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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè torsdag 
2016-04-07 på Öster Malma. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin, Eliza Kajanus. 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§16 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varefter sammanträdet öppnades. 
 
§17 Val av justerare 
Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 
§18 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes efter smärre justeringar. 
 
§19 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (1-2016) godkändes, och lades till handlingarna. 
 
§20 VU beslut 
Jakthundskommitténs VU har den 7 mars beslutat att annullera samtliga jaktprovsresultat 
tagna i Sverige av en norskregistrerad tax, med motiveringen att hunden inte varit anmäld 
till jaktproven i enlighet med gällande regelverk. JhK uppmanar den arrangerande 
klubben att skärpa upp sina rutiner för jaktprovsanmälan, för att undvika att liknande fall 
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sker i framtiden. I beslutet deltog Britt-Marie Dornell, Freddy Kjellström och Henrik 
Barnekow. 
 
§21 Ledamöternas uppdrag 

1. Gjordes en genomgång av ledamöternas uppdrag. Konstaterades att ledamöterna 
är i fas med sina aktuella uppdrag. 
 

2. Gjordes en genomgång av SKKs etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, 
träning och i tillämpliga delar vid jakt. JhK beslutade att anta dokumentet, vilket 
ska ses som ett följedokument till SKK policy för hundanvändning vid jaktprov, 
jaktträning och jakt vilken antogs på kennelfullmäktige, KF, 2015. Beslutades att 
dokumentet ska presenteras på jakthundklubbarnas träff den 9 april, samt skickas 
ut till samtliga jakthundklubbar och Hundsport. JhK beslutade att punkten därmed 
är omedelbart justerad. Etikanvisningarna har följande formulering: 
 

Svenska Kennelklubbens etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov, träning 

och i tillämpliga delar vid jakt  

 
Etikanvisningarna är ett komplement till SKKs policy för hundanvändning vid jaktprov, 

jaktträning och jakt och syftar till att konkretisera policyns andemening.  

 
Vid jakt efter hjort och rådjur  

 Använd endast kortbenta drivande eller kortdrivande hundar. 

 Använd inte hundar med alltför långa drevtider. 

 Använd inte hundar med hög drevhastighet. 

 Förhindra att flera hundar jagar samma vilt. 

 Ha alltid tillgång till en eftersökshund som är tränad för ändamålet. 

 Låt inte hundar jaga vid besvärliga väderförhållanden, exempelvis sträng kyla, djup 

snö eller skare. Rekommenderad temperaturgräns är -15 grader. Föret, till exempel 

djup snö eller skare, får inte hindra normal fart eller framkomlighet och inte heller 

medföra risk för att hund eller vilt skadas. 

 

Vid jakt efter älg 

 Använd endast ställande eller kortdrivande hund. 

 Använd inte hundar med hög drevhastighet. 

 

Vid jakt efter vildsvin 

 Välj antalet hundar och raser utifrån såtens storlek och hur mycket vilt det 

förväntas finnas i såten. 

 Koppla upp hundarna om det finns risk för samjakt/packjakt. 

 Använd inte hundar som är för skarpa och riskerar att skada eller avliva friska djur. 

 

Vid jakt med drivande hund efter hare och räv 

 Släpp aldrig hunden på samma drevdjur eller i samma område om dötappt uppstått. 

 Undvik alltför långa drevtider. 
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 Om påskjutet vilt går under jord, ha tillgång till för ändamålet lämplig grythund. 

 Låt inte hundar jaga vid besvärliga väderförhållanden, exempelvis sträng kyla, djup 

snö eller skare. Rekommenderad temperaturgräns är -15 grader. Föret, till exempel 

djup snö eller skare, får inte hindra normal fart eller framkomlighet och inte heller 

medföra risk för att hund eller vilt skadas. 

 

Vid jakt efter djur i gryt 

 Använd endast hundar lämpliga för grytjakt och utbilda och träna dem för 

uppgiften. Selektera bort hundar som riskerar att skada bytesdjuret eller sig själva. 

 Även vid eftersök på skadat eller sjukt vilt som gått i gryt krävs en utbildad, tränad 

och väl fungerande grythund. 

 

Vid jakt på fågel samt apportering och eftersök 

 Ha alltid tillgång till tränad markör/apportör. 

 Ha alltid tillgång till en organisation med tränade apportörer vid alla större jakter, 

till exempel jakt på drivna fåglar eller sträckjakt på sjöfågel. 

 Vid skymningsjakt bör vid behov eftersök göras även påföljande morgon. 
 
  

3. Uppföljning av workshop på KF 2015, Hur får vi jägare att skaffa rashund?  
Arbetsgruppen rapporterade status på arbetet. Arbetsgruppen undersöker 
möjligheter att distribuera det material som diskuterades att tas fram på 
workshopen. Offert kommer att inhämtas på att framställa en ny broschyr av de 
olika infobladen om jakthundstyper som framtogs till Stockholm hundmässa, SHM. 
Filmen om jakthundar som producerades för SHM kommer också att distribueras 
tillsammans med detta material. 

 
§22 Jaktprov/regelrevideringar 

1. SSRK Funktionsbeskrivning Retriever, FB-R. JhK beslutade att godkänna förslaget, 
med tillägget att det skrivs in att regelverket gäller t.o.m. 2021-12-31. Regelverket 
träder i kraft 2017-01-01. 
 

2. JhK Viltspårprov. Mötet gick igenom de remissvar som inkommit under andra 
remissomgången. Bland annat kommer skogskort, protokoll och spårskisser 
modifieras enligt inkomna förslag. Även de tidigare riktlinjer och anvisningar som 
gäller t.o.m. 2017-01-01 kommer att uppdateras. JhK beslutade att anta nya regler 
för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare, som träder i kraft 2017-01-01. 
 

3. SSDV ansöker om regeländring i SKKs Utställnings och Championatregler. Klubben 
vill att hunden ska ha tre 1:a pris på jaktprov erövrade av 2 olika domare, för att 
bli SE JCh. JhK beslutade att godkänna ansökan. 
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4. Terrierklubben har inkommit med regelverk för Tysk Jaktterrier, vildsvinsprov och 

fullbruksprov. De utsedda granskarna tittar igenom de inkomna regelverken till 
nästa möte, då dessa fastställes.  

 
§23 Information, JhKs externa aktiviteter 

1. Ordförande informerade om möte med representant från CS och SSRK om 
verksamhetsklubbar. 
 

2. Sekreteraren  
a. Informerade om JhKs kommande deltagande i Naturvårdsverkets 

konferens ”Skogens guld” 17 maj. 
 

b. Informerade om JhKs deltagande och åtagande på Swedish Game Fair på 
Tullgarn 27-29 maj. Till deltagande från JhK till Jämtland Game Fair 29-31 
juli utsågs förutom sekreteraren, Willy Gustafsson. 
 

c. Informerade från möte med Plotthundklubben den 6 april på Öster Malma, 
där klubben redovisade sina erfarenheter från den gångna säsongens 
genomförda inofficiella jaktprov på björn. Klubben har ansökt om att 
påbörja en provperiod om tre år från den 1 juli 2017, och ska till JhKs nästa 
möte inkomma med ett uppdaterat regelverk. 
 

d. Informerade från möte med representanter från Junsele djurpark, 
Almunge jakt & vilt, Sv. Jägareförbundet samt Curt Blixt från Kommittén för 
hundars mentalitet (KHM) den 6 april på Öster Malma. På mötet 
avhandlades hur det kommande regelverket för anlagstest på hägnad 
björn kommer att utformas. Arbetsgruppen utökades med Calle Ekström 
och Curt Blixt, och det beslutades att arbetsgruppen ska träffas i närtid för 
att fortsätta arbetet. 
 

3. Tävlingschefen redogjorde för jaktprovsstatistik för åren 2010-2015. 
 
§24 Protokollsutdrag, SKK/CS, KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 

1. CS protokoll 1-2016 för kännedom. Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 

2. FCI, statistik över kennelnamn 2015 för kännedom. Dokumentet lades därefter till 
handlingarna. 
 

3. FCI, statistik över utdelade CACIT 2015 för kännedom. Dokumentet lades därefter 
till handlingarna. 
 

4. FCI, statistik över utdelade internationella Championat 2015 för kännedom. 
Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
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5. FCI, Minutes of the meeting, FCI Commission for British Pointers, 29 mars 2016 för 

kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

6. FCI, Minutes of the meeting, FCI Commision for Spaniels, 14 november 2015 för 
kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

7. FCI, Minutes of the meeting, FCI Commission for Retrievers, 3 juli 2015 för 
kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 

8. Kommittérapport från FCI Erdhundecommission, 15 feb 2016 för kännedom. 
Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

9. Information om Europapokalen för drivande hundar, 14-15 oktober 2016, för 
kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

10. Dagordning för FCI Commission for Retrievers 1 april 2016 för kännedom. 
Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

11. Skrivelse från Dansk Retrieverklubb till FCI Commission for Retrievers för 
kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 

 
§25 Inkomna skrivelser/Ärenden 

1. Genomgång av inkomna remissvar för SKK riktlinjer för användande av tekniska 
hjälpmedel under prov. Efter smärre redaktionella ändringar, beslutade JhK att 
fastställa riktlinjerna, och att punkten därmed är omedelbart justerad.  
 

2. Inkommen fråga från FA angående vad som gäller vid filmning under jaktprov. JhK 
konstaterade att så länge jaktprovet utförs på plats dit allmänheten har tillträde, 
så går det inte att utfärda något foto-/filmförbud som sker med rörlig utrustning. 
 

3. Uttalande från CS angående tolkning av CS uttalande efter SÄKs årsstämma 2013, 
för kännedom. Dokumentet lades därefter till handlingarna. 
 

4. Skrivelse från Jämthundklubben till JhK för kännedom. Då skrivelsen inte kommit 
in via Specialklubben, vidarebefordrades den till SÄK utan åtgärd. 
 

5. Ansökan om ersättning för Domarkonferens från Tysk Jaktterrieklubb, TJtK, i april 
2016. JhK avslog ansökan då den inte inkommit inom stipulerad tid. 
 

6. Ansökan om flytt av Domarkonferens. Svenska Grythundklubben vill flytta sin 
Domarkonferens från april 2016 till någon gång under 2017. JhK beslutade 
godkänna ansökan under förutsättning att ett preciserat datum inkommer. 
 

7. Ansökan om dispens att använda vildsvinsklöv vid viltspårprov under 2016 från 
SSDV. JhK beslutade att godkänna ansökan. JhK beslutade även att ge en generell 
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dispens från gällande regelverk, till samtliga klubbar som arrangerar viltspårprov 
under resten av 2016. Beslutet motiverades med att vildsvinsklöv kommer att bli 
tillåtet fr.o.m. nästa regelperiod, 2017-2021. 

 
§26 Remisser Myndigheter/Organisationer 
SKK har fått Naturvårdsverkets remiss Femårig plan för genetisk förstärkning av 
vargstammen 2016-2020, med sista svarsdatum 13 april. Uppdrogs till sekreteraren att 
skriva SKKs remissvar, som ska förankras hos SKKs ledning. 
 
§27 Resultatrapporter 
Resultatrapporterna för januari – mars 2016 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§28 Övriga frågor 

1. Henrik Barnekow önskade att 2 personer från JhK kan åka till Tyskland för att sätta 
sig in i deras regler för hägntest på vildsvin. JhK godkände resan. 
 

2. Tomas Larsson uppmanade JhK att en Domarkonferens för de godkända 
bedömarna för anlagstest i vildsvinshägn borde arrangeras. JhK arbetar med 
frågan, med målsättningen att kunna genomföra konferensen när det nya 
regelverket är klart. 

 
§29 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 

Inga frågor faller under denna paragraf. 
 
§30 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas som telefonmöte 23 maj för att fastställa de regelverk som 
börjar gälla 2017-01-01. Nästa ordinarie möte kommer att hållas på SKK kansli den 1 
september. 
 
§31 Mötet avslutas 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet. 
         
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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Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
 
Justeras: 
Britt-Marie Dornell    Henrik Barnekow 
 
 


