SKK/JhK nr 2/2010
§ 27– 43
Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 8 april
på Öster Malma
Närvarande;

Curt-Christer Gustafsson, ordförande
Henrik Barnekow, vice ordförande
Hans Andersson
Thomas Eriksson
Willy Gustavsson
Göran Johansson
Thomas Larsson

Adjungerade:

Kjell Bräster
Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet § 37-38
Kjell Svensson, SKKs kansli

Frånvarande;

Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet

Vid protokollet:

Kjell Bräster

§ 27 Mötets öppnande
Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet
§ 28 Val av justerare
Utsågs Thomas Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 29 Föregående mötesprotokoll
SKK/JhK 1/2010 den 16 februari 2010.
Lades protokollet efter godkännande till handlingarna.
§ 30 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag
Rapporterade JhK Kjell Svensson och sekreteraren att arbetet med att utarbeta en
mall/lathund för vilka uppgifter och tidsramar en ansökan till FCI gällande Internationellt
jaktprov ska innehålla, ännu inte är helt färdigställt.
§ 22 SKKs JhK protokoll 1/2010
Beslutade JhK om fortsatt bordläggning
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§ 31 Information
Rapporterade ordförande att han deltagit vid en hearing på naturvårdsverket angående
verkets uppdrag att till regeringen redovisa en förvaltningsplan för vildsvin.
Rapporterade Henrik Barnekow att interimsstyrelsen för Svenska Specialklubben för
Drivande Vildsvinshundar (SSDV) haft ett möte i Örebro, samt ett telefonmöte. Vidare
rapporterades att arbetet med klubbildningen gick enligt plan, samt att SKKs CS beslutat
lämna ett startbidrag till SSDV.
Informerade ordförande och Kjell Bräster att JhK sannolikt under sensommaren måste
arrangera ytterligare en domarutbildning för Drivande Vildsvinshundar, innan SSDV har
erhållit kunskap och skapat resurser för en arrangera en sådan utbildning.
Informerade Göran Johansson att arbetet med att utforma gemensamma drevprovsregler
fortsätter enligt plan.
Informerade Kjell Svensson om att stamboksavgiften för prov och tävlingar samt
utställningar där SKK erbjuder möjlighet att rapportera resultaten elektroniskt kommer
att förändras från och med 2011.
För JhKs ansvarsområde kommer detta att innefatta viltspårprov. Kostnaden är för
närvarande 30 kronor för de resultat som redovisas via ”manuella papperslistor” och 25
kronor per elektroniskt rapporterat resultat.
SKKs CS har beslutat att från och med 2011 kommer stambokföringsavgiften för de
resultat som redovisas via ”manuella papperslistor” att höjas till 50 kronor per resultat
och 30 kronor för de resultat som rapporteras elektroniskt.
Informerade Kjell Svensson om att raserna braque français och slovensky hrubosrsty
stavac tilldelats Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar, samt att raserna griffon
fauve de bretagne, griffon nivernais, gonzcy polski samt posavski gonic tilldelats den nya
specialklubben SSDV.
Vidare presenterade Kjell Svensson en förteckning över de ”nya” jakthundsraserna
american foxhund, black and tan coon hound samt plotthound.
Beslutade JhK att rekommendera SKKs Föreningskommitté att tillfråga SvStK om att
överta rasansvar för american foxhound, då rasen enligt uppgift jaktligt ska fungera som
kusinrasen foxhound. När det gäller raserna black and tan coon hound och plotthound
föreslår JhK att rasansvaret tillsvidare bör ligga under SKK.
Beslöt JhK bordlägga denna fråga till behövliga uppgifter besvarats.
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Redovisade Kjell Svensson att han i sitt arbete med att färdigställa ett supplement till
nuvarande championatsbestämmelser funnit att FCI har två olika regelverk, med
vidhängande CACIT, för kontinentala fågelhundar. Beslutades att sekreteraren
undersöker detta och i avvaktan på svar bordläggs ärendet.
Informerade sekreteraren att endast detaljer återstår för det förslag till policy och
certifiering av hägn som kan godkännas av SKKs JhK och Svenska Jägareförbundet.
Uppdrogs till sekreteraren att färdigställa förslaget, samt att JhKs VU äger rätt att
fastställa detsamma när hela kommittén fått möjlighet att ta del av slutförslaget.
§ 32 Protokollsutdrag från SKK/CS samt SKKs Disciplinnämnd (SKKs DN)
Förelåg protokollsutdrag innehållande den delegeringsordning som CS beslutat ska gälla
för JhK under 2010 och 2011.
Förelåg protokollsutdrag av beslut gällande ett överklagande av SvStK samt Hans Djärv
angående JhKs beslut § 80 5/2009.
CS beslutade bifalla överklagandet samtidigt som SvStK ålades att till JhK redovisa
huruvida de i jaktprovsbestämmelsernas angivna ”drevtider” efterlevs.
Förelåg för kännedom att CS beslutat utse Rolf Näslund, Örnsköldsvik, som SKKs
representant i FCIs spanielcommission.
Förelåg protokollsutdrag från SKKs DN om att den deltagare som anmälts av SKKs CS
för att vid ett jaktprov för vorsteh på Öland 2008 att ha brutit mot portalparagrafen i
SKKs bestämmelser för utställning, prov och tävling, tilldelats varning.
Vidare förelåg protokollsutdrag gällande att Jämtland/Härjedalens Taxklubbs anmälan
mot Dag Lihuvud avvisats.
§ 33 VU- beslut JhK
Förelåg VUs beslut från 2010-03-022 att godkänna bidragsutbetalning för SvTeKs
jaktprovsdomarkonferens 2009-09-09 i enlighet med gällande regler.
Såväl den ekonomiska redovisningen som konferensprotokoll var föredömligt utförd.
Vidare förelåg VUs beslut att 2010-02-02 föreslå SKKs CS att Rolf Näslund,
Örnsköldsvik, utses till SKKs representant i FCIs spanielcommission.
Beslutade kommittén fastställa VUs beslut.
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§ 34 Tillstånd att arrangera anlagstest i hägn för vildsvinshundar
Förelåg tillstånd från Svenska Naturvårdsverket att SKK äger rätt att lämna dispens för
träning och tester av vildsvinshundar i hägn under tiden 1 februari till 31 juli.
Tillståndet gäller från och med 2010 till och med 31 juli 2013.
Beslutade JhK att givet tillstånd endast ska gälla i hägn som SKK och Svenska
Jägareförbundet i samråd godkänt, vilket också medför att resultat från Anlagstester i
sådant hägn kommer att registreras av SKK.
§ 35Ansökan från Svenska Vorstehklubben (SVK) om att anordna bidragsberättigad
jaktprovsdomarkonferens i Mittådalen/Bruksvallarna i augusti 2012.
Förelåg ansökan med vidhängande budget och program från SVK om att anordna
bidragsberättigad jaktprovsdomarkonferens i augusti 2012.
Beslöt JhK att ge JhKs VU uppdrag om att ge slutligt godkännande för aktuell
konferens när information om exakt datum inkommit.
§ 36Förelåg cirkulär, kallelser till kommittémöte samt skrivelser från FCI
Efter genomgång av aktuella handlingar lades dessa till handlingarna.
Vidare förelåg rapport från Johan Sonesson från FCIs möte för grythundar.
Tackade JhK för en välskriven och upplysande rapport, varefter den lades till
handlingarna.
§ 37Etiska riktlinjer för svensk jakthundsanvändning
Redogjorde sekreteraren för det regeringsuppdrag som Svenska Jägareförbundet fått,
att inom det Allmänna uppdraget och i samråd med SKK, kunna redovisa för regeringen
fakta om den svenska jakthundsanvändningen, samt vilka etiska riktlinjer som
föreligger. Noteras ska också att Stephan Gäfvert, Hörningsholm, medverkat för
Svenska Yrkesjägareföreningens (SYF) räkning.
Delar av uppdraget kommer att redovisas för jakthundsklubbarna vid årets seminarium
den 9-10 april på Öster Malma.
Vidare informerade Daniel Ligné att uppdragets skrivningar sluttligt ska fastställas av
Jägareförbundets styrelse.
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Informerade sekreteraren att revideringen av den särskilda policy för utsättning av
fågel för jaktprov och träning, som Jägareförbundet, SKK, LRF, Jordägareförbundet och
SYF, utformat kommer att bli klar under våren 2010.
I detta sammanhang beslutade JhK att frekvensen av oanmälda besök vid
fågelhundsprov, där utsatt fågel kan förväntas förekomma, ska intensifieras under 2010
och 2011. Beslutet berör prov för såväl stående-, som stötande- samt apporterande
fågelhundar. JhK beslutade också att den reviderade policyn för utsättning av vilt för
prov och träning, tillsammans med det avtalsförslag som JhK tidigare tagit fram i avsikt
att klubbarna ska kunna kvalitetssäkra den uppgörelse som görs med mark/jakträttshavaren ska sändas till fågelhundsklubbarna så fort den är klar.
§ 38Genomgång för Svenska Jägareförbundets och JhKs seminarium på Öster Malma
09-10 april.
Beslutades om vilka som ska vara föredragande vid de olika programpunkterna vid
rubricerat seminarium
§ 39Inkomna skrivelser
Förelåg en begäran från Svenska Vallhundsklubben (SVaK) om att border collie ska
kunna tilldelas titeln Svenska Viltspårchampion. Med anledning av att SVaK tidigare
varit mycket restriktiva gällande rasens rasspecifika användningsområden, uppdrogs åt
sekreteraren att få bekräftat att SVaK genom denna begäran, ändrat sin tidigare
inriktning.
Förelåg en begäran från Svenska Dreverklubben (SDK) om att ta bort kravet på att en
av meriterna i ett viltspårchampionat ska vara erövrat vid ett ordinarie prov.
Beslutade JhK att uppdra åt SKKs kansli att tillskriva samtliga specialklubbar om
beslutet i § 19 1/2010, innebärande att begärd förändring redan är beslutad att gälla från
och med 2010-07-01, samt att beslutet gäller för samtliga raser som äger rätt att tilldelas
titeln Svensk Viltspårchampion (SVCh).
Förelåg en skrivelse från Svenska Spaniel och Retrieverklubben om ett förtydligande
av § 9 1/2010 angående championatsbestämmelser för novia scotia duck tolling
retriever.
Presenterade sekreteraren ett förslag på svar till SSRK. Beslutade JhK att tillställa
SSRK svarsskrivelsen i enlighet med sekreterarens förslag.
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Informerade ordförande och sekreteraren en omfångsrik mailkorrespondens med
Svenska Schweisshundklubbens (SvSHK) ordförande gällande en skrivning i § 12
1/2010 gällande alpenländische dachbracke. Förklarade sekreteraren att han varit inlagd
på Akademiska sjukhuset i Uppsala och därigenom inte haft tillfälle att effektuera det
uppdrag som han gavs av JhK i aktuell paragraf.
Presenterade sekreteraren ett förslag på svar och förtydligande till SvSHK.
Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att tillställa SvSHKs ordförande svaret och
därmed förhoppningsvis rätta ut de frågetecken och den oro som skrivningen i
föregående protokoll orsakat.
Förelåg en begäran från Svenska Älghundklubben (SÄK) gällande att JhK lämnar
dispens för att finsk spets ska äga rätt att starta vid det Nordiska Mästerskap för
älghundar som SÄK anordnar 2010-10-01-03 i Lycksele. Orsaken till begäran är att
finsk spets äger rätt att delta vid löshundsprov på älg, i Finland och därmed kan vara
kvalificerad för deltagande.
Beslutade JhK lämna begärd dispens till SÄK.
Beslutade JhK om omedelbar justering av § 39
§ 40Övriga frågor
a. Meddelade sekreteraren att han tillsammans med Jägareförbundet och berörda
specialklubbar ser över behovet av lämpliga personer som kan åta sig uppdrag att döma
vid jägareförbundets St. Hubertusprov.
Slutlig namnförteckning kommer att fastställas av JhK/VU
Uppdrog JhK till sekreteraren att fortsätta arbetet samt rapportera när en slutlig
förteckning över lämpliga personer föreligger.
b. Förelåg kopia av skrivelse som Svenska Naturskyddsföreningen ställt till
Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet gällande jakt med drivande hund.
Skrivelsen grundade sig på en motion inlämnad till föreningens riksstämma där
motionären yrkade på förbud mot jakt med drivande hund av följande skäl;
-

jakt med drivande hund är ett av de största hoten mot vår vargstam

-

ingen kan garantera att hunden endast driver de djur som det är jaktsäsong på och det
vilt hunden är lämpad för

-

drivande hundar orsakar direkta angrepp på vilda djur
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-

jakt med drivande hund orsakar angrepp på får, höns och andra tamdjur, när hunden
släpps lös utan tillsyn

-

många hundar far illa och utsätts för onödig fara
Stämman ställde sig i princip bakom motionärens synpunkter, men beslutade i
enlighet med styrelsens förslag, vilka t. ex var;

-

förening ska verka för hårdare kontroll av jakt med drivande hund

-

krav på förebyggande åtgärder bör införas för att så långt som möjligt förhindra att
hundar angrips av varg

-

hundförarens eget ansvar för hundens säkerhet bör klarläggas

-

alla hundförare bör ha genomgått särskild utbildning, lämpligen kopplad till
jägarexamen

-

användning av så kallade ”vargpinglor” bör vara ett krav i områden med
vargförekomst

-

det bör prövas att avlysa vissa områden för jakt med drivande hund inom vargreviren
JhK beslutade fortsatt följa Naturskyddsföreningens arbete i frågan, samt sända det
PM som JhK utarbetat för jakt med drivande hund, till Naturvårdsverket och
Jägareförbundet.

§ 41 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i
Hundsport Funktionär
JhK beslutade att ingen § eller beslut är av sådan art att de inte kan offentliggöras
innan protokollet är justerat.
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§ 42 Nästa sammanträde
Fastställdes JhKs kommande sammanträden dels till onsdagen den 11 augusti, dels till
den 1 oktober samt till den 20 januari 2011.
§ 43 Mötets avslutande
Tackade ordförande för ett väl genomfört möte
Vid protokollet

Kjell Bräster

Justeras:

Justeras:

Curt-Christer Gustafsson

Thomas Larsson

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.
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