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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
torsdag 2015-04-09 och fredag 2015-04-10 på Öster Malma. 
 
 

Närvarande: 

Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström, Tomas Larsson, Henrik Barnekow, Willy 
Gustafsson, Göran Johansson, Conny Jakobsson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Eliza Kajanus, Daniel Ligné 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 16 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varefter sammanträdet öppnades. 
 
§ 17 Val av justerare 
Freddy Kjellström utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 18 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes.  
 
§ 19 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (1-2015) godkändes, och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 20 VU-beslut 

1. Jakthundskommitténs VU har den 24 februari 2015 beslutat att godkänna Klas 
Henriksson och Dennis Eklund för aspiranttjänstgöring som bedömare för 
anlagstest i vildsvinshägn. Tjänstgöringen ska göras enligt överenskommelse 
med JhKs utsedde ledamot Tomas Larsson. 

 
2. Jakthundskommitténs VU har den 20 mars 2015 beslutat att godkänna Klas 

Henriksson och Dennis Eklund som auktoriserade bedömare för anlagstest i 
vildsvinshägn. 
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I båda besluten deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Tomas Larsson. 
 
JhK fastställde ovanstående VU beslut. 
 
§ 21 Ledamöternas uppdrag 
 
 Gjordes en genomgång av ledamöternas uppdrag. 
 

1. JhKs deltagande vid jaktmässan i Sunne 2014. Freddy Kjellström har haft i 
uppdrag att kontakta arrangören för en diskussion om de avtalade kostnaderna 
för deltagande. Ett missförstånd förelåg angående kostnaden för monterplats.  
 
Den ekonomiska redovisningen för deltagandet är därmed avslutad. 
 

2. Instruktioner för grytträning och grytprov. Tomas Larsson har haft i uppdrag att 
uppdatera rubricerat dokument tillsammans med Svenska Grythundklubben.  
 
Uppdraget är därmed avslutat. 

 
§ 22 Jaktprov/Regelrevideringar 

1. Förslag till ändrade drevprovsregler under innevarande provperiod  
2013-07-01–2017-06-30 för Alpenländische Dachsbracke (ADB) har inkommit 
från svenska Schweisshundklubben (SvShk). I förslaget vill SvShk att även älg 
och vildsvin ska vara godkända drevdjur från och med jaktåret 2015-2016. Ett 
tidigare VU beslut från JhK 4-2013 gör gällande att inte godkänna dessa arter 
som drevdjur.  
 
JhK beslutade att bordlägga frågan och uppdra till Göran Johansson att föra en 
dialog med SvShk. 

 
2. På uppdrag av CS (CS protokoll 5-2014, § 66 b) har möte hållits mellan JhK och 

Föreningskommittén (FK) om att hundar i grupp 6 som inte tillhör någon 
Specialklubb, ska kunna starta, på jaktprov i Sverige. De gemensamma dragen 
för hundarna i grupp 6 som detta berör, är att de är högbenta och drivande, 
och ej lämpliga för klövviltjakt. En möjlighet för dessa raser är att göra jaktprov 
enligt stövarklubbens regler på hare och räv. Att få starta på jaktprov för 
stövarklubben, kräver dessutom ett rådjursrenhetsprov (RR prov). En 
provperiod på tre år för jaktprov föreslås, denna period innefattar dock ej 
utställning.  
 
JhK ställer sig positivt till förslaget, och beslutar att lämna det vidare till 
Centralstyrelsen (CS). 
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3. Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) har till FCI skickat in sitt 

regelverk översatt till engelska för fastställande, och har därmed möjlighet att 
genomföra internationella jaktprov och dela ut CACIT.  
 
JhK noterade informationen. 
 

4. Svenska Terrierklubben (SvTK) har inkommit med förslag till ändringar i regler 
för anlagsprov på vildsvin i hägn för terrierraser.  
I § 3 vill man införa möjligheten till lottning om antalet anmälda hundar 
överstiger maxantalet.  
 
JhK ställer sig positiv till förslaget, då detta kan ses som en redaktionell ändring.  
 
I § 5 vill man ta bort kravet att hund skall kallas in efter avslutat prov.  
 
JhK avslår yrkandet med hänvisning till att detta ses som en regeländring, och 
sådana genomförs inte under gällande provperiod. JhK finner det dessutom 
olämpligt att ta bort kravet på inkallning under jaktprov. 
 

5. Henrik Barnekow tog upp regelverket för viltspårprov. Han påtalade vikten av 
att viltspårdomare ska inneha jägarexamen, alternativt innehaft vapenlicens 
utfärdad innan 1985, för att anses ha den praktiska erfarenhet som förordas i 
regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare.  
 
JhK beslutade att skicka ut regelverket på remiss till Jakthundklubbarna. 
 

§ 23 Information 
1. Ordföranden.  

1. Informerade om sitt deltagande på FCI Commission for British Pointers, 
som hölls den 29 mars i Frankrike. En skriftlig rapport från mötet 
inkommer. 

 
2. Sekreteraren.  

 
1. Informerade om JhKs kommande deltagande vid Fäviken Game Fair i juli 

2015.  
 

2. Informerade om JhKs åtaganden inför KF i oktober. 
  
JhK ska lämna in till kansliet verksamhetsberättelse för innevarande två 
år samt budgetäskande och verksamhetsplan för de kommande två 
åren. 
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JhK uppdrog till sekreteraren att i samråd med ordförande 
sammanställa ovanstående dokument. 
 
JhK ska komma in med förslag till workshop till KF, JhK beslutade att 
föreslå ämnet ”hur får vi jägare att välja en rashund”. 
 

3. Protokoll från Nationella viltolycksrådet från 25 nov 2014 gicks igenom, 
och lades till handlingarna. 
 

4. Förstudie från Trafikverket om viltsäker järnväg gicks igenom, och lades 
till handlingarna. 

 
 

5. Inbjudan från Torbjörn Larsson, Swedish Game Fair, om samarbete på 
jaktmässan på Tullgarn 2016 med jakthundsraser i fokus. JhK ställer sig 
positiv, och beslutade bjuda in Torbjörn Larsson till nästa möte den 12 
aug för att vidareutveckla samarbetet.  
 

6. Inbjudan till konsultation i Naturvårdsverkets (NV) regeringsuppdrag i 
strategi för svensk viltförvaltning. Sekreteraren meddelade att JhK 
kommer att delta via telefon, då det kolliderar med annan verksamhet 
det datumet.   

 
7. Sekreteraren informerade om SKKs deltagande i Studiefrämjandets 

filmprojekt där bl.a. löshundens betydelse för den svenska jakten skall 
lyftas fram. SKK är med och stöttar projektet med 50 000 kr ur 
forskningsfonden. Filmning kommer att ske under maj månad. 
Sekreteraren avrapporterar utvecklingen i projektet på nästa möte. 
 

8. Information från JhKs deltagande vid SSDVs domarkonferens i Norrtälje 
och Almunge den 7-8 mars. Från JhK deltog Sekreteraren och Tomas 
Larsson. 
 

9. Sekreteraren informerade om sammanställning över nyttjade dispenser 
från hundförbud enligt 18 § jaktförordningen. Rutinen måste ändras så 
att klubbarna rapporterar till JhK även om beviljad dispens inte nyttjats, 
då myndigheterna kräver återrapportering i samtliga fall. 
 

3. Ledamöter  
1. Tomas Larsson rapporterade från deltagande i möte hos 

Grythundklubbens ordförandekonferens den 28 mars. Tomas var 
inbjuden för att prata om domaretiska regler, samt användning av 
sociala medier. 
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2. Tomas Larsson och Henrik Barnekow rapporterade från möte med SSDV 

på SKK kansli. Mötet var påkallat av SSDV för att diskutera förändringar i 
regler för anlagstest i vildsvinshägn, samt diplomtest på vildsvinshundar. 
 

3. Conny Jakobsson rapporterade från deltagande i möte med Nationella 
viltolycksrådet, NVR i Kalmar. Henrik Barnekow är vald som SKKs 
representant i Kronobergs län. 

 
4. Tävlingsavdelningen  

1. Kjell Svensson redovisade statistik för jaktprov gjorda 2010-2014. 
Statistiken är lite missvisande då alla klubbar numer redovisar nollor, 
men inte tidigare. Senaste året ser ut att ha ökande siffror för antal 
jaktprovsstarter, men i många fall är det redovisade nollor som är 
ökningen. 

 
§ 24 Protokollsutdrag, SKK/CS, DN och SKK kommittéer, FCI/NKU 

1. FCI cirkulär 49-2014 om internationella jaktprov, lades till handlingarna. 
 

2. FCI cirkulär 6-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

3. FCI cirkulär 8-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

4. FCI cirkulär 11-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

5. FCI cirkulär 19-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

6. FCI cirkulär 21-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

7. FCI cirkulär 22-2015 om adressändring, lades till handlingarna. 
 

8. Inbjudan från FCI Commission for Retrievers till International working 
test för retrievers i Tjeckien för kännedom. 

 
9. Protokoll från FCI Commission for British Pointers, för kännedom. 

 
10. Protokollsutdrag från FK 1-2015, § 12 angående klubbtillhörighet för 

Bosanski ostrodlaki gonic-barak. SSDV har yttrat sig till FK, och bedömer 
att rasen är väl lämpad för vildsvinsjakt, och ställer sig positiv att ta över 
rasansvaret.  
 
JhK tillstyrker övertagande av rasansvaret. 
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11. Rapport från Europapokalen för drivande hundar i San Marino, från 

SKKs delegat Curt-Christer Gustafsson. Rapporten lades till 
handlingarna. 
 

12. Rapport från FCI Erdhundekommision, från SKKs delegat Johan 
Sonesson. Rapporten lades till handlingarna. 
 

13. CS protokoll 1-2015 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

14. DNs beslut om ändring av tidigare beslut (66-2014) gicks igenom och 
lades till handlingarna. 
 

15. Förslag från Prov och tävlingskommittén (PtK) om riktlinjer för 
genomförande av konferenser för prov- och tävlingsdomare gicks 
igenom. Förslaget innebär att ansökan ska vara inne ett förutbestämt 
datum. Tidigare regler har varit att bidrag tidigast kan lämna18 månader 
från ansökan kom in till SKK.  

 
JhK tillstyrker förslaget.  
 

§ 25 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Överklagande från domare angående avauktorisation som drev- och 

viltspårdomare av beslut från Svenska Bassetklubben (SBaK). Då de 
senaste handlingarna inkommit till JhK med kort varsel innan 
sammanträdet, och berörd domare inte medgivits tillfälle att yttra sig 
över inkomna handlingar, beslutade mötet att avgöra frågan genom ett 
telefonmöte inom en snar framtid, när alla tagit del av samtliga 
handlingar i ärendet. 

 
JhK beslutade att bordlägga ärendet 
 

2. Skrivelse från Svenska Schweisshundklubben om att de vill utse årets 
viltspårhund. JhK har inget emot att de utser denna i egen regi. Det är 
dock inget SKK eller JhK kan stå bakom, utan det är upp till klubben själva 
att besluta detta. 

 
3. Skrivelse från Dan Larsson, Junsele, om att stambokföra godkända 

eftersökstester i Junsele björnhägn. JhK meddelade att vi kommer att 
vara representerade vid Svenska Jägareförbundets träff 12-13 maj, och 
att frågan kan diskuteras då. En förutsättning för detta är att SKK- 
organisationen äger regelverket. 
 

4. Inbjudan från Sv. Jägareförbundet till diskussion om gemensamt regelverk 
för test på hägnad björn 12-13 maj i Junsele. JhKs sekreterare deltar. 



  

SKK/JhK nr 2-2015 
2015-04-09 

Sida 7/8 
 
 

 
5. Skrivelse från Bergslagens älghundklubb, om önskemål att representant 

från JhK deltar på SÄKs årsstämma. JhK deltar med två representanter. 
 

6. Ansökan från Norrbottens älghundklubb om dispens från 18 § 
Jaktförordningen om att få arrangera SM uttagning 15-16 aug 2015.  

 
JhK beslutade att avslå ansökan, och uppmanar SÄK att se över regler för 
SM uttag och jaktprov. Dispens kan ges för domarkonferenser, inte för 
ordinarie provverksamhet. 
 

7. Skrivelse från Jimmy Algotsson, Sandhem Jönköpings län, om tillstånd att 
uppföra anläggning för anlagstest i vildsvinshägn.  
 
JhK avslår ansökan, då ansökan är bristfällig och saknar underlag för 
beslut. JhK ser inget behov i dagsläget av att ytterligare anläggning 
etableras i området, och ger rådet till sökanden att åka på studiebesök till 
någon av de befintliga anläggningarna för att se vad som krävs. 
 

8. Skrivelse från Björn Andrén att han avsäger sig sitt uppdrag som 
ordförande i SÄK, för kännedom. 
 

9. Ansökan från SÄK om bidrag till domarkonferens för vildsvinsprov den 6 
juni.  

 
JhK avslår ansökan, då den ska ha inkommit senast 18 månader innan 
tilltänkt datum. JhK beslutade att om ny ansökan inkommer, så räknas 
datum från den 18 januari, som denna ansökan är daterad. 
 

10. Ansökan om dispens från FA/DURK, om att inte ha med 
egenskapsbedömning vid jaktprov under 2015-2016.  
 
JhK biföll ansökan, men trycker på att FA måste försöka få till 
egenskapsbedömning till nästa provperiod, för att kunna använda 
resultaten i avelsutvärderingen. Britt-Marie Dornell deltog inte i beslutet. 
 

11. Skrivelse från Avelskommittén (AK) om samarbete med JhK vid utbildning 
av avelsfunktionärer för jakthundsklubbar. JhK ställer sig positiv till 
förfrågan. 
 

12. Förslag till avtal mellan Norska Kennelklubben (NKK) och SKK gällande 
norska hundklubbars rätt att arrangera träning på fågel i Sverige gicks 
igenom. JhK framförde synpunkter om smärre justeringar i texten, men 
ställde sig positiv till helheten. Förslaget ska behandlas på 
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Fuglehundklubbenes forbunds Fuglehundsting i juni. Om tinget bifaller 
förslaget kommer ett nytt avtal kunna slutas mellan SKK och NKK. 

 
§ 26 Resultatrapporter 
Den ekonomiska rapporten för 2014 gicks igenom. Resultatet ligger inom budget, och 
den ekonomiska rapporten godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 27 Övriga frågor 

1. JhK beslutade att skicka förslag till ny jaktpolicy på remiss till 
jakthundklubbarna. Den nya policyn skall lämnas in till CS den 1 augusti. 
 

2. JhK beslutade att bryta ut etikanvisningarna ur jaktpolicyn, arbeta vidare med 
dessa, och komma med förslag till ändring i närtid. 
 

3. JhK beslutade att policyn för tekniska hjälpmedel ska ut på remiss till samtliga 
jakthundklubbar i närtid.  

 
§ 28 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt synpunkter som ska publiceras på SKK 
webbplats och/eller i nyhetsbrev. 

§24.1 faller under denna rubrik. 
 
§ 29 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas på SKK kansli den 12 augusti kl. 10.00. 
 
§ 30 Avslutning 
Ordföranden avslutade mötet kl. 12.00. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Britt-Marie Dornell      Freddy Kjellström 


