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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag 2018-02-08. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Conny Jakobsson, Johan 
Sonesson, Anders Carlsson, Gunnar Pettersson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK kansli), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet) 
 

Anmält förhinder:  

Eliza Kajanus 

Protokoll: 

Björn Eek 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justerare 

Conny Jakobsson utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Efter tidigareläggning av punkt 9, Information från ordförande, fastställdes 
dagordningen. Därefter gjordes en kort presentation av samtliga ledamöter. 
 
§ 4 Information från ordförande 

1. Jakthundskommitténs delegeringsordning gicks igenom. Konstaterades bl.a. att 
arvodet höjts från 1000 kr till 1500 kr för en heldag. 
 

2. Verksamhetsplan och budget för 2018-2019 gicks igenom. 
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3. Tillsättande av arbetsgrupper: 

a. Arbetsgrupp för vildsvinshägnverksamhet: Henrik Barnekow, Conny 
Jakobsson och Johan Sonesson. 
 

b. Arbetsgrupp för fågelutsättning: Britt-Marie Dornell och Anders 
Carlsson. 
 

c. Arbetsgrupp för grytprovsverksamhet: Johan Sonesson och Björn Eek. 
 

d. Arbetsgrupp för Arrangera jaktprov: Magnus Jenssen. 
 

e. Arbetsgrupp för stöthundstest: Henrik Barnekow och Peter Ledin. 
 

f. Arbetsgrupp för etikseminarium: Björn Eek och Peter Ledin. 
 

g. Arbetsgrupp för löshundsjakt som kulturarv: Britt-Marie Dornell och 
Björn Eek. 
 

h. Arbetsgrupp för anlagstest för hägnad björn: Björn Eek, Johan Sonesson 
och Magnus Jenssen. 
 

4. Lathund för kommittéledamöter gicks igenom. 
 

5. Datum för kommande möten: 
a. 12-13 april på Öster-Malma i samband med seminariet för 

jakthundklubbarna. 
 

b. 15 augusti på SKK kansli 
 

c. 15 november på SKK kansli 
 

d. 21 februari (2019) på SKK kansli 
 

§ 5  Föregående protokoll 
Föregående protokoll (JhK 4-2017) gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 6 VU beslut 
JhKs VU har den 12 december 2017 beslutat att godkänna redovisning av 
Specialklubben för kontinentala fågelhundar (SKF) för jaktprovsdomarkonferens den 8-
9 april 2017, och betalar ut 75 000 kr domarkonferensbidrag. I beslutet deltog Britt-
Marie Dornell och Freddy Kjellström. 
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§ 7 Ledamöternas uppdrag 
Listan gicks igenom, och kommer att skickas ut uppdaterad till ledamöterna i samband 
med protokollet.  
 
§ 8 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Ansökan om ändring i provregler för anlagstest i vildsvinshägn.  
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) har inkommit med ansökan 
om ändringar i regelverket för JhKs prov, Anlagstest i vildsvinshägn, för att 
bättre passa deras hundraser. JhK konstaterar att de nu gällande provreglerna 
är låsta i 5 år, (t.o.m. 2021-12-31) vilket gäller alla provregler inom SKK, och att 
det dessutom ska göras en utvärdering av reglerna innan ändring görs, enligt 
JhKs verksamhetsplan för 2018-2019. JhK välkomnar SSDVs åsikter inför 
kommande regelrevideringsperiod. JhK ser även att SSDV hellre är med och 
utvecklar befintliga provformer, än att ta fram ett eget prov. Ett alternativ som 
SSDV bör överväga är att inleda dialog med Svenska Terrierklubben, för att se 
om deras Anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser är av intresse för SSDVs 
raser. Johan Sonesson ansvarar för frågan för JhKs del.  
 

2. Överklagande av jaktprov, Svenska Älghundklubben, SÄK.  
Den överklagande har sänt in sin överklagan till SÄK enligt gällande rutin. SÄKs 
Jaktprovskommitté har lämnat yttrande över inkommen handling. JhK stöder 
SÄKs yttrande, då det kan konstateras att enligt gällande jaktprovsregler, så kan 
domaren stöta älgen först efter 30 minuter. I detta fall gick provtiden ut då det 
förlöpt 27 minuter av tiden sedan senaste stöt. Ett ingripande av domaren i 
denna situation hade givit provet tekniskt fel. JHK beslutar att avslå överklagan. 

 
§ 9 Information 
Ledamöter: 

1. Johan Sonesson rapporterade från möte med FCIs Grythundskommission, den 
4 februari 2018. Två nationella jaktprovsregler var för godkännande, men dessa 
avslogs eller drogs tillbaka, så inga ändringar genomfördes. 
 

2. Johan Sonesson rapporterade från möte med Landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht den 30 januari 2018. På mötet deltog förutom Johan, Svenska 
Grythundklubbens ordförande Jan Johansson och Daniel Ligné Svenska 
Jägareförbundet. För kännedom 
 

Sekreteraren: 
1. Informerade om möjligheten att söka bidrag ur SKKs investeringsbudget för 

utveckling av distansutbildningar. Magnus Jenssen tog upp att det kommer vara 
aktuellt att utbilda i det framtida IT stödet Arrangera jaktprov. Magnus Jenssen 
fick i uppdrag att stämma av med VD Ulf Uddman och IT chef Bengt Pålsson 
innan en eventuell ansökan från JhK görs. 
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2. Redogjorde för möte mellan SKKs ledning och styrelsen för Svenska 

Grythundklubben den 21 november, för kännedom. 
 

3. Redogjorde för statistik från Nationella Viltolycksrådets (NVR) deltagande på 
Stockholm Hundmässa den 16-17 dec 2017. Konstaterades att montern var 
välbesökt, och att det redan beslutats att fortsätta samarbetet inför SHM 2018. 
 

4. Redovisade svar på skrivelse från Rasklubben för släthårig foxterrier till Svenska 
Terrierklubben för kännedom. 
 

5. Information från Svenska Vorstehklubben Södra, att deras stipendiat för JhKs 
stipendium 2016, inte har haft möjlighet att genomföra det som låg till grund 
för ansökan, och avstår därför stipendiet på egen begäran. För kännedom. 
 

6. Genomgång och uppdatering av adresslista för JhKs ledamöter, för kännedom. 
 

7. Deltagande på mässor 2018. Enligt tidigare beslut så ska JhK delta på följande 
mässor: 

a.  Swedish Game Fair på Tullgarn den 25-27 maj. JhK utsåg Henrik 
Barnekow att jämte sekreteraren bemanna mässan.  
 

b. Västgård Game Fair 27-29 juli. JhK utsåg preliminärt Gunnar Pettersson 
att jämte sekreteraren bemanna mässan. 
 

8. JhKs arbete med framtagande av anlagstest på hägnad björn. Beslutades att 
arbetet tar ett uppehåll i väntan på att det klargörs om att det finns någon 
anläggning som vill, och kan använda sig av testet. 
 

9. Informerade om deltagande på rådsmöte för De 5 stora, 29-30 november. Efter 
mötet väcktes idén att göra en sammanställning över samtliga vargdödade 
jakthundar, och jämföra det med SKKs hunddata för att se vad det är för typ av 
hundar som oftast blir vargangripna, och se om dessa är meriterade. Kort efter 
mötet informerade Viltskadecenter att dom hade för avsikt att göra en sådan 
sammanställning, vilken välkomnas av JhK. 
 

10. Informerade om deltagande på Sveriges vildnad, med temat ”Hur mycket är 
jakten värd”, på Skansen den 1 december, för kännedom. 
 

11. Informerade om deltagande på Nationella viltolycksrådets (NVR) rådsmöte, om 
NVRs nationella arbete, den 7 december, för kännedom. 
 

12. Rapporterade från möte med en riksdagsledamot den 25 januari, angående 
förändringar i Djurskyddslagen, tillsammans med SKKs VD Ulf Uddman, för 
kännedom. 
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§ 10 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 

1. KF protokoll från den 30 september – 1 oktober, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 
 

2. Protokoll FCI General Committee 22 augusti 2017, för kännedom. 
 

3. Protokoll FCI European Section General Committee 7 december 2017, för 
kännedom. 
 

4. Protokoll FCI Earth dog Commission 12 feb 2017, för kännedom. 
 

5. Protokoll FCI Commission for Hounds 15 september, för kännedom. 
 

6. Riktlinjer för att anordna the Coupe dÉurope (CdE), Indivudual Challenge Cup 
(ICC) och International Working Tests for Retrievers (IWT), för kännedom. 
 

7. Riktlinjer för kvalificering och lottning för the Coupe dÉurope (CdE), Indivudual 
Challenge Cup (ICC) och International Working Tests for Retrievers (IWT), för 
kännedom. 
 

8. Regler för International Working Tests for Retrievers, för kännedom. 
 

9. Regler för FCI European cup for English hunting spaniels, för kännedom. 
 

10. Dagordning för FCI grythundskommission, 4 feb 2017, för kännedom. 
 
§ 11 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Ansökan om utbetalning av jaktprovdomarkonferensbidrag SSRK. Då ansökan 
uppfyllde JhKs krav på redovisning, beslutade JhK att godkänna densamma och 
betala ut 75 000 kr i domarkonferensbidrag. 
 

2. Ansökan om bidrag till jaktprovdomarkonferens 15-16 mars 2019, Svenska 
Vorstehklubben. JhK konstaterar att ansökan uppfyller kraven för JhKs regler 
för Domarkonferenser, och beslutar att bevilja ansökan.  
 

3. Ansökan från Specialklubben för Kontinentala fågelhundar, SKF, om dispens för 
jaktprov i eftersöksgrenar. JhK beslutade att bordlägga ärendet, och 
återremittera det, då det saknades viss information för att kunna ta beslut i 
frågan. Efter komplettering tas ärendet till beslut i JhKs VU. 
 

4. Ansökan från Forshagaakademin om samarbete inför Jakt SM för 
gymnasieelever på Swedish Game Fair på Tullgarn 25-27 maj. Samarbetet ska 
innefatta att SKK står för tävlingsmomentet hundkunskap, och att bidra med 
priser till vinnarna. JhK beslutade att anta samarbetet. 

https://sites.google.com/a/skk.se/jhk/moeten/2018/meeting-1-2018/meeting-2018-02-08-9-9-1516195470754
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo1ZTk1YTg5N2I0YzIxYjJl
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo1ZTk1YTg5N2I0YzIxYjJl
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo3NTJkMmE1Y2M0MzFhMTdj
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo0MmY3MDZiODQ5NzFhMDU3
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDozMzVkMjM3ZWJhY2RlYmE1
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo3Yzk5ZmE1NDMyYmM3MTY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDoyY2QwOWE4ZmExYzFkNDYw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDozYWQ5NzliMThiMzViYTYw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo2YzRkZmVmNzYwMTIyNmI5
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDozYWM0MTAzMTBkMDA2ZGNi
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDoxOWJjZDIzMTgxNDg2Zjg0
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDoxOWJjZDIzMTgxNDg2Zjg0
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5. Förfrågan från Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet (NVR) i 

Uppsala län om att utse representant från SKK i det regionala viltolycksrådet i 
Uppsala län. JhK beslutade att utse Johan Sonesson som SKKs representant.  
 

6. Inkommen fråga från styrelseledamot i Svenska Beagleklubben, och medlem i 
Jämtlands Dreverklubb, om vad som gäller för att släppa hund som inte är 
meriterad på rådjursrenhetsprov (RR prov) på jaktprov under tid då hundar 
som förföljer klövvilt inte får användas. Frågan bordlades, och det uppdrogs till 
sekreteraren att kontakta de berörda klubbarna för att bereda ärendet vidare. 
 

7. Fråga från Svenska Bassetklubben (SBaK) om när ett jaktprovsresultat kan anses 
vara fastställt. JhK konstaterar att ett jaktprovsresultat är fastställt när det har 
behandlats i ett fullmäktige. Om hundägaren ska använda resultatet till att 
anmäla hund i jaktklass på utställning, måste detta kunna påvisas för 
utställningsarrangören innan resultatet blivit registrerat på SKK. 
 

8. Fråga från Mikael Wilhelmsson, bedömare för Anlagstest i vildsvinshägn i 
Agusa, om att rekommendera en tränare i hägnet som domarelev för 
Anlagstest i vildsvinshägn. Frågan bereds vidare av vildsvinshägngruppen enligt 
fastställt regelverk för utbildning av bedömare i vildsvinshägn. 
 

9. Fråga från föreningen Sveriges Fäbodbrukare om att SKKs Jakthundskommittè 
borde jobba med att få vissa jakthundsraser att bli kulturbärare för 
löshundsjakten. JhK tycker förfrågan är intressant, och Ordföranden fick i 
uppdrag att jobba vidare med att få fram mera information i ärendet. 
 

10. Begäran om utbetalning av konferensbidrag av Svenska Älghundklubbens 
vildsvinsgrupp, för domarkonferens 7-8 april 2017 i Linköping. Då det saknades 
ett protokoll i ansökan, så bordlades begäran tills detta inkommit, och därefter 
fattas ett VU beslut i ärendet. 
 

11. Överklagan av älghund SM 2016. En deltagare på Älghund SM 2016 har tidigare 
inkommit med överklagan på hela det aktuella arrangemanget. Frågan 
bordlades vid förra mötet, i väntan på svar från Svenska Älghundklubben, SÄK. 
SÄK har inkommit med svaret att Älghund SM i sig inte är ett prov, utan en 
samling jaktprov som genomförs samma dag. Överklagan kan bara göras av den 
som är berörd av aktuellt resultat, och för varje prov var för sig. I detta fall har 
en deltagare överklagat hela Älghund SM som arrangemang. Då detta inte är 
möjligt enligt gällande regler, så beslutade JhK att avslå överklagan.  
 

12. Öster Malma träffen den 13-14 april. Det framtagna programmet gicks igenom, 
och justerades. Programmet kommer att skickas ut med information och 
anmälan till träffen inom kort. 
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§ 12 Remisser Myndigheter/organisationer 

1. Genomgång av aktuella delar ur Lagrådsremissen för ny Djurskyddslagstiftning 
som berör JhK. De utsedda arbetsgrupperna arbetar vidare med de förslag som 
berör respektive grupp. 
 

2. Information från VD Ulf Uddman om skrivelse till Svenska Taxklubben, Svenska 
Terrierklubben och Svenska Grythundklubben, om att förbereda svar till den 
utredning som ska tillsättas enligt propositionen om ny Djurskyddslag. För 
kännedom. 

 
§ 13 Resultatrapporter 
Rapporterna för 2017 gicks igenom och lades till därefter till handlingarna. 
 
§ 14 Övriga frågor 
Anders Carlsson ville uppdatera sig om vad som gäller för de avtal som enligt 
överenskommelse ska skrivas mellan arrangören och klubben i samband med jaktprov 
på utsatt fågel.  
 
§ 15 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
Mötet enades om att § 11.11 faller in under denna paragraf. 
 
§ 16 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 12-13 april på Öster Malma. 
 
§ 17 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.  
 
        
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock bli  
Föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 

Vid protokollet:  
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell   Conny Jakobsson 
 


