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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
2019-04-11-12 på Öster Malma. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Kjell Svensson 

Anmält förhinder:  

Peter Ledin, Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§14 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 

 

§15 Val av justerare 

Anders Carlsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§16 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

§17 Föregående protokoll 

Föregående protokoll (1-2019) gicks igenom. § 9:5 bordlades till nästa möte, därefter 
lades protokollet till handlingarna. 
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§18 Ledamöternas uppdrag 

Rapporter från JhKs arbetsgrupper: 

1. Vildsvinshägnsverksamhet –  

1. Arbetsgruppen höll ett möte på Agusa vildsvinshägn den 28-29 
mars. Separata minnesanteckningar från denna träff förelåg. 

 

2. JhK beslutade att efter komplettering av inkomna handlingar samt 
besiktning av hägn, att godkänna Dennis Anderssons hägn vid 
Ökersbo hundskola, för anlagstest i vildsvinshägn. Då 
anläggningen inte har egen uppfödning av vildsvin i dagsläget, ges 
godkännandet med en prövoperiod till och med 30 juni 2020, för 
att kunna utvärdera verksamheten. Verksamheten får tidigast 
börja när Dennis Andersson har erhållit auktorisation som 
bedömare för anlagstest i vildsvinshägn.  

 

3. Martin Einarsson auktoriseras som bedömare för anlagstest i 
vildsvinshägn efter fullgjord aspiranttjänstgöring. 

 

4. Dennis Andersson antas som elev för utbildning till bedömare för 
anlagstest i vildsvinshägn. Elevtjänstgöringen ska utföras på två 
olika anläggningar. 

   

5. Stefan Johansson antas som elev för utbildning till bedömare för 
anlagstest i vildsvinshägn. Elevtjänstgöringen ska utföras på två 
olika anläggningar.  

  

2.  Grytprovsverksamhet - Konstaterades att den begärda statistiken från 
klubbarna ännu inte inkommit, trots påtryckningar. Johan fortsätter att 
bearbeta klubbarna tills statistiken kommit in. 

 

3.  Arrangera jaktprov – Ett brev har skickats ut till de klubbar som är kvar i 
projektet, och i juni kommer en detaljerad plan över hur projektet ska 
fortskrida. 

 
4. Stöthundstest – Det befintliga gamla regelverket från Svenska 

Jägareförbundet kommer att presenteras och diskuteras med 
jakthundklubbarna på Öster-Malma träffen i morgon, för att se om/hur 
arbetet ska gå vidare. Olika lösningar på hur testet ska genomföras, 
diskuterades. 
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5.   Etikseminarium – En ny arbetsgrupp bestående av Björn Eek, Gunnar 

Pettersson och Magnus Jenssen utsågs. Ett möte med alla inblandade 
kommer att hållas inom kort. Seminariet kommer att hållas den 30 maj 
på Elmia Game Fair. 

 

6.  Löshundsjakt som kulturarv – Ett utkast till ansökan presenterades, 
beslut om detta ska skickas in tas på CS möte i juni. 

 

7.  Fågelutsättning – En skrivelse från SSRK om användning av utsatta 
rapphöns på A-prov för retriever gicks igenom. Beslutet återfinns under 
§ 21.2. 

 

§ 19 Information 

Ordförande:  

1. Verksamhetsplan och budget för perioden 2020-2021. JhK gick igenom 
föreslagna verksamheter och budget för verksamhetsåren 2020-2021. 
Sekreteraren fick i uppdrag att sammanställa förslagen, och lämna in dessa till 
SKK/CS för vidare handläggning.  

 

2. Redogjorde från redaktionsmöte med Hundsport jakthund, som hölls den 9 
april på SKK kansli. 

 

3. Efterlyste ämne att föreslå till workshop på KF. JhK föreslog etik på sociala 
medier. 

 

4. Efterlyste ämne att föreslå till Café hundsnack på Stockholm Hundmässa. 

 

Sekreteraren: 

1. Presenterade program, deltagarlista mm till morgondagens träff med 
jakthundklubbarna. 

 

2. Informerade om ny Djurskyddsförordning (SFS 2019:66), för kännedom. 

 

3. Inbjudan till att delta på jaktmässa anordnad av Jägareförbundet Uppsala län, 
den 17 augusti. JhK beslutade att tacka nej till inbjudan, då vilka mässor som 
JhK ska delta för året redan är beslutade. 
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4. Inbjudan till att delta på Jaktgalan 2019, som är ett arrangemang av tidningen 

Allt om jakt och vapen samt Svenska Jägareförbundet. JhK beslutade att tacka 
nej till inbjudan, då JhK inte har någon budget för denna typ av arrangemang. 

 

5. Presenterade nytt upplägg inför Stockholm Hundmässa, med en ny 
jakthundsarena.  

 

6. Presenterade pressmeddelande från Svenska Dreverklubben, för kännedom. 

 

7. Informerade om retroaktiv registrering av labrador retriever, då SKK strävar 
efter att det enbart ska finnas en gemensam stambok till gagn för rasen. För 
kännedom. 

 

8. Informerade om brevväxling mellan SKK och The Kennel Club, om att de 
inbjudit en klubb som inte är ansluten till SKK till deras internationella 
landslagstävlingar för retriever. För kännedom. 

 

Tävlingschefen: 

1. Redogjorde för jaktprovsstatistik för åren 2013-2018 per 28 februari. 
Konstaterades att generellt har en minskning med antalet jaktprov om sex 
procent skett under 2018. Anledningen till detta kan vara det varma vädret, 
samt att Svenska Stövarklubben inte rapporterat in samtliga resultat från 
provsäsongen. 

 

2. Presenterade ny version av ”lathund för ledamöter i SKKs Centralstyrelses 
kommittéer och arbetsgrupper”, för kännedom. 

 

§ 20 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer. FCI 

SKK CS 

1. SKK CS protokollsutdrag nr 1-2019, § 11 b, angående Svenska 
Grythundklubbens agerande mot en provdomare, gicks igenom och lades 
därefter till handlingarna. 

 

2. SKK CS protokollsutdrag nr 1-2019,  § 11 c, angående överklagande av ett 
domslut som inte accepterats av en hundägare, gicks igenom och lades därefter 
till handlingarna. 
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FCI 

1. Rapport från möte med FCI grythundskommission 3 februari 2019 i Malmö, för 
kännedom. 

 

§ 21 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Dispenser 18§ Jaktförordningen 

a.  Ansökan från hundklubben Dundret, via Svenska Irländska 
setterklubben, om att få genomföra fågelhundsträning i samband med 
inventering av fågel, under tiden 6 augusti tom 30 april. JhK beslutade 
att godkänna ansökan.  

 

b.  Ansökan från Svenska Älghundklubben om att få släppa hund i samband 
med domarutbildning i Norrbottens-, Västsvenska-, Östsvenska- och 
Gävleborgs älghundklubbar. JhK beslutade att godkänna ansökningarna. 
Vad gäller dispensansökan om ledhundsprov, så hänvisar JhK till beslut § 
67 b, protokoll 3-2014, som lyder:  

 ”Ansökan tidigare start på ledhundsprov. Förelåg ansökan från Svenska 
 Älghundklubben (SÄK) om tidigare start på ledhundsprov. SÄK önskar att JhK 
 tillåter ledhundsprov från 1 augusti. JhK beslutade, efter diskussion, att 
 bevilja SÄK att avhålla ledhundsprov från 1 augusti.” Vilket gäller tills vidare. 

 

c.  Ansökan från Svenska Dreverklubben om att få släppa hund i samband 
med domarutbildning helgen 28-29 september, förutom Jämtlands 
Dreverklubb som vill ha från 17 augusti. JhK beslutar att lokalklubbarna 
får dispens från den 28 september. 

 

d.  Ansökan från Svenska Schweisshundklubben om att få släppa hund i 
samband med domarutbildning den 28 september. JhK beslutade att 
godkänna ansökan. 

 

e.  Ansökan från Svenska Taxklubben om att få släppa hund i samband med 
domarutbildning i Skaraborgs-, Östergötlands-, Östsvenska-, Hallands-, 
Smålands- och Värmlands taxklubbar från den 28 september. JhK 
beslutade att godkänna ansökan. 

 

f.  Begäran om förtydligande om vad som gäller vid Svenska 
Vorstehklubbens apportprov och eftersöksgrenar. JhK beslutde att SVKs 
ovan nämnda prov går under definitionen ”apporterande hundar” i 
jaktförordningen, vilket innebär att dispens inte behöver sökas. 
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g.   Ansökan från Svenska Bassetklubben om att få släppa hund i samband 

med domarutbildning i lokalavdelning Mellan, Öst, Nordöst, Syd den 28 
september, samt Väst den 21 september. JhK beslutade att samtliga 
lokalavdelningar får dispens från 28 september.  

 

h.  Ansökan från Svenska Stövarklubben om att få släppa hund i samband 
med domarutbildning i Örebro och Norrbottens län från 17 augusti. JhK 
beslutade att lokalklubbarna får dispens från 17 augusti. 

 

i.  JhK beslutade att delegera dispensärenden som håller sig inom den ram 
som JhK beslutat om tidigare, d.v.s. att tidigast ge dispens en vecka 
innan ordinarie tid för hundsläpp på aktuell art, till sekreteraren. 

 

2. Jaktprov med retriever 

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har inkommit med en skrivelse med 
kommentar på JhK begäran om redogörelse för handläggningen av en rapport från 
en domare på Retrievermästerskapet 2018 (JhK 4/2018 § 52 g). 
 
Av skrivelsen framgår: ”SSRK förstår genom konversationen att förståelsen och 
efterlevnaden av ”SKKs Riktlinjer och Råd vid utsättning av fågel inför prov och 
träning” inte till fullo efterlevs. 
Vi måste i dagsläget beklaga det inträffade och ser, att vi med dagens interna 
rutiner inom klubben, med skrivna avtal och regelskrivningar inte fullt ut kommer åt 
problematiken med bristande jaktetik. 
SSRK vill med denna rapport och sammanställning begära ett förtydligande från 
SKK/JhK om fortsatt hantering av problematiken vid jaktprov och träning på utsatta 
rapphöns för spaniel och retriever.” 
 

JhK konstaterar inledningsvis att rapphönans naturliga biotop är det helt öppna 
jordbrukslandskapet där man traditionellt jagar med stående fågelhund, inte diken 
eller skogsholmar där spaniel och retriever huvudsakligen används. 
JhK förde därefter en längre diskussion om jaktprov och träning av spaniels och 
retriever överhuvudtaget kan baseras på utsatta rapphöns i enlighet med SKKs 
Riktlinjer och Råd vid utsättning av fågel inför prov och träning som bland annat 
stipulerar följande: 
 

 Varje provarrangör bör eftersträva att i möjligaste mån genomföra prov på 
naturligt förekommande vilt. 

 Det är av största vikt att utsatt fågel uppträder så likt naturligt förekommande 
vilt som möjligt. Det finns annars risk att felaktiga egenskaper hos hundarna 
prövas och premieras.   
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 Prov som grundas enbart på vilt som satts ut under innevarande säsong bör 
inte förekomma.  

 Tidsramen för utsättning av rapphöns ska vara minst 30 dagar.  
 
JhK konstaterar att ett etiskt synsätt vid utsättning av fågel är utomordentligt 
angeläget och vill understryka vikten av att alla inom organisationen förstår allvaret 
i detta. 
JhK beslutade med hänvisning till ovanstående att jaktprov med spaniel och 
retriever baserat på utsatta rapphöns inte är förenligt med SKKs policy och därför 
inte längre kan genomföras. 
 
Beslutet förklarades för omedelbart justerat 
 

§ 22  Remisser myndigheter/organisationer 
1. Svenska Kennelklubbens svar på remiss till Naturvårdsverket om jakttider, för 

kännedom. 
 

2. Remissvar på Naturvårdsverkets förslag till jakttider från ett urval av 
organisationer, för kännedom. 

 
§ 23  Resultatrapporter 
Resultatrapporter t.o.m. mars 2019 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 24  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
Beslutades att § 18.2 faller under denna paragraf. 
 
 
§ 25  Nästa möte 
Datum för nästa möten kommer att vara 14 augusti och 4 november. 
 
§ 26  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   Anders Carlsson 


