
detta dokument, efter VUs godkännande, tillställs SSRK för yttrande. 

 
 Beslutades paragrafen omedelbart justerad. 

 
Förelåg ett av dåvarande sekreterare upprättat PM med en beskrivning av SSRKs 
lottningsregler över tid (bilaga 1). 
 
Vidare förelåg protokollsutdrag från SSRK angående klubbens svar på JhKs frågeställning 
(bilaga 2) samt SSRKs förslag om förändrad skrivning i Jaktprovsreglernas § 3 Begränsat prov 
och Lottning (bilaga 3.) 
 
JhK beslutade, efter en genomgripande diskussion av föreliggande fakta samt SKKs praxis, att 
det beslut som fattades av SKKs Tävlingskommitté (TK) 1992 och därefter fastställdes av SKKs 
Centralstyrelse, fortsatt ska gälla (se kursiverad text i bilaga 1.) 
 
Den bakomliggande orsaken till JhKs beslut är att de av SSRK nu föreslagna reglerna måste 
anses sträcka sig för långt, gentemot den princip som uttalar att medlemmar inom SKK-
organisationen i möjligaste mån ska behandlas likvärdigt. 
 
Vidare förelåg ett ytterligare förslag från SSRK avseende § 3 Begränsat prov och Lottning 
(bilaga 4.) vilket berör selektering av bortlottade hundar. 
 
SSRK pekar på den mångåriga problematik som finns vid retrieverproven, genom att 
begränsning av antalet startande hundar föreligger vid i stort sett samtliga prov. Detta innebär 
i praktiken att en och samma hund riskerar att bli bortlottad från samtliga prov denne anmälts 
till. 
Detta medför att både SSRKs och SKKs ambition att så många individer som möjligt ur en 
population bör egenskapsbedömas riskerar att åsidosättas. 
 
I och med att SSRK nu har ett elektroniskt verktyg som behandlar anmälningarna till samtliga 
retrieverprov så finns möjligheten att genomföra en prioriterad lottning av anmälda hundar. 
Detta skulle innebära att vid lottning prioriteras hundar på så sätt att en oprövad hund 
prioriteras före en redan provad hund, hund som provats en gång prioriteras före en hund 
som provats två gånger och så vidare. Antalet starter skulle beräknas per provsäsong (från och 
med 1 mars till och med sista februari nästkommande år). 
 
JhK beslutade att tillmötesgå denna begäran på grund av att SKKs målparagraf härigenom 
bättre skulle uppfyllas, genom att en så stor del av populationen som möjligt därmed skulle 
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kunna egenskapsbedömas, både till ledning för ett urval av avelshundar och för en avkomme-
bedömning. 
I JhKs bedömning ingår också att denna förändring, till skillnad mot SSRKs förslag i bilaga 2, rör 
hundar och inte medlemmar. 
 
Slutligen beslutade JhK att tillställa SKKs Centralstyrelse båda frågeställningarna för ett 
yttrande, innan kommitténs beslut går i verkställelse. 
 
Beslutades denna del av paragrafen omedelbart justerad. 
 
Förelåg svar från FA/DURK angående Anna Karin Lundmarks domarauktorisation inom NKK. 
JhK konstaterade att FA/DURK förordar att ärendet behandlas i enlighet med FCIs 
bestämmelser. 
JhK beslutade att kommitténs tidigare beslut gäller, viket innebär att SKK inte godkänner 
Anna Karin Lundmarks auktorisation som jaktprovsdomare för stående fågelhundar. 
 
§ 8 Ledamöternas uppdrag 
Föredrog Christoffer Schildt situationen med Drevsprovsregler för alpenländische 
dachsbracke (ADB). Detta innebär bland annat att Drevcertifikat inte kommer att 
kunna tilldelas ADB. 
 
§ 9 Protokollsutdrag CS 
Förelåg protokollsutdrag från CS sammanträde 25 januari 2013 där det framgår att CS 
beslutade i enlighet med JhKs förslag att uppdra till SKKs kansli att bereda frågan om 
vilka och hur många instanser ett ärende ska kunna överklagas. 
 
Kjell Svensson föredrog hur kommittébeslut som berör resultatärenden kan överklagas 
och han meddelade också att det är få ärenden som överklagas till CS.  
Efter förda diskussioner beslöt JhK att gå tillbaka till CS i frågan. 
JhK beslutade att då ärendemängden är så liten att det inte är i balans med 
rättssäkerheten för den enskilda medlemmen, föreslå CS att inte göra några 
förändringar. 
 
§ 10 Protokollsutdrag SKKs kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag och dokument från KHMs sammanträde 28 november 2012 
rörande ny policy – relationen människa - hund – att ersätta nuvarande dressyrpolicyn. 
KHM önskar alla SKKs kommittéers yttrande. 
 
JhK beslutade att biträda förslaget i stort dock med ett par redaktionella ändringar i 
texten, fjärde stycket, sista meningen: ”Det är därmed inte tillåtet att använda 
stackelhalsband, elhalsband och andra redskap eller metoder som orsakar otillbörlig 
smärta.”. 
Då KHM önskar yttrandet snarast möjligt beslutades paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 11 Provregler 
Förelåg skrivelse rörande eget hägntest för tysk jaktterrier. 
Kjell Bräster påpekade att om resultaten ska stambokföras ska det vara likvärdiga krav 
och kvalitet på hägnen som vid Anlagsprov för Vildsvinshundar. 
 
JhK beslutade i enlighet med detta, samt att Kjell Bräster ska kontakta Agusa- och 
Boda-anläggningarna för att efterhöra om de är villiga att hyra ut testhägn till Tysk 
Jaktterrierklubb. 
 
Förelåg Svenska Stövarklubbens beslut rörande RR-prov för SSDVs raser. 
Beslutet lyder: att RR-proven för vildsvinshundar ska handläggas enligt SvStKs 
Jaktprovsregler där provet fastställs vid kollegium som sedan rapporteras in till 
SKK/JhK för registrering. 
JhK framförde ett tack till SvStK för att klubben ställt sig positiva till JhKs förfrågan. 
 
Drevprovsregler för alpenländische dachsbracke (ADB) 
JhK fastställde drevprovsregler beslutade i VU februari 2013, för perioden 2013-07-01 
– 2017-06-30. 
JhK beslutade att drevprovsregler för ADB ska vara ett separat regelverk, samt 
att utvärdering påbörjas tidigt, bl.a. innebörden av skillnaden i tid mellan högsta och 
noll pris. 
 
§ 12 Tolkningar provregler 
Förelåg för kännedom skrivelse från Svenska Älghundklubben (SÄK) där det bl.a. 
framgår att SÄK inte anser sig kunna ha några internationella prov 2013. 
JhK noterade informationen. 
 
§ 13 Inkomna protester 
Inget inkommit. 
 
§ 14 Rapporter från prov 
För kännedom förelåg SÄKs rapport över vildsvinsprov 2012-2013. Bl.a. kunde noteras 
att ca 80 hundar har provats, att alla anmälda hundar har kunna provas och att ingen 
hund har behövt avbryta provet p.g.a. felaktigt beteende mot provdjuret. 
JhK noterade informationen. 
 
Förelåg sammanställning över drevprov för alpenländische dachsbracke (ADB) under 
säsongen 2011-2012 enligt ursprungliga förslaget och 2012-2013 enligt det nya 
gemensamma regelverket. 
 
§ 15 Domarkonferenser 

a) Förelåg program och kostnadsförslag rörande domarkonferens arrangerad av 
JhK för SSDV den 11-12 januari 2014 på Boda, Björkvik Säteri (reservdagar 25-
26 januari).  
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JhK beslutade att äska ca 44 000 kronor ur budget 2014. 
 

b) Förelåg ansökan om drevprovskonferens för basset, beagle och drever under 
perioden maj – oktober 2014, att avhållas på sex olika platser. I ärendet förelåg 
även program och beräknade kostnader för konferensen. 
JhK beslutade att bevilja konferensen att genomföras enligt förslaget, dock 
begränsas den ekonomiska ersättningen till 75 % av kostnaderna eller max 
75 000 kronor, enligt nuvarande ersättningsregler 
 

c) Förelåg ansökan om provdomarkonferens 9-10 augusti 2014, från 
Specialklubben för Skällande fågelhundar, SSF. 
JhK beslutade att avslå ansökan då bidragsberättigad konferens genomfördes 
2012. 

 
§ 16 Rovdjursfrågor 
Förelåg statistik över rovdjursangrepp på hund 1997-2012. I ärendet förelåg också 
digitalt ”Våra vargdödade hundar 1998-2013”. 
 
Förelåg statistik över löshundar per län samt per ras och år. 
 
Daniel Ligne redovisade statistik för de utpräglat traditionella jakthundsraserna, 
drever, jämthund, gråhund och stövare, och sammantaget kan man se att rasernas 
registreringssiffror är påverkade med en nedåtgående trend, speciellt i de län som har 
vargrevir. Generellt sett har alla raserna gått ner, dock ska noteras att rasen jämthund 
inte följer trenden.   
 
Daniel Ligne rapporterade även rörande jaktlagsutredningen. Jaktlagsutredningens 
organisation består av utredare Håkan Larsson, sekreterare Jens Andersson och jurist 
Nina Nordengren.  
Fas 1 omfattar myndighetsansvaret och fas 2 jaktlagsstiftningen och sakfrågorna. 
Eskil Erlandsson har begärt utredningen och ett delbetänkande ska lämnas i augusti 
2013. Utredningen ska vara klar efter valet 2014. 
 
JhK konstaterade att det vore av stort värde om SKKs ordförande Nils-Erik Åhmansson 
begär företräde hos utredaren. 
 
§ 17 FCI 
Förelåg rapport upprättad av Ulf Göranzon från FCIs Retrieverkommittés möte i Milano 
november 2012. 
 
Förelåg även rapport upprättad av Johan Sonesson från FCIs grytprovskommitté i Rom 
i februari 2013. 
 
JhK tog del av rapporterna och framförde sin uppskattning över desamma. 
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För kännedom förelåg FCIs rapport från Retrieverkommittén november 2012, från FCI 
Hound commission november 2012, från FCIs Spanielkommitté november 2012, från 
FCIs kommitté för British Pointers mars 2012 samt från FCIs kommitté för Continental 
Pointers februari 2012. 
 
§ 18 NKU 
Förelåg dokument/program ”Hunden i Sentrum” från Norsk Breton Klubb:s Region 
Nordland rörande ett träningstillfälle den 15-17 februari 2013 i Strimasund, Sverige. 
Hans Anderson redovisade bakgrunden och meddelade också att träningen/jakten kom 
att ske på befintlig fågel. 
 
§ 19 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners 
Kjell Bräster rapporterade från möte med Nationella Viltolycksrådet (NVR). 
 
§ 20 JhKs externa aktiviteter 
Fair Game Elmia 2013-05-09—11 
Förelåg inbjudan, deltagarlista samt preliminärt program för Jägareförbundets och 
JhKs seminarium den 10 maj. 
JhK beslutade att Kjell Bräster, i samråd med Daniel Ligné och Henrik Barnekow ska 
fastställa program för seminariet.  
 
JhK beslutade att bilda en arbets-/beredningsgrupp gällande policyn Jaktetisk policy 
för uppfödning, utsättning, jakt, jaktprov samt träning på utsatt fågel.  
JhK beslutade vidare att uppdra åt Hans Anderson och Kjell Bräster att kontakta de 
organisationer som undertecknat policyn för att inhämta namn på personer som kan 
ingå i arbetsgruppen. 
 
§ 21 Remisser och skrivelser från myndigheter 
Förelåg Naturvårdsverkets svar till Sveriges Yrkesjägareförening rörande ett antal 
frågor om verkets inställning vad gäller viltvårdsinsatser med anledning av en artikel i 
tidningen Djurskyddet, där en av verkets tjänstemän citeras. 
JhK noterade informationen. 
 
§ 22 Remissvar och svar från myndigheter 
Förelåg för kännedom rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län rörande tillstånd 
/dispens att släppa hund under hundförbudstid. Ärendet föredrogs av Kjell Bräster. 
 
§ 23 Skrivelser till myndigheter 
Inget avlämnat. 
 
§ 24 Inkomna skrivelser 
Förelåg från Svenska Taxklubben ett ärende rörande viltspårdomare. 
JhK beslutade att meddela Svenska Taxklubben att då de själva har ansvaret för 
auktorisationen så går frågan tillbaka till klubben. 
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Förelåg ett dokument rörande SÄKs förkastande av förslaget om nordiska jaktprovs-
regler. Huvudsaken till avslaget var att det regelförslag som det röstades om på 
stämman ansågs alldeles för otydligt för att användas vid praktisk bedömning och som 
underlag för jaktindex. 
JhK beslutade att lägga ärendet till handlingarna. 
 
§ 25 Övriga frågor 
Enligt tidigare beslut i JhK är ”Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund” 
giltiga t.o.m. 2013-01-31. 
JhK beslutade att förlänga giltighetstiden t.o.m. 2017-06-30. 
 
JhK beslutade att medverka vid Fävikens Game Fair som firar 20 årsjubileum 26-28 juli 
2013. Från JhK deltar Hans Anderson och Henrik Barnekow 
 

§ 26 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 Hundsport Funktionär 

 

JhK beslutade att sista delen av § 7 undantas från offentliggörande innan protokollet 
är justerat.  
 
§ 27 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde med JhK avhålls kl. 12:00 den 8 maj 2013 i samband med Elmia 
Game Fair.   
JhK beslutade att justera datum för mötet därefter; nytt datum är 27 november 2013. 
 
§ 28 Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang 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: 
 
 
Henrik Barnekow Tomas Larsson 


