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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
onsdag 2018-08-15. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK kansli), Eliza Kajanus 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 32 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 
 
§33 Val av justerare 
Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 34 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 35 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (2-2018) gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 36 Per Capsulambeslut 
SKKs Jakthundskommittè har den 31 maj beslutat per capsulam att avslå överklagan av 
extra kollegium för en petit basset griffon vendéen. Avslaget innebär att kollegiets 
beslut kvarstår. 
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§ 37 Ledamöternas uppdrag 

1. Listan gicks igenom. Beslutades att avföra punkten från JhK 2-2017, § 20 från 
listan tills vidare. Beslutades att begära in underlag från Specialklubben för 
Drivande Vildsvinshundar, SSDV, för utvärdering av dispens att utföra 
rådjursrenhetsprov under september månad. Därefter tas VU beslut om 
eventuell förlängning. Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 

2. Rapporter från JhKs arbetsgrupper: 
a. Vildsvinshägnsverksamhet – Magnus Jenssen redogjorde för konferens 

för bedömare av anlagstest i vildsvinshägn, hos Jenssens vildsvinshägn, 
27-28 juni. JhK beslutade att auktorisera Magnus Gröndahl, Henrik 
Pettersson och Rasmus Edman som bedömare för anlagstest i 
vildsvinshägn, efter godkänd aspiranttjänstgöring den 28 juni. Magnus 
Jenssen deltog inte i beslutet. 
 

b. Grytprovsverksamhet – Arbetsgruppen har kallat till möte i slutet av 
augusti med företrädare för Svenska Grythundklubben, Svenska 
Taxklubben och Svenska Terrierklubben. På mötet kommer den 
kommande utredningen av verksamheten med träning och prov i 
provgryt, som initierats av den nya djurskyddslagen, att avhandlas. 
 

c. Arrangera jaktprov – Svenska Grythundklubben och Svenska 
Bassetklubben har sagt upp sitt avtal med SKK, om att ingå i projektet 
arrangera jaktprov. Flera kontakter har hållits med företrädare för 
hittaälghund.se, och ett intensivt arbete har gjorts för att försöka få till 
en snabb lösning för ett resultatrapporteringsprogram, men 
kontakterna har tyvärr inte renderat till någon lösning i dagsläget. 
 

d. Stöthundstest – Arbetsgruppen tar fram ett förslag utifrån det gamla 
regelverket till Öster-Malma träffen 2019, då hundklubbarna får tillfälle 
att föra fram sina åsikter.  
 

e. Etikseminarium – Arbetsgruppen har haft ett möte där deltagare och 
målgrupp på seminariet har diskuterats. Mötet enades om att arenan 
ska vara Elmia Game Fair 2019, och dagen för seminariet blir torsdag 30 
maj. Målgruppen för seminariet är den vanlige jägaren, och syftet är att 
sprida information hur viktig etiken är vid jakt med hund.  
 

f. Löshundsjakt som kulturarv – ett möte har hållits och kontakter har 
tagits med nyckelpersoner som har insikt i hur en process att få 
löshundsjakten klassad som kulturarv, skulle gå till. 
 

g. Fågelutsättning – två möten har hållits, vilka resulterat i ett 
webformulär (checklista) som ska användas av fågelhundklubbarna, vid 
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jaktprov på utsatt fågel. Formuläret ska utvärderas efter säsongen, och 
se om det behöver justeras. 
 

§ 38 Jaktprov/regelrevideringar 
Ansökan om godkännande för att utföra anlagstest i vildsvinshägn från en hägnägare. 
JhK saknar uppgifter om vilka typer av vildsvin som anlagstestet ska utföras på, samt 
hur rekrytering av nya vildsvin för provverksamhet ska ske. Begäran om komplettering 
av uppgifter skickas till hägnägaren, så att beslutsunderlaget blir komplett. Ansökan 
bordläggs tillsvidare.  
 
§ 39 Information 
Ledamöter: 

1. Henrik Barnekow redogjorde för studieresa till Tyskland, för att se på 
likheter och skillnader för testverksamhet i vildsvinshägn. JhK tackade 
för informationen. 

Sekreteraren: 
1. Informerade om förnyat avtal mellan SKK och NKK, gällande 

fågelhundsträning i Sverige för norska hundar. Det förnyade avtalet 
gäller tillsvidare. 
 

2. Informerade om jakthundklubbarnas utvärdering av Öster-Malma 
träffen 13-14 april. Genomgripande var att samtliga är nöjda med 
arrangemanget som helhet, men önskemål om tydligare information 
innan träffen har noterats. Mötet diskuterade även ämnen att ta upp 
nästa år, vilket den utsedda arbetsgruppen arbetar vidare mer. Peter 
Ledin får i uppdrag att boka ett datum i april 2019 så snart som möjligt. 
 

3. Informerade om inbjudan till ICC, Individual Challenge Cup för 
retrievers, från Danska Kennelklubben. För kännedom. 
 

4. Informerade om JhKs deltagande i Swedish Game Fair på Tullgarn och 
Västgård Game Fair i Jämtland. Båda mässorna var väldigt välbesökta, 
och JhK är nöjd med sitt deltagande, men kommer att arbeta vidare 
med förslag till aktiviteter för kommande mässor. 
 

5. Mässor 2019. JhK beslutade att delta på två mässor under 2019, Elmia 
Game Fair i Jönköping den 30 maj – 1 juni, samt Västgård Game Fair i 
Jämtland den 26 – 28 juli. 
 

6. Presenterade utkast till Hundsport Jakthund som kommer med sitt 
första nummer i slutet på augusti. Presentationen mottogs positivt av 
JhK. 
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§ 40 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN, SKK Kommittéer och FCI 
SKK CS 

1. SKK CS protokoll nr 2-2018 gicks igenom, och lades till handlingarna. 
 

2. SKK CS protokoll nr 3-2018 gicks igenom, och lades till handlingarna. 
 

3. Protokollsutdrag från SKK CS möte 19 april angående fördröjning av Arrangera 
jaktprov, gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

4. Protokollsutdrag från SKK CS möte 19 april angående överklagan av 
älghundsprov, gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

5. Protokollsutdrag från SKK CS möte 19 april angående information om 
samarbete med Svenska Jägareförbundet om arbetet med att få 
löshundsjakten klassad som kulturarv, gicks igenom och lades till handlingarna. 
 

SKK DN 
1. SKKs JhK har den 19 juni anmält 2 medlemmar i SKK organisationen för att ha 

brutit mot SKKs grundregler, i samband med att medlemmarna blivit åtalade 
och dömda i Luleå tingsrätt samt Hovrätten för övre Norrland, för kännedom. 
 

FCI 
1. Protokoll från FCI General Committee 28 feb – 1 mars 2018, för kännedom. 

 
2. Protokoll från FCI Commission for British Pointers 28 mars 2018, för kännedom. 

 
3. Protokoll från FCI Commission for Retrievers 21 juli 2017, för kännedom. 

 
4. FCIs jaktprovsregler för spaniel, Regulation A, samt för FCI European cup, att 

gälla från och med 1 juni 2018, för kännedom. 
 

5. Rapport från FCI Commission for continental pointers 29 mars 2018, för 
kännedom. 

 
§ 41 Inkomna skrivelser/Ärenden 

1. Ansökan om dispens från § 28 jaktförordningen, från Svenska Stövarklubben, 
att släppa hund i samband med domarutbildning den 18 augusti. Då ansökan 
inkommit för sent till JhK, så avslogs densamma.  
 

2. Ansökan om dispens från § 28 jaktförordningen, från Upplands dreverklubb, att 
släppa hund i samband med domarutbildning den 29 september. Då ansökan 
inkommit för sent till JhK, samt kommit från lokalklubb, så avslogs densamma. 
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3. Skrivelse från ordförande i Värmlands Kennelklubb om vädjan att SKK ska ta 

ställning i en frågeställning till politiska partier inför valet. JhK fann skrivelsen 
otydlig, och beslutade att avstå från ett ställningstagande, då SKK är opolitiskt. 
 

4. Bemanning Stockholm Hundmässa. JhK beslutade att JhKs monter ska 
bemannas av Björn Eek, Henrik Barnekow och antingen Magnus Jenssen eller 
Gunnar Pettersson. 
 

5. Inkommen skrivelse från företrädare för treeing walker coonhound, om att 
kravet för att ställa ut rasen i jaktklass ska ändras från godkänt anlagstest i 
vildsvinshägn till lägst 3:e pris på Svenska Stövarklubbens drevprov på räv, samt 
Svenska Plotthundklubbens jaktprov på björn. I och med att Svenska 
Stövarklubben (SvStK) nu har tagit över rasansvaret för rasen treeing walker 
coonhound så kommer rasen från och med 1 januari 2019 att ha samma regler 
för deltagande i jaktklass på utställning, samt championatregler som övriga 
raser som ingår i SvStK. 
 

6. Inkommen skrivelse från Flatcoated Retrieverklubben om att SKK ser över 
möjligheten att få ut resultat från Funktionsbeskrivning retriever, FB-R samt 
Beteende och personlighetsbeskrivning hund, BPH, i de filer som skickas med 
Rasdata till klubben. JhK ställer sig bakom skrivelsen, och skickar frågan vidare 
till VD Ulf Uddman. 
 

7.  Överklagan av Svenska Vorstehklubbens (SVK) beslut om att ogiltigförklara ett 
jaktprov från en provledare. Överklagan gäller ett särskilt jaktprov som SVK 
mellansvenskas lokalavdelning den 2 april 2018 genomförde på Gotland, där 
SVK Gotland är lokalavdelning.  Lokalavdelningar inom SVK äger rätt att 
arrangera jaktprov på andra lokalavdelningars marker, men dessa ska till tid 
och plats vara godkända och fastställda av SVK. JhK konstaterar att detta prov 
inte följt SVKs provprogram, som endast tillåter särskilda prov under tiden 16 
augusti – 31 december inom SVK Gotlands verksamhetsområde. JhK beslutar 
att avslå provledarens överklagan av SVKs beslut att ogiltigförklara jaktprovet. 
Punkten justerades omedelbart. 
 

8. Fråga från privatperson om förtydligande av JhKs checklista för jaktprov på 
utsatt fågel. JhK uppdrog åt arbetsgruppen för fågelutsättning att svara på 
frågorna till frågeställaren. 
 

9. Mötet beslutade att göra följande uttalande, med anledning av den stundande 
säsongen för jakt med hund: 
 

Den gångna sommarens extrema temperaturer på många håll kan ha fått viltet att vara 
i sämre kondition än vanligt. Samtidigt inleds nu jaktsäsongen med hund. I vissa län 
kan situationen vara helt annorlunda än i det län där man vanligtvis jagar. Svenska 
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Kennelklubben uppmanar därför jägare att uppdatera sig angående respektive 
Länsstyrelses eventuella beslut om inskränkningar i jakt med hund. Jaktförordningen § 
18 säger att ”Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet 
med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte 
utsätts för onödiga påfrestningar”. Det medför ett stort eget ansvar för 
jägaren/hundägaren att förhålla sig till detta, och i de fall Länsstyrelsen inte tagit något 
beslut om begränsningar blir det en bedömning av den enskilde jägaren/hundägaren 
från fall till fall.  
 
§ 42 Remisser myndigheter/organisationer 

1. Inkommen remiss från Naturvårdsverket angående förslag till ändrade 
föreskrifter om jaktmedel, där jakt med pilbåge föreslås bli tillåtet. Uppdrogs åt 
sekreteraren att svara på remissen inom aktuell svarstid. JhK tar ej ställning till 
jakt med pilbåge, utan kommer endast att svara på det som gäller eftersök med 
hund i förslaget. 
 

§ 43 Resultatrapporter 
Rapporterna till och med juli gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§ 44  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat. 
Inga beslut faller under denna paragraf. 
 
§ 45 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 15 november på SKK kansli. 
 
§ 46 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   Henrik Barnekow 


