
SKK / JhK nr 2-2008 

Justerat protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 18 

september 2008 på Öster-Malma. 

Närvarande: Kjell Bräster (ordf.), Hans Anderson, Paul Andersson, Curt-Christer Gustafsson, Willy 

Gustafsson, Tomas Larsson, Uno Olsson. 

Adjungerad: Hans von Essen, Daniel Ligné, Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet (§ 25 - 27 

) 

Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 

  

§ 20 Mötets öppnande 

Inleddes mötet med en tyst minut med anledning av att JhKs ordförande Lars West hastigt avlidit 

natten mellan 28 – 29 augusti. Det är med stor beklagan och sorg som kommittén mist den 

jakthundskunskap och ledaregenskaper Lars visat under sina sex och ett halvt år i kommittén.  

I sammanhanget meddelade sekreterare Ann-Sofi Flygare att verksamhetschef  Kjell Bräster vid 

Centralstyrelsens möte 2 – 3 september utnämnts till tillförordnad ordförande i JhK fram till 

årsskiftet 2008/2009. 

§ 21 Val av justerare 

Utsågs Hans Anderson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Utsågs Paul Anderson att jämte ordföranden justera § 31. 

§ 22  Föregående mötesprotokoll 

SKK/JhK 1/2008, 2008-04-17-18 

Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 

§ 23  Information från ordföranden 

Informerade Kjell Bräster om att vissa förändringar gjorts på SKKs kansli på chefsgruppsnivå, 

innebärande att ledningsgruppen ej längre är adjungerad i Centralstyrelsen. Respektive 

chef/gruppledare kallas i samband med att särskilda frågor tas upp som anknyter till de 

kommittéer som berör respektive avdelning. 

Noterade JhK informationen. 

  

§ 24  Information från ledamöterna 

För JhK kännedom informerade Uno Olsson att han avgått ur Svenska Stövarklubbens styrelse och 

numera är anställd på Svenska Stövarklubbens kansli. 

Noterade JhK informationen. 

§ 25 Vildsvinsseminariet på Björkviks säteri 17 september 2008 

Temat på seminariet var ”Kvalitetssäkring och etikdiskussion kring hundanvändning vid 

vildsvinsjakt och jaktprov för hundar som används vid sådan jakt”. 

Förevisade Lars Schepler hägnanläggningen på Boda gård samt genomfördes anlagstest av några 



olika hundar av skilda raser och arbetssätt. 

Föredragningar och diskussioner på Björkviks säteri enligt följande: 

 

SKKs roll och beslut kring provverksamheten och etiken samt ”SKKs Hunddata” 

Kjell Bräster, SKK 

 

Svenska Jägareförbundets syn och pågående arbete gällande vildsvinsförvaltningen med särskild 

inriktning på hundar och etik. 

Daniel Ligné, SvJF 

 

Sveriges Yrkesjägares behov och krav på hundar. 

Lars Schepler, Stephan Gäfvert samt Sören Åmand Hansen, SYF 

 

Redovisning av Naturvårdsverkets syn och pågående arbete. 

Christer Pettersson och Tommy Svensson, NV 

 

Paneldiskussion kring vilka önskemål och ansvar de olika intressegrupperna har gällande 

hundanvändningen samt inte minst etiken kring den svenska vildsvinsförvaltningen.  

Representanter från följande klubbar deltog i seminariet: Svenska Terrierklubben, Rasklubben för 

tysk jaktterrier, Svenska Wachtelhundklubben, Svenska Älghundklubben, Rasklubben för slovensky 

kopov och representant för rasen posavski gonic.  

Gick JhK tillsammans med Daniel Ligné, Göran Bergqvist och Hans von Essen, Svenska 

Jägareförbundet igenom de olika punkterna och framkomna förslag från gårdagens seminarium.  

Beslöt JhK och SvJF tillsammans med representant från SYF, att utse en arbetsgrupp som har att 

ta fram ett ramförslag innehållande en handlingsplan utifrån behov, möjligheter, kriterier för 

anlagstest etc. samt därefter involvera berörda klubbar. 

§ 26  Vildsvinsfrågan 

Förelåg för JhK Minnesanteckningar från möte 2008-06-23 på Öster-Malma angående anlagsprov 

respektive jaktprov för olika typer av hundar vid vildsvinsjakt. 

Utdrag ur anteckningarna: 

Prov för stötande och kortdrivande raser 

Konstaterades att Svenska Wachtelhundklubben har fungerande jaktprov för stötande och 

kortdrivande hundar som även används av Rasklubben för Tysk jaktterrier. Provet har funnits i ca 

åtta år och stambokförts sedan 2002. 

Prov för ställande hundar (jaktspetsar) 

Svenska Älghundklubben har arbetat med att utforma ett prov sedan fyra år tillbaka. Ett 60-tal 

inofficiella prov har genomförts med olika älghundsraser. Förelåg från SÄK ett välformulerat och i 

princip tillräckligt utvecklat regelförslag för att kunna gälla från och med 2008-10-01. Uttalade Lars 

West, ordf i JhK och Kjell Bräster, adjungerad i JhK dock att championatbestämmelser för 

”Jaktspetsar” vid vildsvinsprov inte bör träda i kraft tidigare än i samband med regelrevideringen 

2012. 

Prov för drivande hundar vid vildsvinsjakt 

Regelförslag från Rasklubben för Slovensky Kopov gällande anlagsprov och jaktprov för rasen.  

Beslöt Lars West och Kjell Bräster att föreslå SKKs JhK bordläggning av regelförslagen från 

Svenska Älghundklubben och Rasklubben för Slovensky Kopov till SKKs JhK haft möjlighet att 



kommentera ovan nämnda minnesanteckningar. 

Tog JhK del av ovan nämnda minnesanteckningar från 2008-06-23. 

Konstaterade JhK att Svenska Älghundklubbens ”Prov för ställande hundar på vildsvin” fastställts 

av JhK VU 2008-06-25 (se under § 31 nedan). 

Beslöt JhK att uppdra åt Kjell Bräster att inhämta av Rasklubben för slovensky kopov meddelat 

omarbetat förslag på regler från 17 september 2008, och därefter återkomma till JhK. 

Beslöt JhK att uppdra åt Kjell Bräster att utarbeta förslag på regler avseende drivande hundar i 

grupp 6 i enlighet med SKKs Centralstyrelses beslut mötet 2 – 3 september 2008, innebärande att 

ett stort antal grupp 6 raser sammanförs under ett regelförslag. 

 

 

§ 27 Avtal jaktetik – föreskrifter för utsättning av fågel för jaktprov  

 

Fältprov där rapphöns förekommer 

Diskuterade JhK skrivelse utskickad 2008-07-08 till provansvariga i Fågelhundklubbarnas 

Arbetsutskott, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, Svenska Spaniel och Retrieverklubben 

och Svenska Vorstehklubben angående planeringen av de jaktprov under säsong 21 augusti – 31 

januari där proven helt eller delvis kommer att genomföras på utsatt vilt. 

Vid Öster-Malma-seminariet diskuterades också att SKK och SYF ska utarbeta ett ramavtal som 

kan användas när avtal sluts mellan aktuell fågelhundklubb och jaktanordnaren, vilket bifogats 

nämnda skrivelse tillsammans med policydokumentet, för kommentar från berörda klubbar.  

Med anledning av den gemensamma policy som SKK har med Svenska Jägareförbundet, 

Lantmännens Riksförbund, Sveriges Jordägareförbund samt Sveriges Yrkesjägareförening (SYF), 

samt de diskussioner och slutsatser som blev resultatet av seminariet på Öster-Malma 2008-04-

18-19, vill SKKs JhK göra en kartläggning över hur aktuella fågelhundklubbar planerar sin 

provsäsong 2008, när det gäller de prov som planeras föregå helt eller delvis på utsatt vilt.  

SKK JhK beslöt vid föregående möte (JhK 1/2008, 2008-04-17-18) med omedelbar justering att 

föreslå att i samråd med SYF utforma ett standardavtal baserat på ovan nämnd policy samt 

eventuella ekonomiska villkor. Utöver detta ska avtalet beskriva ansvarsfrågan för arrangerande 

klubb och mark-/jakträttshavare. 

Med hänvisning till ovan nämnda har JhK begärt från respektive klubb en redogörelse för vilka prov 

som omfattas av ovanstående, tid och plats för provet, samt vilken/vilka viltarter som planeras 

utgöra den huvudsakliga grunden för provet, samt uppgift om aktuell prov-/tävlingsledare samt 

tjänstgörande domare. 

Till dags dato har svar på ovan nämnd skrivelse inkommit från: Fågelhundklubbarnas 

Arbetsutskott, Specialklubb för Kontinentala Fågelhundklubbar, Svenska Vorstehklubben samt för 

SSRKs Spanielverksamhet.  

Beslöt JhK att uppdra åt sekreteraren att skicka påminnelse till Svenska Spaniel och 

Retrieverklubben i ovanstående gällande A-prov för retriever. 

Beslöt JhK att uppdra åt JhK ledamöter att närvara vid några av berörda klubbars provtillfällen, 

med anledning av ovanstående kartläggning. 

Beslöt JhK att uppdra åt Hans von Essen och Kjell Bräster att se över skrivningen av ovan nämnda 

policyblankett och inkomma med ett förslag till nästa JhK möte. 

 

 



§ 28 Rapport från SKKs FCI-representanter  

Förelåg, från Anders Eriksson, rapport från möte i FCI Commission för Continental Pointers och 

Europacup för kontinentala stående fågelhundar, 2008-04-17-18. 

Tackade JhK, Anders Eriksson för en mycket välskriven och informativ rapport. 

§ 29 FCI European Cup Trials for Hounds 2008-11-07-08 på Öster-Malma 

Informerade Curt-Christer Gustafsson om att förberedelsearbetet inför European Cup Trials for 

Hounds 7 – 8 november 2008 på Öster-Malma fortlöper enligt planerna. 

Dock behövs ytterligare sponsring av ekonomiska medel för att täcka alla kostnader. Curt-Christer 

arbetar vidare med frågan. 

Inbjöds JhK ledamöter att delta under Europacupen 7 – 8 november. JhK ledamöter meddelar 

sekreteraren senast 17 oktober för planering av logi i anslutning till tävlingarna.  

Noterade JhK informationen. 

§ 30 Rapport – remisser 

Förelåg för JhK kännedom, yttrande daterat 2008-04-28, från Svenska Kennelklubben, Svenska 

Jägareförbundet, Sveriges Jordägareförbund, Jägarnas Riksförbund samt ytterligare elva berörda 

förbund, till Miljödepartementet, Miljöminister Andreas Carlgren, angående Regeringsuppdraget om 

ekonomiska styrmedel för bly i ammunition. 

Noterade JhK informationen. 

Förelåg för JhK, yttrande daterat 2008-04-30 från Svenska Kennelklubben till Regeringen, 

Jordbruksdepartementet angående Jordbruksdepartementets remiss: Ansökan om ändring i § 16 

jaktförordningen (1987:905). 

Tog JhK del av yttrandet. 

§ 31 Inkommande skrivelser 

a)Ärende insänt av Svenska Pointerklubben avseende annullering av ett pris i segrarklass vid 

Mellansvenska Fågelhundklubbens (MFK) i Älvdalen 2007-08-25-26. Förelåg i ärendet skrivelser 

från MFK Svenska Pointerklubbens styrelse samt en kopia från en insändare av Fredrik Nyström ur 

tidskriften Avance 1/2008. 

Konstaterade JhK att ingen av skrivelserna är att betrakta som en överklagan av ett fattat domslut. 

Dock uttrycker Svenska Pointerklubben att deras medlem Fredrik Nyström oförskyllt drabbats av 

en annullering av ett pris vid nämnda prov. Konstaterade JhK vidare att provets segrarklass delats 

mellan lördag och söndag på ett sätt som inte överensstämmer med den praxis och de beslut som 

tillämpas inom FA, eller i FA ingående specialklubbar. Vidare uttalas att tolkningsanvisningar finns 

inom FA hur en Segrarklass ska delas vid eventuell överanmälan. Dock har ingen sådan 

överanmälan förevarit vid rubricerat prov så vitt JhK kan utläsa av befintliga skrivelser. 

Finner JhK i det aktuella fallet att MFK tydligen har delat segrarklassen på ett sätt som frångår 

både den praxis och de anvisningar som utarbetats av FA. Det är av största vikt att arrangerande 

klubbar inte frångår de anvisningar som FA utformat, vilket MFK uppenbart gjort i det aktuella 

fallet. 

Konstaterade JhK vikten av att tydliga anvisningar finns för arrangerande klubbar. 

Finner JhK att antingen ska hela klassen annulleras eller hela klassen godkännas. I sina 

delegeringar har SKKs olika kommittéer, att i möjligaste mån ska ”tredje man” inte drabbas av fel 

som åsamkats av arrangörer. 

Beslutade JhK med hänvisning till ovan nämnda att pointern Cilla, S42846/2001, ägare Fredrik 

Nyström, Långängsvägen 21B, 794 31 Orsa, ska få behålla det ursprungligt tilldelade priset vid 



MFKs Skogsfågelprov i Älvdalen 25 - 26 augusti 2007. I beslutet deltog inte Hans Andersson, då 

han hävdade jäv. 

b)Svenska Beagleklubben – överklagan av bedömning avseende beagle, S62125/2003 Beatrix 

drevprov 2008-01-16, arrangör Östsvenska Beagleklubben 

Förelåg skrivelse samt 11 bilagor, från Svenska Beagleklubben inkommet 2008-06-02 avseende 

rubricerade ärende med begäran om överprövning av SKKs JhK av Svenska Beagleklubbens beslut.  

Tog JhK del av ovan nämnda inkomna handlingar. Uppfattar JhK hundägarens och domarens 

agerande något anmärkningsvärt, men finner att det ligger inom Svenska Beagleklubbens 

delegering att vidarebefordra ärendet för disciplinära åtgärder.  

c)Svenska Bassetklubben – dispensansökan för att få använda skyddsväst under drevprov  

Förelåg ansökan 2008-08-12 från Svenska Bassetklubben om dispens för att få använda 

skyddsväst under drevprov som skydd för hunden. Dispensen gäller endast för områden i landet 

där det kan finnas förekomst av varg. 

I samband med JhK möte inbjöds Göran Hallman från ett företag som tillverkar en typ av 

skyddsvästar för arbetande hundar, för att förevisa dessa för JhK. 

Beslöt JhK att se över SKKs bestämmelser och dopingbestämmelser. Beslöt JhK att bordlägga 

ärendet tills frågan är utredd, samt uppdrog åt ordföranden att kontrollera funktionen hos övriga, 

kända skyddsvästar, som saluförs i Sverige.  

d) Svenska Älghundklubben – angående överklagan - jämthund, S39906/2001 Björnbäckdalens 

Balto, Prov 30/174 

Förelåg för JhK kännedom skrivelse från Svenska Älghundklubben inkommen 2008-06-09 till SKKs 

Centralstyrelse avseende överklagan rörande Björnbäckdalens Balto Prov 30/174. 

Beslöt JhK att bordlägga ärendet och avvakta SKKs Centralstyrelse beslut. 

§ 32 Regelfrågor 

Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) 

Förelåg 2008-08-21 inkommet förslag till kompletterande jaktprovsregler för SKF innehållande 

rasspecifika/rasanpassade jaktprovsregler för drentsche patrijshond, gammel dansk hönsehund, 

griffon d’arret à poil dur/korthals samt stabyhoun, vilka ryms inom nuvarande regelverk gällande 

under tiden 2007-07-01 - 2012-06-30.  

För raserna drentsche patrijshond och gammel dansk hönsehund hemställer SKF att reglerna ska 

vara interimistiska under tiden 2008-07-01 - 2010-06-30 samt att resultaten ska stambokföras och 

vara championatgrundande. 

Beslöt JhK att fastställa ovanstående av SKF inkommet förslag 2008-08-21 i enlighet med ansökan. 

Beslöt JhK vidare att meddela SKF att raser som omfattas av SKFs jaktprovsbestämmelser behöver 

ej särskilt beslut från JhK för att prövas. Dock måste JhK veta under vilket 

poängbedömningssystem SKF har lagt raserna, vilket måste meddelas SKK i så god tid att SKKs 

dataavdelning hinner programmera informationen, före jaktprovssäsongen. 

§ 33 Nya raser/rasansvar 

Svenska Stövarklubben (SvStK) 

Posavski gonic 

Förelåg till JhK 2008-08-22 inkommen skrivelse från SvStK angående SvStK på 

Föreningskommitténs förfrågan påtagna rasansvar för rasen posavski gonic. 

SvStK har framhållit att för de raser SvStK har ansvar ska användningsområde vara för jakt efter 



hare och räv och att stövarjakt ej ska bedrivas med fler än en hund. SvStK får med anledning av 

nämnda avsäga sig rasansvaret för rasen posavski gonic, då det framkommit att ändamålet med 

import av rasen är att användas till vildsvinsjakt. 

Beslöt JhK att tillstyrka SvStK ovan nämnda begäran. Beslöt JhK att rasen posavski gonic tillsvidare 

ligger kvar under SKK. Beslöt JhK att vidarebefordra ovan nämnda information till 

Föreningskommittén.  

§ 34 Redovisning av JhK VU 

Förelåg för JhK redovisning av följande beslut tagna av JhK VU; 

 

Svenska Stövarklubben - dispensansökan avseende § 5 Elitklassprov ”i förväg fastställd tid och 

plats” 

JhK VU-beslut 2008-08-27 gällande för Svenska Stövarklubbens Elitklassprov § 5, att lokalklubb i 

område som innehåller vargrevir äger rätt att frångå 5:e paragrafens ”krav och skrivning om på i 

förväg fastställd tid och plats”. 

 

Svenska Taxklubbens ansökan om ”särskrivning för Svenska Taxklubben av drevprovsregler, löptid 

2007-07-01 – 2012-06-30” 

JhK VU-beslut 2008-06-16 att avslå Svenska Taxklubbens begäran enligt ovan nämnd skrivelse 

inkommen 2008-04-21.  

 

Svenska Grythundklubbens redovisning av genomförd jaktprovsdomarkonferens på Öster-Malma. 

JhK VU-beslut 2008-05-14 att bestrida kostnader för genomförd grytprovsdomarkonferens 2008-

04-19-20 med 75 %, dock högst 75.000 kr. 

Svenska Älghundklubben Prov för ställande hundar på vildsvin - stambokföring 

JhK VU-beslut 2008-06-25 att i enlighet med JhK tidigare uppdrag att fastställa Svenska 

Älghundklubbens Prov för ställande hundar på vildsvin som officiellt, innebärande att provresultat 

ska stambokföras, med början att gälla fr o m 2008-10-01 t o m 2012-01-31. Provet är tillsvidare 

inte meriterande för championat. 

Slovensky kopov S57991/2005 Rimdalens Emir – Svensk Utställningschampion 

JhK VU-beslut 2008-08-08 att med anledning av ansökan om svenskt utställningschampionat för 

slovensky kopov S57991/2005 Rimdalens Emir, samt att hunden nu erövrat tre (3) certifikat i 

Jaktklass på utställning i enlighet med gällande bestämmelser, samt att Rimdalens Emir har ett 

godkänt jaktprov erövrat i rasens hemland, tilldela rubricerade hund titeln Svensk 

Utställningschampion (SUCH). 

Beslöt JhK att bifalla av JhK VU tagna beslut enligt ovan nämnda i paragrafen.  

 

 

§ 35 Information från FCI 

Förelåg för JhK kännedom protokoll från: 

Commission for Spaniels möte i Stockholm, 2008-03-08. 

Commission for Ferreting Dogs möte i Wien, 2008-02-10. 

Commission for the Continental Pointers möte i Neprevazka i Tjeckien, 2008-04-17. 

Förelåg för JhK kännedom information angående Coupe d´ Europe (VP) 2008-09-13-14 i Frankrike. 

Noterade JhK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 

 



 

§ 36 Övriga frågor 

Viltspårprov – torkad skank vid spårläggning 

Förelåg inkommen skrivelse, 2008-07-07, samt verksamhetschefens svar, angående reglerna för 

viltspårprov. Skriftställaren har ställt frågan om förtydligande av reglerna avseende om det är 

godkänt att använda en torkad skank alternativt hur många gånger färsk/fryst skank får användas 

i samband med viltspårprov med hänsyn till att spårprovet ska vara så naturtroget som möjligt.  

Konstaterade JhK att etiska regler och anvisningar för provverksamheten ej finns inskrivet i 

Viltspårreglerna. Beslöt JhK att uppdra åt ordföranden att till nästa möte inkomma med förslag till 

sådana.  

Svenska Älghundklubben – angående jaktprovsutbildning för löshundsprov 

Förelåg från Svenska Älghundklubben, för JhK kännedom, svar till medlemmar på förfrågan om 

jaktprovsutbildning för löshundsprov. Skrivelsen har gått via SKK JhK då medlemmarna haft 

synpunkter på att SÄK dröjt med sitt svar. 

Noterade JhK informationen. 

 

 

§ 37 Nästa sammanträde  

Beslöt JhK att fastställa datum 29 januari 2009 för nästa JhK möte. 

 

 

§ 38 Mötets avslutande 

Tackade ordföranden ledamöterna för två givande dagar samt förklarades mötet avslutat. 

  

Vid protokollet 

Ann-Sofi Flygare 

Justeras:  

Kjell Bräster 

Hans Anderson                    

Paul Anderson (§ 31 a) 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli 

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


