
 
  

 

 
2014-02-06, på SKKs kansli 

Sida 1/8 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) 2014-02-06, på SKKs kansli 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, ordf, Freddy Kjellström, vice ordf (§ 1-7, 10 a-b), Hans Anderson, 
Willy Gustafsson, Conny Jakobsson, Göran Johansson (§ 1-7, 10 a-b), Tomas Larsson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Eliza Kajanus 

Återbud:  

Daniel Ligné 

Protokoll: 

Nina Karlsdotter 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna. För att hedra minnet av Kjell Bräster 
avhölls en tyst minut, varefter mötet öppnades.  
 

§ 2 Val av justerare 

Hans Anderson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 4-2013, förelåg. För kännedom förelåg kopia på CS beslut 
om tillträdesförbud för medlem (JhK §108 c). 
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JhKs formulering i § 93 a Tolkning provregler har föranlett att Svenska Älghundklubben 
hos CS begärt att frågan tas upp på nytt. JhK konstaterade att det finns behov av 
omformulering för att missförstånd inte ska uppstå. 

JhK beslutade att ge Britt-Marie Dornell och Freddy Kjellström i uppdrag att ta upp 
frågan på CS möte 13 februari 2014 och föreslå återremittering till JhK för 
omformulering. 

JhK beslutade att, om ärendet återremitteras, utse en arbetsgrupp för omformule-
ringen bestående av Freddy Kjellström, Göran Johansson och Eliza Kajanus. 

Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

§ 5 VU-beslut 

JhK VU-beslut 2013-12-19 förelåg; 

JhK godkände vid sammanträde 2013-08-20, § 58, drevprovsregler för Svenska 
Dreverklubben, Svenska Bassetklubben och Svenska Beagleklubben med ett 
antal påpekanden. Dessa är nu åtgärdade och godkända av klubbarna. 
 
JhKs VU beslutade därmed fastställa reglerna för perioden 2014-07-01 t.o.m.  
2017-06-30. 
 

JhK beslutade att fastställa VUs beslut. 

 

§ 6 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapport för perioden november 2013 vilken föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporten varefter den lades till handlingarna. 
 

§ 7 JhK delegeringsordning 2014-2015 

Delegeringsordningen förelåg och föredrogs rubrik för rubrik av ordförande.  
JhK beslutade att föreslå CS att göra en omdisponering och flytta text från Övrigt till 
Kommitténs arbetsuppgifter; sista punkten under arbetsuppgifterna ersätts med 
texten ”Finna samverkansformer mellan SKK och jägarorganisationer i frågor av 
gemensamt intresse” (från Övrigt). 

 

Av CS utsedda representanter i samverkan med svenska organisationer: 

Svenska Jägareförbundet Nils Erik Åhmansson, Britt-Marie Dornell,  

 Ulf Uddman 

 

Av CS utsedda representanter i Nordiskt samråd: 

NKU/Jakt Nils Erik Åhmansson, Britt-Marie Dornell 

 



  

SKK/JhK nr 1-2014 
2014-02-06, på SKKs kansli 

Sida 3/8 
 
 

 
Av CS utsedda representanter i internationellt samråd: 

FCI:s brittiska stående fågelhundar Britt-Marie Dornell 

FCI:s drivande hundar Curt-Christer Gustavsson 

FCI:s grythundskommitté Johan Sonesson 

FCI:s kontinentala fågelhundar Marie Nylander 

FCI:s retrieverkommitté Lars Johnsson 

FCI:s spanielkommitté Rolf Näslund 

 

Av JhK utsedda representanter i samverkan med svenska organisationer: 

Nationella Viltolycksrådet Freddy Kjellström 

Viltförvaltningsrådet Hans Anderson 

Rovdjurscentret De 5 stora Tomas Larsson 

Svenska Yrkesjägarföreningen Britt-Marie Dornell 

Regionala Viltolycksråden: 

 Stockholm Hans Anderson 

 Östergötland Göran Johansson 

 Kalmar, Kronoberg Conny Jakobsson 

 Örebro, Västmanland Tomas Larsson 

 Västra Götaland Willy Gustafsson 

 Skåne Britt-Marie Dornell 

 

JhKs VU består av ordförande, vice ordförande och representant från kommittén 
utsedd utifrån sitt kompetensområde. 

 

JhK beslutade att bordlägga att utse representant i uttagningsgruppen för 
Hamiltonplaketten. 

 

§ 8 Journalistisk rapportering  

Eliza Kajanus är nu knuten till JhK som skribent. Tanken är att Eliza på uppdrag ska ta 
fram lämpliga artiklar att erbjuda jakthundsklubbarna för publicering i tidningar och 
webb och till SKKs webbsida och jaktpress för att föra fram vad SKK gör i 
jakthundsfrågor. Eliza kommer att vara med på de flesta JhK mötena framöver. 

 

§ 9 SKK Domaretiska regler för prov- och tävlingsdomare 

Kjell Svensson föredrog ärendet och pekade på att domaretiska regler idag finns i 
”Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler” vilket kan 
uppfattas som lite undanskymt när det gäller prov- och tävlingsdomare. 
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Ett nytt dokument har därför tagits fram ”SKKs domaretiska regler för prov-
/tävlingsdomare samt beskrivare” där man samlat ihop redan befintliga regler. 

JhK beslutade att stödja förslaget och gav Kjell Svensson i uppdrag att jobba vidare på 
sedvanligt sätt. 

 

§ 10 Information 

a) Ordförande 
Britt-Marie Dornell rapporterade att hon på grund av mycket sen inbjudan inte 
har möjlighet att delta vid FCIs möte med kommittén för Brittiska stående 
fågelhundar 2014-02-10. 
 

b) Ledamöterna 
Göran Johansson förmedlade fråga vilka jaktprov gonczy polski kan delta i. 
Rasen tillhör Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) 
fr.o.m. 1 januari 2014 varmed anlagstest i vildsvinshägn, jaktprov på vildsvin 
med drivande hund och RR-prov även omfattar gonczy polski. 
Eventuella frågor till JhK rörande rasen ska förmedlas av SSDV. 
 
Freddy Kjellström informerade att han följt rovdjurspolitikens utveckling den 
senaste tiden. Riksdagen beslutade att vargstammen ska omfatta 170-270 
individer, men Naturvårdsverket beslutade raskt efter riksdagsbeslutet att 
ändra och via ett myndighetsbeslut fastställa referensvärdet till 270. 
Senare har beslutet om vargjakt överklagats till Förvaltningsrätten som beslutat 
om inhibition av vargjaktsbeslutet. 
Fråga som aktualiserades var att SKK tillsammans med Jägareförbundet och 
andra berörda intressenter bör närmare undersöka vad som kan göras för att 
försöka lösa den låsta förvaltningssituation som nu har uppkommit.  

 
Tomas Larsson rapporterade att arbetet med förslag till anlagsprov i vildsvins-
hägn för tysk jaktterrier pågår, förhoppningsvis kan det presenteras vid nästa 
möte med JhK. 
 

c) Tävlingsavdelningen 
För kännedom förelåg ”Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur; beslutade  
2013-12-12”. Kjell Svensson föredrog ärendet och pekade på att en nyhet på 
jaktprovssidan var att veterinärkravet vid mästerskap tagits bort. 
 
För kännedom förelåg uppdaterat nationellt dopingsreglemente för hund vilken 
föredrogs av Kjell Svensson.  
 
Kjell Svensson rapporterade om de konsekvenser som Kjell Brästers bortgång 
kommer att resultera i, bl.a. med tanke på att det för närvarande inte finns 
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någon anställd på kansliet med särskild jaktlig kompetens. Det kommer att 
innebära att JhKs ledamöter måste axla ett större ansvar tillsvidare. 
 

d) Adjungerade 
--- 

e) Sekreteraren 
För kännedom förelåg aktuell lathund för kommittéledamöter samt SKKs policy 
för digitala medier. 
 

§ 11 Bordlagda ärenden 
Kontaktperson 
JhK beslutade att utse Britt-Marie Dornell till kontaktperson i arbetet med 
gemensamma regler för nordiska jaktprov för älghundar. 
 
Etikfrågor fågelutsättning 
Hans Anderson, som nu kommer att leda arbetet med att utvärdera Riktlinjer och Råd 
för utsättning av fågel som gäller för Sveriges Jordägareförbund, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Svenska Jägareförbundet (SJF), SKK samt Sveriges Yrkesjägarförening 
(SYF), meddelade att arbetet kommer att intensifieras. 
Arbetsgruppen består av följande personer: Fredrik Widemo representerar SJF, Claes 
Carnbring representerar brittiska stående fågelhundar, Ingmar Tykesson representerar 
kontinentala stående fågelhundar, Sören Åmand Hansen och Jan-Erik Bodell 
representerar SYF, samt att Hans Andersson representerar JhK.  
 

 
§ 12 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag från CS möte 2013-11-14–15; CS har beslutat tillstyrka 
Svenska Beagleklubbens överklagande av JhKs beslut att inte medge att registrera 
titeln Nordisk Mästare vid drevprov för rasen. 

”CS beslutade tillstyrka Svenska Beagleklubbens överklagande och införa titeln 
Nordisk Mästare för beagle. 
CS beslutade vidare att informera Svenska Dreverklubben och Svenska 
Stövarklubben om beslutet. 
Punkten är omedelbart justerad.” 

 
Förelåg protokollsutdrag från CS möte 2013-11-14–15; 

”§ 154 Protokoll SKK/JhK nr 3-2013  Övrigt 
Avrapportering av samarbetet mellan Svenska Älghundklubben (SÄK) och 
Svenska Jämthundklubben. 
Nils Erik Åhmansson informerade om bakgrunden till de problem som finns inom 
specialklubben och dess rasklubbar sedan något år tillbaka. SKK har ställt krav på 
klubben att med jämna mellanrum rapportera till SKK om hur arbetet utvecklas.  
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Jämthundklubbens ordförande har i en skrivelse uttryckt sitt missnöje med 
samarbetet och hur specialklubben tolkar vissa jaktprovsregler, i detta fall bl.a. 
med användning av bil vid jaktprov och dess konsekvenser. 
CS diskuterade frågan och beslutade att i dagsläget inte ta ställning i sakfrågan 
utan avvakta det möte som Ulf Uddman kommer att ha den 22 november med 
SÄKs ordförande.” 

 
JhK noterade protokollsutdragen. 
 
 
§ 13 CS protokoll 
Förelåg CS protokoll nr 7-2013. 
JhK noterade protokollet. 
 
 
§ 14 Domarkonferenser 
Den konferens för auktoriserade domare för jaktprov på vildsvin med drivande hund 
som skulle avhållits 1-2 februari 2014 var tvungen att ställas in på grund av otjänligt 
väder. Nytt datum för konferensen kan tidigast bli 1 oktober 2014. 
JhK beslutade att ge Tomas Larsson i uppdrag att kontakta Henrik Barnekow rörande 
nytt datum. Så snart nytt datum fastställts kommer ny inbjudan att skickas ut. 
 
För kännedom förelåg platser och tider för tidigare beviljad drevprovsdomarkonferens 
för basset, beagle och drever under 2014. 
 
 
§ 15 FCI 
För kännedom förelåg följande handlingar: 

a) Protokoll från FCI möten: General Committee 2013-04-09,  Commission for 
British Pointing dogs 2013-02-24,  Noteringar från möte med FCIs ordförande 
och Kanadensiska Kennelklubbens ordförande 

b) Kallelse/Agenda: Agenda för möte 2014-02-10 med Commission for British 
Pointers 

c) FCI medlemmar 
d) Commission members: Commission for British Pointers 
e) Cirkulär:  2/2014 och 4/2014 

 
JhK noterade handlingarna. 
 
 
§ 16 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners 
För kännedom förelåg Norsk Kennel Klubs uppsägning av avtal mellan NKK och SKK, 
daterat 2012-03-19, rörande fågelhundklubbarnas rätt att bedriva träningsverksamhet 
i respektive land. NKK erfar att avtalet inte fungerar som tänkt.  
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§ 17 JhKs externa aktiviteter 

a) Program för temadagar Öster Malma 
JhK har tidigare beslutat att det årliga seminariet för Jakthundsklubbarna 
avhålls 2014-04-04–05, med start vid lunch den 4 april.  Plats: Öster Malma.  
JhK beslutade att sätta upp följande punkter på programmet: 
-    Tänk om! – din klubbs roll i SKK. Jakthundsklubbarnas inflytande inom SKK 
-    Jaktetik 
-    Workshops på temat jaktetik 
-    Vad kommer att hända i SKK Jakthundskommitté de närmaste två åren 
-    Aktuella jaktfrågor, information från Svenska Jägareförbundet 
 
 
Förelåg förfrågan från Terrierklubben om de får sända representanter som 
tidigare år. 
JhK beslutade att meddela att man är välkommen att anmäla enligt tidigare 
rutin.  
 

b) JhK medverkan på jaktmässor 
Förelåg information om Sunne Jaktmässa i Rottneros park 8-10 augusti 2014. 
Ordförande meddelade att man diskuterat denna mässa i CS och att CS uttalat 
att man önskar att SKK deltar. 
JhK beslutade med anledning av ovanstående, att SKK/JhK 2014 deltar vid 
Sunne Jaktmässa samt som tidigare beslutats, vid jaktmässan i Fäviken. 
 

 
§ 18 Remissvar och svar från myndigheter 
För kännedom förelåg regeringsbeslut angående ansökan om bidrag ur Viltvårdsfonden 
för 2014. 
JhK noterade informationen. 
 
För kännedom förelåg Svenska Kennelklubbens yttrande över ”Delbetänkande av 
Jaktlagstiftningen: Viltmyndigheten – jakt- och viltförvaltning i en ny tid (SOU 
2013:71)” 
JhK noterade informationen. 
 
 
§ 19 Övriga frågor 
Hanteringsrutiner i JhK  
På förekommen anledning beslutade JhK att påminna om att gängse hanteringsrutiner 
ska följas, det vill säga: för att nå JhK med ett ärende måste varje rasklubb gå via sin 
specialklubb.  
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§ 20 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 inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan 
protokollet är justerat. 
  
 
§ 21 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde med JhK avhålls den 3 april 2014 på Öster Malma i samband med 
seminariet för Jakthundklubbarna. 
 
 
§ 22 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 Hans Anderson 


