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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
tisdag 2020-02-18. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jenssen (deltog ej i § 9.1), Gunnar Pettersson, Henrik Barnekow, Anders 
Carlsson, Johan Sonesson 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet, från § 5.2) 
 

Anmält förhinder:  

Thore Larsson, Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet, vilket är hans 
 första som ordförande. 

 

§ 2 Val av justerare 

 Gunnar Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning fastställdes. Beslutades att § 5.2 väntas med tills Peter 
 Ledin anslutit till mötet. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll (4-2019) gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 5  Ledamöternas uppdrag 
 
 Rapport från arbetsgrupper 

1. Stöthundstest (Henrik, Peter) – Svenska Vorstehklubben (SVK) har visat intresse 
för JhKs förslag om ett stöthundstest. SVK välkomnas att i samråd med Henrik 
Barnekow ta fram ett förslag till regelverk, som ska presenteras för JhK. Frågan 
tas även upp till diskussion på årets Öster-Malma träff den 3-4 april. 
 

2. Kontaktpersoner för regelrevidering av jaktprov:  
 

 Magnus Jenssen – Har haft löpande kontakt med Svenska 
Älghundklubben (SÄK), som ligger bra till i tid med sitt 
revideringsarbete. 
 

 Gunnar Pettersson – Har haft löpande kontakt med Svenska 
Stövarklubben (SvStK), som endast kommer att göra smärre ändringar. 
Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar (SSDV) har 
meddelat att de kommer att ta fram och ansöka om ett nytt anlagsprov 
i vildsvinshägn. 

 

 Henrik Barnekow – Förslag på ändringar av viltspårprov har inkommit 
från flera specialklubbar. Svenska Schweisshundklubben (SvSHK), har 
meddelat att man troligtvis kommer att ta bort en provform, i övrigt 
inga större ändringar. JhK beslutade att Henrik blir kontaktperson för 
Anlagstest i vildsvinshägn efter Conny Jakobsson. 
 

 Anders Carlsson – Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har tagit 
beslut om sina provregler på sitt fullmäktige. JhKs uppmaning till 
Specialklubbarna är att uppdra åt styrelsen att fatta beslut om 
nödvändiga justeringar i provregelverken, och inte fatta dessa beslut på 
årsstämma eller fullmäktige. 

 

 Johan Sonesson – Svenska Grythundklubben (SGK) inväntar 
Naturvårdsverkets utredning om grytanlagsproven innan förslag till 
revidering av grytanlags- och grytjaktprov påbörjas. Svenska 
Wachtelhundklubben ligger i fas med sitt regelrevideringsarbete. JhK 
beslutade att Johan blir kontaktperson för Specialklubben för skällande 
fågelhundar (SSF) efter Conny Jakobsson. 

 

 Thore Larsson – Inte närvarande på dagens möte, men JhK beslutar att 
Thore blir kontaktperson till Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA), 
Svenska Vorstehklubben (SVK) och Specialklubben för kontinentala 
Fågelhundar (SKF). 
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3. Öster Malma träffen (Peter, Björn) – Programmet diskuterades och smärre 

ändringar gjordes. Inbjudan kommer att skickas ut omgående till 
jakthundklubbarna. 
 

4. Löshundsjakten som kulturarv (Britt-Marie) – Britt-Marie har haft kontakt med 
handläggaren från Institutet för språk och folkminnen, som meddelade att SKKs 
ansökan skickats till Naturvårdsverket på remiss, och att handläggningen pågår. 
Arbetsgruppen avvecklas därmed. 
 

5. Arrangera jaktprov (Magnus, Björn) – Utvecklingen är i full gång, och 
regelbundna möten hålls med referensgruppen där de klubbar som ingår i 
projektet är representerade. Arbetsgruppen avvecklas därmed. 
 

6. Fågelutsättning (Britt-Marie, Anders) – Arbetsgruppen har hållit ett 
telefonmöte och svarat på Jordbruksverkets remiss. Beslutades att Thore 
Larsson är sammankallande i arbetsgruppen.  
 

7. Grytprovsverksamhet (Johan, Björn) – Arbetsgruppen var på en hearing på 
Naturvårdsverket den 14 februari, tillsammans med Svenska Jägareförbundet, 
Nationella Viltolycksrådet, Djurskyddet Sverige med flera. Minnesanteckningar 
från detta möte gicks igenom. SKK har t.o.m. 21 februari på sig att inkomma 
med kommentarer till vad som sades på mötet. JhK tillsammans med Svenska 
Grythundklubben har för avsikt att ordna ett studiebesök för mötesdeltagarna 
på ett grytanlagsprov under våren. 
 

8. Vildsvinshägnsverksamhet (Henrik, Johan) – Ingen information har inkommit 
om vilken utredare som ska tillsättas. 
 

9. JhK beslutade att välja Henrik Barnekow som vice ordförande i 
Jakthundskommittén. 
 

10. JhK beslutade att JhKs VU ska bestå av Ordförande, vice ordförande och 
sakkunnig ledamot. 
 

§ 6 Jaktprov/regelrevideringar 
1. Utskick om ansökan om ändring i championatregler och särbestämmelser 2022-

2026, för kännedom. 
 

2. Svar från Svenska Plotthundklubben (SvPK) angående JhKs kommentarer på 
regelverket för jaktprov på levande björn. JhK beslutade att regelverket övergår 
till ordinarie provverksamhet från och med 1/7 2020 t.o.m. 30/6 2022. JhK 
önskar att SvPK inkommer med ett uppdaterat regelverk med de godkända 
ändringarna.  
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3. Nya championregler för Norsk viltspårchampion. Ändringen består i att det som 

tidigare hette Norsk viltspårchampion, nu bytt namn till Norsk 
blodspårchampion. SKK har beslutat att det fr.o.m. 1 januari 2020 är det 
Norska blodspårchampionatet som är championatgrundande för Nordisk 
viltspårchampion. För kännedom. 
 

§ 7 Information, JhKs externa aktiviteter 
Ordförande 

1. Gick igenom ledaren till kommande nr av Hundsport jakthund, för kännedom. 
 
Sekreteraren 

1. JhKs delegeringsordning för åren 2020-2021 som fastställts av SKK CS, gicks 
igenom och uppdragen noterades. 
 

2. Lathund för SKKs kommittéledamöter, för kännedom. 
 

3. Information från SKKs VD om besparingsåtgärder, för kännedom. 
 

4. Reviderad budget för JhK för åren 2020-2021 med anledning av VDs 
information om besparingsåtgärder enligt ovan, för kännedom. 
 

5. JhK har bidragit med registreringstatistik för de vanligaste stövarraserna för en 
40-årsperoid till Svenska Jägareförbundets publikation Viltforum, för 
kännedom. 
 

6. Minnesanteckningar från rådsmöte med De5stora den 28 november 2019, för 
kännedom. 
 

7. Information om samarbete mellan SKK, Studiefrämjandet och Veterinär Anna 
Pamuk, som kommer till SKK den 12 mars med sin föreläsning Hela Jakthunden. 
 

8. Diskussion om kommande artiklar som SKKs jakthundklubbar kan använda fritt. 
Ett förslag var att skriva något om ungdomar och jakthundar. Magnus jobbar 
vidare med förslag. 
 
 

Tävlingschefen 
1. Rapport från möte med SKKs Föreningskommitté och Svenska Vorstehklubben 

(SVK) samt en nybildad konstellation, som vill bilda en egen rasklubb för Kleiner 
Münsterländer under SKK. Föreningskommittén meddelar att det inte är 
möjligt, samt att en sådan klubb enbart skulle få ägna sig åt inofficiell 
verksamhet. 
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§ 8 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK kommittéer, FCI, SKK CS 
 

1. SKK CS protokoll nr 7-2019 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

2. SKK DN beslut nr 110/2019 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 

3. Protokoll från möte med FCI Committé for Retrievers 25 maj 2018, för 
kännedom. 
 

4. Protokoll från möte med FCI Earth dog Commission 3 feb. 2019, för kännedom. 
 

5. Protokoll från möte med FCI Committé for continental pointers 11 feb. 2019, 
för kännedom. 
 

6. Protokoll från möte med FCI English pointers Commission 17 mars 2019, för 
kännedom. 
 

7. Protokoll från möte med FCI Europe section General Committé 17 dec. 2019, 
för kännedom. 
 

8. Dagordning för möte med FCI Committé for Retrievers 6 dec 2019, för 
kännedom. 
 

9. Ändrade regler för internationella jaktprov med Continental Pointers, för 
kännedom. 
 

10. Skrivelse från ledamot inför möte med FCI Retriever Commission 6 dec. 2019, 
för kännedom. 
 

11. Hålltider för Spring Championship for Continental pointers i Serbien 27 mars – 2 
april 2020, för kännedom. 
 

12. Protokoll från möte med NKU 19 okt. 2019, för kännedom. 
 
 

§ 9  Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Inkommen ansökan om godkännande av vildsvinshägn för anlagstest, från 

Jimmy Gustafsson som tagit över driften av vildsvinshägnet på Roslagens Jakt 
och vilt AB i Almunge. JhK beslutade att tidigare beslut från JhK protokoll  
2-2018, § 27.8 gäller tills vidare, och JhK finner inte att någon ny information 
tillkommit för att överpröva tidigare beslut. I beslutet deltog inte Magnus 
Jenssen. 
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2. Inkommen ansökan om godkännande av vildsvinshägn för anlagstest, från 

Axtorps jakt. Henrik och Gunnar fick i uppdrag att besikta hägnet, och 
kontrollera att inkomna uppgifter och att den som enligt ansökan ska förse 
hägnet med vildsvin stämmer mot JhKs krav. Då detta är klart kan sökanden 
påbörja sin bedömarutbildning. 
 

3. Tidigare inkommen ansökan (JhK 3-2019) om godkännande av vildsvinshägn för 
anlagstest, från Ralph Persson. Arbetsgruppen ska begära in komplettering av 
ansökan, för att sedan göra en besiktning av anläggningen för att se om den 
uppfyller de krav som ställs. 
 

4. Tidigare inkommen ansökan (JhK 3-2019) om godkännande av vildsvinshägn för 
anlagstest, Victor Stenbäck. Arbetsgruppen ska begära in komplettering av 
ansökan, för att sedan göra en besiktning av anläggningen för att se om den 
uppfyller de krav som ställs. 
 

5. Inkommen fråga från De5Stora, om hjälp med finansiering för utveckling av 
skyddsväst till hund mot rovdjursangrepp. JhK meddelar att SKK inte kan bidra 
ekonomiskt till utveckling, men kan bidra med att förmedla kontakter till 
jakthundklubbar om det behövs för att testa fram storlekar och pröva rörlighet 
i västen för olika jakthundsraser mm.  
 

6. Inkommen fråga från SSRK till SKK CS angående JhKs förbud mot att använda 
enbart rapphöns vid jaktprov med spaniel och retriever, för kännedom. 
JhKs ordförande skriver förslag till svar till SKKs CS. 
 

7.  Tidigare inkommen skrivelse av besökare på Weimaranerklubbens fältprov 28 
september 2019 i Moholm. Efter att redogörelse inkommit från samtliga 
inblandade, konstaterades att JhK inte kan ta ställning till det inträffade. JhK 
konstaterar dock att provansvarig fyllt i checklistan inför provet, först efter att 
provet hållits. JhK påpekar att det är mycket viktigt att de regler som är 
framtagna följs, och att checklistan fylls i innan provet.  
 

8. Ansökan från Specialklubben för skällande fågelhundar om bidrag till 
provdomarkonferens 2022. JhK bordlägger ärendet, och behandlar samtliga 
ansökningar som avser 2022 vid ett senare tillfälle.  
 
 

9. Ansökan från Svenska Grythundklubben om bidrag till provdomarkonferens 
2022. JhK bordlägger ärendet, och behandlar samtliga ansökningar som avser 
2022 vid ett senare tillfälle.  
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10. Tidigare ansökan från Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA) om bidrag till 

jaktprovdomarkonferens i november 2021. JhK biföll ansökan, och FA beviljas 
bidrag upp till maximalt 75 000 kr. 
 

11. Inkommen fråga från Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) om 
värdering av olika nivåer på provslag, för erhållande av Jaktchampionat för 
utländsk hund. JhK konstaterar att i detta fall är rörligt prov och ordinarie prov 
jämbördiga, och lika mycket värda vilket innebär att det inte behövs någon 
regeljustering kring detta.  
 

12. Inkommen hemställan från Svenska Älghundklubben, SÄK, om utökat 
datautbyte mellan SKK och SÄK. JhK beslutade att hänskjuta frågan till SKK CS. 
 

13. Inkommet protokollsutdrag från SKK FK om begäran av yttrande från JhK om 
lämplig specialklubb för rasen jakutskaja lajka. JhK beslutade att gå på FCIs 
kategorisering som Nordic Sledge Dog och rekommenderar FK att ställa frågan 
till Svenska Polarhundklubben. 
 

14. SKKs representant i Nationella Viltolycksrådet (NVR) och stiftelsen De5stora. 
JhK beslutade att Magnus Jenssen ska representera SKK i NVR, och Björn Eek i 
De5stora.  
 

15. Viltspårdomarkonferensen 2021. Mötet diskuterade upplägg och kom fram till 
att konferensen preliminärt ska hållas i mars 2021, lunch till lunch på SKKs 
kansli. Specialklubbarna ska kunna skicka 2 personer vardera, och dessa får stå 
för resa och logi. SKK kommer att stå för fika och mat. Henrik och Björn fick i 
uppdrag att fortsätta att jobba vidare med upplägg och program.  
 

§ 10 Remisser myndigheter/organisationer 
1. Inbjudan till skriftligt samråd från Jordbruksverket, samt SKKs svar, kring ett 

eventuellt behov av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner 
och rapphöns som sätts ut för jaktändamål. För kännedom. 
 

2. Redovisning av SKKs svar på Naturvårdsverkets preliminära förslag till 
jakttidsändringar, för kännedom. 
 

3. Inbjudan från Naturvårdsverket att inkomma med remissvar på 
jakttidsändringar, paket 2. JhKs VU tar ett beslut om SKKs svar senast 23 mars. 
För kännedom.  
 

§ 11 Resultatrapporter 
1. Resultatrapport för 2019 gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 12 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslutades att § 9.7 faller under denna paragraf. 
 
§ 13 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 2-3 april på Öster Malma, samt den 3 
september på SKK kansli. 

 
§ 14  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: 
Magnus Jenssen   Gunnar Pettersson 
 

 
  

 
 
 
 


