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 SKK/JhK nr 5-2022    
2022-11-17  
§ 78 - 95 
  
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté, JhK, 
torsdag 2022-11-17.  
  
  
Närvarande 
Ordinarie ledamöter:  
Magnus Jensen, Henrik Barnekow, Matts-Olof Mattsson § 78 - 82, § 84, Johan 
Sonesson. 
 
Adjungerade:  
Kjell Svensson (SKK), Eliza Kajanus (journalistisk bevakning) § 78 - 82, § 84, Kees de 
Jong (SKK) § 83.1, Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet) § 78 - 82, § 84, Dennie 
Walldén (SSDV) § 84.4. 
  
Anmält förhinder:   
Gunnar Pettersson, Thore Larsson, Anders Carlsson, Rebecca Lundholm-Krig (Svenska 
Jägareförbundet). 
  
Protokoll:  
Ewa Ekfeldt  
  
§ 78 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarade mötet öppet, som är det första 
fysiska mötet på länge. Nya sekreteraren presenterade sig själv kort. 
      
§ 79  Val av justerare 
Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.   
  
§ 80  Fastställande av dagordning   
Föreslagen dagordning fastställdes.  
 
§ 81 Föregående protokoll   
Föregående protokoll (JhK 4-2022) gicks igenom. Kommittén lade därefter protokollet 
med ett godkännande till handlingarna. 
 
Ett fel i tidigare protokoll (JhK 3-2022 § 36.1) har uppmärksammats gällande poäng för 
anlagstest i vildsvinshägn. Korrekt poäng för godkänd är 18, samt formuleringen ”två 
poäng i varje moment” ska tas bort. Justeringen godkändes av kommittén. 
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§ 82  Beslut tagna av JhKs verkställande utskott, VU   
VU i SKKs JhK har den 3 oktober 2022 tagit beslut enligt nedan. 
 
Ansökan har inkommit från två fågelhundsklubbar i Norge att arrangera träning och 
intern tävling i Sverige. Enligt avtal mellan Norsk Kennelklubb och Svenska 
Kennelklubben kan en norsk fågelhundsklubb endast genomföra ett sådant 
arrangemang om SKK ger tillstånd till detta. SKKs Jakthundskommitté, JhK, har hört de 
svenska specialklubbarna för de brittiska stående fågelhundsraserna genom deras 
samarbetsorganisation Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA, om deras inställning till 
detta arrangemang. FA har uttalat att man inte stödjer att dessa arrangemang ska 
genomföras i Sverige. Verkställande utskottet i SKKs Jakthundskommitté har beslutat 
att avslå ansökningarna. 
 
Kommittén fastställde beslutet.  
 
§ 83  Ledamöternas uppdrag 

1. Viktiga frågor för JhK att driva framåt  
På uppdrag av SKKs VD och ordförande kommer JhK ta fram viktiga frågor att 
driva framöver, internt inom SKK och extern. Under mötet presenterades ett 
förslag till punkter som kommer rangordnas och arbetas vidare med innan de 
presenteras vidare. 

 
2. Stöthundstest 

Arbetet fortgår med att ta fram ett regelverk för ett stöthundstest. 
Utgångspunkten är att JhK ska ha ett färdigt förslag till jakthundklubbarnas träff 
i mars vid Öster Malma. 
 

3. Etikgruppen 
JhK kommer fortsätta att arbeta aktivt med etikfrågan. Det är viktigt för att 
bibehålla allmänhetens acceptans för jakt med hund. Etikgruppen har tagit 
fram ett diskussionsunderlag för klubbarna att ta del av på 
jakthundklubbsträffen vid Öster Malma i mars 2023. 
 

§ 84  Jaktprov & regler, samt regelrevideringar  
1. Avelsprov i hägn på vildsvin med drivande hund  

Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, har inkommit med 
kompletteringar kring sitt förslag till gällande provregler. JhK beslutade att 
återremittera regelverket och kontaktar klubben för att informera om 
ytterligare ändringar som behöver justeras innan regelverket kan godkännas. 
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2. Drevprovsregler från Svenska Stövarklubben, SvStK   

SvStK har kommit in med slutversion av drevprovsregler efter komplettering. 
JhK beslutade att fastställa provreglerna under förutsättning att ett fåtal 
mindre justeringar genomförs.  

- Punkt 7 Allmänna regler. Ta bort de ändringar som gjorts under rubriken 
Kastrerad hanhund/tik då de allmänna reglerna är fastställda av SKK 
Centralstyrelse och är lika för alla regelverk. 

- Punkt 2.4. Text om testikelstatus ska strykas då det redan finns under 
annan punkt. 

- Punkt 5.15. Ta bort och flytta till anvisningar. 
 

3. Svenska regler för älghundsprov 
FCI har gett ett preliminärt beslut på SKKs ansökan om att få de nationella 
svenska reglerna för älghundsprov löshund godkända som regelverk för att 
arrangera internationellt prov med CACIT i Sverige. Svenska Älghundklubben 
behöver komplettera reglerna med tillägg. 

- Beskrivning hur CACIT ska delas ut. 
- Förtydliga att det endast är tillgängligt för FCI-erkända raser.  

 
4. Championat på frilevande björn  

SSDV har kontaktat SKK med önskan om att öppna upp för fler raser att få 
championatet SE J(björn)Ch. Dennie Walldén närvarade och föredrog SSDVs syn 
på denna fråga. 
 
JhK beslutade att kontakta Svenska Älghundklubben (SÄK), SSDV, SvStK, 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) samt Svenska 
Wachtelhundklubben (SWK) med en förfrågan om de är intresserade av att de 
raser som respektive specialklubb har rasanavar för ska kunna erhålla titeln SE 
J(björn)Ch. 

 
5. Utbildning av reviderat regelverk för vildsvinsprov (hägntest) 

JhK beslutade att kommittén ska förtydliga poängsättningen med definitioner, 
samt hålla digital utbildning för domare i det reviderade regelverket innan de 
nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet. 

 
6. Regelverk för praktisk eftersöksbedömning 

Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) har kommit in med en uppdaterad 
version av regelverket. JhK fastställde den reviderade versionen att gälla från 
2023-01-01. 
 



    
SKK/JhK nr 5-2022  

2022-11-17 Sida 4/8  
  
  

  
§ 85  Information 

Ordförande 
1. Information om SKK Start 

Johanna Anderkrans (SKK) gav en lägesrapport om SKK Start. Svenska 
Beagleklubben (SBIK) har under hela säsongen använt SKK Start för sina 
drevprov, en utvärdering kommer ske efter provperiodens slut den 28 februari.  
 
Svenska Taxklubben (SvTK) har fått erbjudande att använda SKK Start för 
viltspår redan nu, Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) kommer få 
tillgång till under våren. Jaktprov för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
(SKF), Fågelhundarnas Arbetsutskott (FA), Svenska Wachtelhundklubben (SWH) 
samt SSRK är under utveckling.  

 
2. Dialog SSRK och Jaktretrieverklubben  

Rapporterades om status rörande den dialog som förs mellan SSRK och 
Jaktretrieverklubben under ledning av Britt-Marie Dornell, tidigare ordförande i 
JhK. Dialogen har nu kommit fram till ett läge där ett slutligt erbjudande 
kommer att föreläggas Jaktretrieverklubben. 

 
3. Specialklubbskonferensen januari 2023  

Sista helgen i januari arrangerar centralstyrelsen (CS) en specialklubbs-
konferens. JhKs ordförande kommer att prata om renmark- och 
rovdjurssituationen och knyta an till visionsarbetet om hur den ökade 
konkurrensen om mark påverkar hundägandet. 

 
4. Jakthundskonferens Öster Malma mars 2023 

Jakthundskommitténs sekreterare och Peter Ledin (Jägareförbundet) sätter 
ihop ett program till dagarna och skickar inbjudan. VD samt ordförande i SKK 
bjuds särskilt in att delta. 

 
Ledamöter  
Ingen information faller under denna punkt. 
 
Tävlingschef 
Ingen information faller under denna punkt. 

 
Sekreterare 

5. Debattartikel – Dags att Sverige får en friluftsminister 
Informerade om debattartikel undertecknad av bland annat Svenskt Friluftsliv, 
Svenska Kennelklubben, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, 
Sportfiskarna samt Svenska Jägareförbundet. För kännedom. 
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6. NVR-information från rådsmöte 20 oktober 
Sekreteraren har tagit fram förslag till aktivitetsplan för vad SKK som aktiv 
samarbetspartner till NVR kan göra för att förebygga viltolyckor, bland annat 
genom att i SKKs sociala medier samt i tidningen Hundsport Jakthund lyfta 
hundens roll i trafikeftersök.   

 
7. De 5 stora 

Inget nytt från De 5 stora. JhK fastslog att det är viktigt för oss att vara 
representerade för att kunna föra fram våra synpunkter. 

 
Svenska Jägareförbundet 
Inget som inte tidigare avhandlats under övriga rubriker. 

 

§ 86  Marknadsaktiviteter som berör Jakthundskommittén 
1. Stockholm Hundmässa 10-11 december 2022 

Sekreteraren informerade om status kring planering av Jakthundstorget på 
Stockholm Hundmässa 2022. Henrik Barnekow och Gunnar Pettersson från 
kommittén kommer arbeta under mässan tillsammans med sekreteraren. 
 

2. Hundens dag Almunge Hundcenter 6 maj 2023 
Almunge Hundcenter har bjudit in JhK att delta på Hundens dag i maj 2023. JhK 
beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte.  
 

3. Externa mässor 2023  
JhK beslutade att JhK ska delta på Elmia Game Fair 18-20 maj samt Västgård 
Game Fair 28-30 juli under nästa år.  
 

4. Marknadsföring av JhK 
Diskuterades att JhK behöver bli flitigare på att marknadsföra sitt uppdrag såväl 
i sociala medier som i tryckt media (tidningen Hundsport Jakthund samt övriga 
tidningar som når målgruppen). Det finns redan mycket material som är bra 
och går att dela redan nu. Sedan tidigare finns beslut att ta fram 3 artiklar/år till 
jakthundsklubbarna.  
Vidare diskuterades möjligheten att göra utskick direkt till rasklubbarna. 
 

5. Aktiviteter hos gymnasieskolorna som har jakt på schemat   
Sekreteraren har tagit fram förslag att tillsammans med Jägareförbundet och 
Sveriges Hundungdom göra ett utbildningsmaterial till gymnasieskolor med 
jaktrelaterade utbildningar. Målet är att öka kunskapen om jakthundar, bidra 
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till ökad etik inom jakten samt informera om utbildning och ägandet av 
jakthundar. Sekreteraren och Peter Ledin (Jägareförbundet) kommer diskutera 
projektet vidare initialt. 

 
6. Stella-fonden 

Stella-fonden stöttar hundägare vars jakthundar skadats i samband med 
vargangrepp ekonomiskt. JhK beslutade att uppmärksamma tidningen 
Hundsport Jakthund om fonden, och be dem göra ett reportage om fonden. 

 
§ 87  Protokolluttdrag 

Information från Fédération Cynologique Internationale, FCI 
1. Circular 10/2022, International regulations for field trials for retrievers. För 

kännedom.  
2. Circular 12/2022, Rules for FCI International working tests for retrievers. För 

kännedom.  
3. Rapport från möte med FCI Commission for continental pointers i Zadar, 

Kroatien. För kännedom. 
 

Information från Disciplinnämnden, DN 
4. Beslut 60/2022, Varning och 18 månaders registreringsförbud för domare 

älghundsprov Svenska Älghundklubben (SÄK). För kännedom. 
 

Information från Centralstyrelsen, CS 
5. Rapport gällande svensk lapphund gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna. För kännedom. 
 

Information från Nordisk Kennel Union, NKU 
6. NKU har skrivit under gemensam ansökan att klassa löshundsjakten som ett 

världskulturarv, dokumentet kommer att biläggas ansökan som sker i ett 
gemensamt arbete med Jägareförbundet. För kännedom. 
 

§ 88  Inkomna skrivelser och ärenden 
1. Renmarkskommittén  

Peter Ledin (Jägareförbundet) informerade om att utredningen begärt mer tid, 
till nästa höst. Det arbetas intensivt med denna fråga som är viktig för SKKs 
verksamhet.   

 
2. Redovisning för aspirantprov gällande anlagstest på vildsvin   

Sekreteraren i JhK kontaktar hundträningsanläggningar som har anlagstest på 
vildsvin och ber om uppdaterade underlag. Två nya aspiranter har godkänts i 
vildsvinshägn Anders Schönborg, Axtorp, samt Mikael Andersson, Dals-Ed. 



    
SKK/JhK nr 5-2022  

2022-11-17 Sida 7/8  
  
  

  
 
 

3. Officiellt prov på björn i hägn 
Peter Ledin (Jägareförbundet), Björn Eek (tidigare SKK) samt domare från 
hundträningsanläggningarna i Junsele samt Almunge har utifrån befintligt 
björntest önskan att ta fram officiella provregler. JhK kontaktar SÄK, SWK samt 
SSDV om det finns intresse och behov för ett sådant prov samt om de är 
intresserade av att ta hand om regelverket. 

 
4. Internationellt Working Test, IWT, SSRK  

SSRK har ansökt om att arrangera IWT 2023 samt ekonomiskt stöd för detta. 
För kännedom. 

 
5. Specialklubb för rasen erdélyi kopó 

Föreningskommittén har önskat hjälp från Jakthundskommittén med 
bedömning av lämplig specialklubb för rasen erdélyi kopó, enligt SKK/FK nr 4-
2022 § 75. JhK föreslog att SSDV tillfrågas om att ta rasansvar för denna ras.   

 
6. Jaktprovdomarkonferens SWK 

SWK har efter förra mötets godkännande flyttat sin jaktprovdomarkonferens till 
den 10-12 mars 2023. För kännedom. 

 
§ 89 Myndigheter och organisationer 
Remiss från Naturvårdsverket gällande förvaltningsplan för stora rovdjur är besvarad. 
För kännedom.  
 
§ 90 Resultatrapporter 
Resultatrapport för JhK till och med oktober 2022 gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna. 
 
§ 91 Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades vid mötet.  
 
§ 92  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  
 Inget ärende faller under denna paragraf. 
 
§ 93  Punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i nyhetsbrev  
Inget ärende faller under denna paragraf. 
 
§ 94 Nästa möte 
Nästa möte kommer hållas den 22-23 februari 2023. 
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§ 95 Avslutning 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 

    
         
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats under mötet. Beslut som 
fattats kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  
  
  
Vid protokollet:  
Ewa Ekfeldt 
  
  
Justeras:  
Magnus Jensen  Henrik Barnekow  
  


