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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
onsdag 2017-08-09. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin, Eliza Kajanus 
 
Anmält förhinder: 
Conny Jakobsson 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 63 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet.  
 
§ 64 Val av justerare 
Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
 
§ 65 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes efter att punkten § 66 flyttats fram som första 
ärende. 
 
§ 66 Ärende från Svenska Grythundklubben 
Svenska Grythundklubbens (SGK) ordförande Jan Johansson var inbjuden till mötet för 
att redogöra för händelser i samband med SGKs avveckling av provgryt hos Roslagens 
jakt och vilt AB. JhK beslutade att följa upp avvecklingen och göra ett besök på 
anläggningen i närtid. JhK tackade för genomgången, bordlade ärendet.  
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§ 67 Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom. Beslutades att skicka ut ett brev till 
jakthundklubbarna om vad dom vill ha med i Råd och Anvisningar för viltspårprov. 
Därefter lades protokollet till handlingarna.  
 
§ 68 Information 
Ordförande: Inget att rapportera 
 
Ledamöter:  

1. Göran Johansson har varit inbjuden till Svenska Dreverklubbens årsmöte, men 
kunde inte delta.  
 

2. Henrik Barnekow kommer att delta på Svenska Wachtelhundklubbens 
domarkonferens i Jönköping 11-13 aug. 

 
Tävlingschefen: 

1. Bekräftelse att FCI godkänt den engelskspråkiga versionen av Svenska 
Stövarklubbens drevprovsregelverk att gälla vid internationella jaktprov i 
Sverige, för kännedom. 
 

2. Tydliggörande till Svenska Terrierklubben angående beteckningen J och merit 
för deltagande i jaktklass för terriers från och med 1 januari 2017, då endast 
hundar som har lägst 3:e pris på grytjaktprov har rätt att delta i jaktklass på 
utställning i Sverige. För kännedom.  
 

3. Redogjorde kort för SKKs kanslis flytt till Rotebro, och konstaterade att detta 
var det sista möte på Möllan för Jakthundskommittén. 

 
Sekreteraren: 

1. Information från Länsstyrelsen Uppsala om nytt tillstånd för test och 
träningsverksamhet med hundar vid älghägn, för kännedom. 
 

2. Redogjorde kort om utvärderingen från Öster-Malma träffen 28-29 april. 
Utvärderingen gav övervägande positiva svar om program och innehåll. Dock 
behöver informationen innan träffen bli tydligare. Beslutades att skicka ut 
förfrågan till jakthundklubbarna över önskemål om ämnen till nästa års 
sammankomst, som beslutades till 13-14 april 2018. 
 

3. Redogjorde om fråga från Svenska Specialklubben för kontinentala fågelhundar, 
SKF, där en jaktprovsdomare hunnit döma prov innan avstängningen trätt i 
kraft (JhK 2-2017,§ 26:10). JhK beslutade att lämna ärendet utan åtgärd, då 
samtliga inblandade handlat i god tro. 
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4. Bemanning och aktiviteter på Stockholm Hundmässa 16-17 dec 2017. Britt-

Marie Dornell och Henrik Barnekow deltar förutom sekreteraren på SHM. 
Förslag på aktiviteter är att en speaker håller i jaktraspresentationerna, som 
förslagsvis presenteras efter användningsområde. Förslag på en frågetävling 
kom också upp.  
 

5. Workshop till KF. CS har beslutat att föreslaget ämne, ”skarpt läge när drevet 
går – när verksamhet kommer i skottgluggen”, om hur vi hanterar attacker mot 
tävlingsarrangemang enligt tidigare förslag, blir av på fredagens workshop. 
Ansvarig för presentationen blir Britt-Marie Dornell och Freddy Kjellström. 
 

6. Sekreteraren rapporterade från björndomarträff i Namskogan den 23-24 maj. 
Frågan om JhKs fortsatta arbete med test på hägnad björn bordlades till nästa 
möte. Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 

7. Sekreteraren och Henrik Barnekow rapporterade från Elmia Game Fair den 25-
27 maj. Mässan var en bra plats för JhK att sprida information på, och den var 
mycket välbesökt. JhKs deltagande på mässor 2018 kommer att tas upp på 
nästa möte. Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 

8. Sekreteraren rapporterade från Seminarium med Nationella Viltolycksrådet, 
NVR, 31 maj – 1 juni på Öster Malma. På seminariet väcktes en idé att NVR ska 
vara representerat på Stockholm Hundmässa. Sekreteraren jobbar vidare med 
frågan. Därefter lades rapporten till handlingarna. 
 

9. Sekreteraren rapporterade från domarkonferens med Svenska Specialklubben 
för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, i Ökersbo den 10 juni. Därefter lades 
rapporten till handlingarna. 
 

10. Sekreteraren och Tomas Larsson rapporterade från JhKs domarkonferens för 
anlagstest i vildsvinshägn, på Mamima jakt, den 12-13 juni. Protokollet var inte 
klart till detta möte, varför det gås igenom vid ett senare tillfälle. Därefter lades 
rapporten till handlingarna. 
 

11. Information från Studiefrämjande angående filmen ”Jag är jägare” som SKK 
varit med och sponsrat. Studiefrämjandet frågar även om JhK har möjlighet att 
delta vid en kommande föreläsningsturné. JhK ser positivt på detta, och 
avvaktar närmare information om vilka orter som är aktuella. Sekreteraren ser 
till att JhK får filmen för påseende. 
 

12. Mötet beslutade flytta äskad budget för 2018 om att anordna ett 
etikseminarium tillsamman med Svenska Jägareförbundet, till 2019. Ett förslag 
som kom upp var att samordna detta med Elmia Game Fair 2019. 
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Svenska Jägareförbundet: 

1. Peter Ledin gick igenom sammanställningen över grupparbetet i etik från Öster-
Malma träffen, 28-29 april. Frågorna som togs upp gällde etik vid jakt med 
hund, och hur vi ska arbeta för att etiken ska fungera.  

 
§ 69 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, FCI 
 
SKK CS 

1. CS protokoll nr 3-2017 gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
SKK DN 

1. DN beslut 50-2017 för kännedom, lades därefter till handlingarna. 
 
SKK FK 

1. Fråga från SKK FK om lämplig specialklubb för rasen treeing walker coonhound 
terrier. JhK konstaterar ett skrivfel i frågeställningen, där terrier ska tas bort. 
JhK rekommenderar Specialklubben för drivande vildsvinshundar, SSDV, som 
specialklubb för rasen. 

FCI 
1. Riktlinjer för regelverket för Hounds, för kännedom. 

 
2. Protokoll 1-2017 från  FCI European section General Committe, för kännedom. 

 
3. Protokoll från 16 mars, FCI Brittish pointers Comission, för kännedom. 

 
4. Protokoll från 12 februari, FCI Earth dog Commission, för kännedom. 

 
5. Riktlinjer för lottning till kvalificering för European Championship för Retrievers, 

för kännedom. 
 

6. Rapport från SKKs delegat i FCI spaniel Commission, Rolf Näslund, för 
kännedom. 

 
 
 
§ 70 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Ansökan om utbetalning av bidrag till domarkonferens från Specialklubben för 
skällande fågelhundar, SSF, i enlighet med beslut från JhK 1-2016, § 9:1. JhK 
godkände berättelsen och beslutade att utbetala 42 764 kr. JhK önskar ett mer 
utförligt protokoll till nästa tillfälle. 
 

2. Ansökan om utbetalning av bidrag till domarkonferens från Svenska 
Älghundklubbens (SÄK) vildsvinskommitté. JhK återremitterar ansökan, då inget 
protokoll fanns med i redovisningen, för att kunna ta upp ansökan på nytt. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDo1NThmY2NlNWMxNjVjOGIy
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3. Ansökan från SSDV om ändring i regelverket för anlagstest i vildsvinshägn. JhK 

konstaterar att regelverket är låst i fem år, och ändras inte under den tiden. 
Önskar Specialklubben ytterligare ändringar, så kan det tidigast göras vid nästa 
regelrevidering. 
 

4. Fråga från en viltspårdomare tillhörande en lokalklubb inom Svenska 
Taxklubben, om önskade ändringar av viltspårregler. JhK upplyser 
frågeställaren att viltspårreglerna är provregler, och inte tävlingsregler. Dessa 
har dessutom varit på remiss två gånger till Specialklubbarna, och någon 
ändring under innevarande låsningsperiod om fem år är inte möjlig. 
 

5. Fråga från Svenska Vorstehklubben (SVK) om besvärstider för beslut tagna av 
SKK. Beslut tagna av kommitté inom SKK verkställs så fort protokollet är 
justerat, och går att överpröva av SKK/CS. För prov- och tävlingsresultat gäller 
att resultat kan ändras inom två år från prov/tävlingstillfället (Utställnings- och 
championatregler, § 20). För beslut tagna av SKK/DN gäller en praxis om två år 
från beslutsdatum. Samma praxis används för övriga beslut tagna av SKK.   
 

6. Ärende från Svenska Bassetklubben (SBaK) om kollegium där domare inte 
närvarat, och där resultatet sänktes. JhK konstaterar att domaren inte kan 
uteslutas från kollegiet då domslut ska ändras. JhK beslutar att nytt kollegium 
ska hållas med domaren närvarande enligt gällande regelverk. 
 

7. Ärende från Svenska Taxklubben (SvTK) om dispens från 18§ Jaktförordningen, 
om hundsläpp i samband med domarkonferens den 23-24 september. JhK 
bifaller ansökan, då extraordinära uppgifter framkommit, men uppmanar 
klubben att inkomma i tid med dispensansökningarna nästa år. 
 

8. Ansökan från SSDV om att få utföra rådjursrenhetsprov (RR-prov) från och med 
1 september. JhK beslutar att införa detta under en provperiod, som kommer 
att utvärderas till nästa år. JhK uppmanar SSDV att skicka in resultaten till SKK 
från de hundar som gör RR prov i klubbens regi, efter säsongens slut. Punkten 
justeras omedelbart. 
 

9. Fråga från SVK om vad som gäller för utländska hundförare som tänker starta 
på jaktprov i Sverige före 16 september. Då JhK ej fått svar från berörd 
myndighet, så enades mötet om att följande uttalande ska gälla fram tills att ny 
information framkommit: ”SKKs svar är att en försiktighetsprincip råder fram till 
dess att en gemensam tolkning gjorts av respektive Länsstyrelse tillsammans, 
dvs. inga utländska hundförare på jaktprov tom 15 september. Detta gäller för 
fjälljakt på statens mark ovan odlingsgränsen”. Punkten justerades omedelbart. 
Notering: Den 10 augusti kom följande information från Statens Jordbruksverk, 
som ändrade JhKs uttalande till: ”Den 1 april 2017 trädde ändringen i 3 § 
rennäringsförordningen i kraft som ger jägare bosatta i Sverige företräde till 
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småviltsjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen. 
Jordbruksverket är den myndighet som har rätt att utforma närmare 
föreskrifter om upplåtelser på statens mark ovanför odlingsgränsen och har 
därför ett ansvar för frågan. Jordbruksverket har därför tillsammans med de tre 
berörda länsstyrelserna arbetat med att utforma en samsyn kring tillämpningen 
av de nya reglerna och har kommit fram till att det i år går bra att ha med 
utländska deltagare på jaktprov anordnade av hundklubbar, även före den 16 
september. Enligt 3 § rennäringsförordningen får rätt till småviltsjakt även 
upplåtas till annan. Utländska deltagare på jakthundsprov kommer att hanteras 
under detta undantag i år. Däremot kan det komma att bli en översyn av 
hanteringen nästa år. När det gäller annan organiserad hundträning och jakt 
eller egen träning och jakt för den 16 september måste dessa personer däremot 
visa på närmare anknytning till Sverige precis som alla andra utländska jägare. 
Undantag görs bara för jaktprov anordna av hundklubb. De utländska 
deltagarna på proven kommer inte behöva göra någon särskild ansökan till 
länen för detta utan klubben som anordnar provet kommer att få skicka in en 
deltagarlista för de startande på proven till länen”. 

 
§ 71 Resultatrapporter 

1. Resultatrapporterna fram till och med juni gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 

§ 72 Övriga frågor 
1. Göran Johansson ville uppdatera sig om projektet ”Arrangera jaktprov”. Kjell 

Svensson berättade att projektstart blir under hösten. De klubbar som ännu 
inte byggt om sina resultatregistreringsprogram kommer att få skicka in 
resultat manuellt, men till samma stambokföringsavgift som för digital 
inläsning.  
 

2. Förslag till artikel för JhKs artikelserie. JhK beslutade ge Eliza Kajanus i uppdrag 
att skriva en artikel om frågor och svar för viltspårprov. Henrik Barnekow och 
Björn Eek uppdrogs att förse Eliza med tidigare inkomna frågor om 
viltspårprov.  
 

3. JhK beslutade att göra ett utskick till samtliga jakthundklubbar med påminnelse 
att jaktprovsreglerna ska följas vid SM och liknande arrangemang för att 
resultaten ska bli stambokförda, och att inga undantag kommer att ges. 

 
§ 73 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 

1. Mötet beslutade att punkten § 66 faller under denna paragraf. 
 
§ 74 Nästa möte 

1. Nästa möte kommer att hållas den 7 november i SKKs nya lokaler i Rotsunda. 
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§ 75 Avslutning 

1. Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna 
 
        
De justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli  
föremål för ändring av SKK/CS 
 
 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
 
Britt-Marie Dornell   Henrik Barnekow 
 
 

 
 


