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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
onsdag 2019-08-14. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Johan Sonesson, Anders Carlsson, Magnus Jensen, Gunnar 
Pettersson  
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson, Peter Ledin 
 

Anmält förhinder:  

Conny Jakobsson, Henrik Barnekow, Eliza Kajanus 
 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 27 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet. 
 
§ 28 Val av justerare 
Magnus Jensen utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 29 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 30 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (2-2019) gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
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§ 31 VU beslut 

1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 16 maj beslutat att godkänna 
elevutbildning för Dennis Andersson som bedömare för anlagstest i 
vildsvinshägn, samt att anta Dennis som aspirant. 
 

2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 10 juni beslutat att godkänna 
aspirantutbildning för Dennis Andersson, samt att auktorisera Dennis som 
bedömare för anlagstest i vildsvinshägn. 
 

§ 32 Ledamöternas uppdrag/arbetsgrupper 
1. Ledamöternas uppdrag 

 
1. Gunnar Pettersson har haft i uppdrag att redovisa utvärdering av jaktprov på 

björn, från Svenska Specialklubben för drivande vildsvinshundar (SSDV), då det 
återstår ett år av provperioden. Konstaterades att antal genomförda prov ökat 
från 5 st 2017, till 18 st 2018. Plotthundklubben har även inkommit med förslag 
till ändringar i reglerna för provformen till 2020 (se § 33.1). 
 

2. Gunnar Pettersson har haft i uppdrag att inhämta motivering från Svenska 
Stövarklubben, SvStK, (JhK protokoll 4-2018) om hundar som tillhör rasgrupp 6 
men inte har någon specialklubbstillhörighet, att få starta på SvStKs jaktprov. 
Svenska Stövarklubben svarar att de kommer att göra ett undantag, under 
förutsättning att SvStK inte behöver ta något rasansvar för dessa raser, att 
dessa inte får starta på mästerskap utan endast öppen- och elitklass under 
förutsättning att hunden erövrat rådjursrenhetsprov innan provstart. JhK 
beslutade att hundar som tillhör rasgrupp 6 men inte har någon 
specialklubbstillhörighet får möjlighet att starta på SvStKs drevprov i öppen- 
och elitklass under förutsättning att hunden erövrat rådjursrenhetsprov innan 
provstart. Beslutet börjar gälla omgående och till och med nästa regelperiod 
2022-06-30. 
 

3. Henrik Barnekow och Gunnar Pettersson har haft i uppdrag att göra en 
konsekvensanalys om fråga från Svenska Taxklubben. Frågan innebär att 
klargöra om det ska gå att överföra en auktorisation från en klubb till en annan, 
för domare som dömer drevprov. JhK beslutade att göra en frågeställning till 
aktuella klubbar och hämta in synpunkter, för att kunna besluta i frågan. 
 

4. Workshop till KF, en schysst bild av jakten – etiken i sociala medier. Beslutades 
att Britt-Marie och Magnus gör en presentation till workshopen den 27 
september. 
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2. Rapport från arbetsgrupper 
1. Vildsvinshägnsverksamhet – Arbetsgruppen ska utvärdera och se om anlagstest 

i vildsvinshägn kan revideras så att det kan användas av fler klubbar/raser. 
Arbetet ska vara klart innan nästa regelperiod. 
 

2. Grytprovsverksamhet – Arbetsgruppen kommer att kalla Svenska Taxklubben, 
Svenska Terrierklubben och Svenska Grythundklubben till ett möte inför den 
kommande utredningen om användandet av grävling vid grytanlagsprov. 
 

3. Arrangera jaktprov – Arbetet har påbörjats efter semestrarna, och ett nytt 
möte för referensgruppen kommer att hållas den 23 september. Svenska 
Bassetklubben har meddelat att man inte längre deltar i projektet, då de sagt 
upp avtalet under 2018, och inte kan skriva ett nytt avtal på grund av ett 
fullmäktigebeslut.  
 

4. Stöthundstest – Arbetsgruppen ska skicka ut en påminnelse till klubbarna att 
komma in med synpunkter innan nästa möte.  
 

5. Etikseminarium – Arbetsgruppen redovisade genomfört seminarium på Elmia 
Game Fair den 30 maj. Seminariet besöktes inledningsvis av ca 300 personer. 
Panelen bestod av Daniel Ligné, Gunnar Pettersson, Torkel Norling och Rasmus 
Boström, moderator var Christian Bartos. Arbetsgruppen är nöjd med resultatet 
och konstaterar att JhK nått ut med sitt budskap. Därmed är uppdraget utfört. 
 

6. Löshundsjakt som kulturarv – En ansökan skickades in till Institutet för språk 
och folkminnen i juni. Nu inväntar arbetsgruppen handläggning och svar på 
ansökan.  
 

7. Fågelutsättning – Sekreteraren fick i uppdrag till nästa möte att kolla upp om en 
kontaktperson per klubb kan ha tillgång till den obligatoriska checklistan som 
klubbarna ska fylla i inför varje fågelhundsprov, med hänvisning till GDPR. 
 

§ 33 Jaktprov/regelrevideringar 
1. Förslag till ändringar för jaktprov på frilevande björn från Svenska 

Plotthundklubben. Mötet tog del av inkomna handlingar, och beslutade att 
återremittera det till Plotthundklubben för att besvara Jakthundskommitténs 
frågor. De föreslagna ändringarna kan tidigast börja gälla från och med 1 juli 
2020, då innevarande provperiod är slut. 
 

2. Återkoppling av respektive kontaktperson inför regelrevideringsarbetet: 
 

 Britt-Marie Dornell – Har kontaktat klubbarna och meddelat att hon är 
kontaktperson tillsvidare, även om hon formellt avgår från CS vid 
kommande Kennelfullmäktige. 
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 Johan Sonesson – Har varit i kontakt med klubbarna, och inväntar 
utredningen av behovet av grytanlagsprov med levande grävling. 

 

 Anders Carlsson – Har haft genomgång med retrieverdelen av SSRK om 
den kommande regelrevideringen. 

 

 Magnus Jensen – Har varit i kontakt med Svenska Älghundklubben, som 
satt samman en arbetsgrupp inför regelrevideringsarbetet. 

 

 Gunnar Pettersson – Har informerat klubbarna inom sitt 
ansvarsområde. 

 

 Conny Jakobsson och Henrik Barnekow återkopplar vid nästa möte. 
 

§ 34 Information 
Ordförande:  
Informerade om möte med Britt- Marie Dornell och Pekka Olsson (SKK), Torbjörn 
Larsson och Bo Sköld från Svenska Jägareförbundet, den 9 maj. På mötet bestämdes 
att målet ska vara att hålla två sådana möten per år, och förslaget är att nästa ska vara 
den 5 nov på Öster Malma. 
 
Sekreteraren:  

 Informerade om ny handlingsplan för Nationella Viltolycksrådet (NVR), som 
presenterades vid seminarium den 23-24 maj i Gävle.  
 

 Informerade om JhKs deltagande på Elmia Game Fair, den 30 maj – 1 juni. Det 
officiella besökarantalet var 18 400 st. JhK anordnade en paneldebatt, som 
handlade om jaktetik vid löshundsjakt. Panelen modererades av Christian 
Bartos, och bestod av Daniel Ligné, Gunnar Pettersson, Torkel Norling och 
Rasmus Boström. Debatten lockade inledningsvis ca 300 personer, och JhK är 
mycket nöjd med utfallet. Mässan bemannades av Björn Eek och Henrik 
Barnekow. 
 

 Informerade om JhKs deltagande på Västgård Game Fair, 26-28 juli. 
Besöksantalet var drygt 20 000 personer, och JhK är nöjd med utfallet. Mässan 
bemannades av Björn Eek och Johan Sonesson.  
 

 Informerade om beslut från Länsstyrelsen Uppsala län, om tillstånd för test och 
träning av hund på björn och älg, vid Roslagens Jakt och Vilt i Almunge. För 
kännedom.  
 

 Informerade om skrivelse från Rovdjursrådet De5stora, till Naturvårdsverket. 
För kännedom. 
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 Informerade om SKKs satsning på ett jakthundstorg på Stockholm hundmässa. 
Alla jakthundsraser har fått ett erbjudande att få en gratis monter för sin ras i 
anslutning till denna. Jakthundklubbarna har till och med 1 oktober på sig att 
anmäla sig. Jakthundstorget kommer att bemannas av Björn Eek, Henrik 
Barnekow, Magnus Jensen och Britt-Marie Dornell.  
 

  Informerade om ny artikel till Jakthundklubbarna från Eliza Kajanus. Artikeln 
beskriver vad man som medlem behöver veta om den kommande 
regelrevideringen, och är distribuerad till jakthundklubbarna, och SKKs 
hemsida.  
 

 Informerade om utvärdering av Öster-Malma träffen den 12-13 april. Träffen är 
uppskattad av jakthundklubbarna, och de flesta är nöjda med arrangemanget. 
JhK kommer att analysera utvärderingen djupare, inför nästa års träff. För 
kännedom. 
 

Tävlingschefen: 
Informerade om SKKs representanter i FCIs olika kommittéer som rapporterar till JhK. 
Följande personer är valda att ingå i respektive kommitté under de kommande två 
åren: 
 
British Pointers – Britt-Marie Dornell 
 
Continental Pointers – Marie Nylander 
 
Earth Dogs – Johan Sonesson 
 
Hounds – Freddy Kjellström 
 
Retrievers – Sören Swärd 
 
Spaniels – Rolf Näslund 
 
§ 35 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK Kommittéer, FCI 
SKK CS 

1. Protokollsutdrag från CS protokoll nr 2-2019, § 31, angående fastställt förslag 
till plan för revidering av SKKs allmänna regler för utställning, prov, tävling och 
beskrivning. 
 

2. Protokollsutdrag från CS protokoll nr 2-2019, § 37, angående JhKs fråga till CS 
om att en lokal fågelhundsklubb delat ut prispengar vid en tävling. CS har 
uppdragit åt Föreningskommittén att återkomma med ett förslag till policy eller 
en eventuell ändring i SKKs stadgar. 
 

3. CS protokoll nr 2-2019, för kännedom. 
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4. CS protokoll nr 3-2019, för kännedom. 

 
FCI 

1. FCIs definition av ny hundras, för kännedom. 
 

2. Minnesanteckningar från FCI Europé Section General Committee 15 maj 2019, 
för kännedom. 
 

3. Minnesanteckningar från FCI Commission for hounds of the 6th group 18 
januari 2019, för kännedom. 
 

4. Minnesanteckningar från FCI meeting of the English Pointers Commission 17 
mars 2019, för kännedom. 
 

5. FCI cirkulär 58/2019, om nya internationella regler för retrievers, för 
kännedom.  
 

§ 36 Inkomna skrivelser/ärenden 
1. Inkommen skrivelse från Länsklubbsmedlem om att samtliga raser ska ha 

möjlighet att erhålla Svenskt viltspårprovschampionat. JhK noterar synpunkten, 
och tar med skrivelsen till den kommande regelrevideringen av viltspårproven. 
  

2. Inkommen skrivelse från Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, 
SSDV, om ändring i championatregler, och krav för att delta i Jaktklass på 
utställning för plotthund. JhK informerar att inga ändringar i 
championatreglerna kan göras så länge provreglerna är inne i en provperiod, 
tidigast kan detta ske 1 januari 2021. Vad gäller krav för deltagande i jaktklass 
på utställning, så önskar JhK veta om ansökan är förankrade i samtliga 
rasklubbar. 
 

3. Ansökan om bidrag till domarkonferens från Fågelhundklubbarnas 
arbetsutskott, FA. Ansökan bordläggs till möte 1-2020, då samtliga ansökningar 
kommer att behandlas.  
 

4. Ansökan om att få hägn godkänt för Anlagstest i vildsvinshägn från två stycken 
hägnägare. JhK beslutar att arbetsgruppen för vildsvinshägn får arbeta vidare 
med att ta fram en blankett för att kunna få in mer information i samband med 
ansökan, för att få ett bättre beslutsunderlag. De båda hägnägarna kommer 
därefter att få komplettera sina ansökningar. 
 

5. Ansökan från Svenska Grythundklubben, SGK, om dispens för ändringar i 
grytanlagsprov. JhK avslår dispensansökan, med hänvisning till ett tidigare 
planerat möte med Svenska Taxklubben, Svenska Terrierklubben och SGK. Där 
frågan kommer att diskuteras.  
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6. Förslag från SSDV om nytt anlagstest i vildsvinshägn för SSDVs raser. JhK skickar 

förslaget vidare till vildsvinshägnsgruppen för analys inför kommande 
regelrevidering.  
 

7. Information från SKKs Juridiska avdelning om ett rättsfall där en medlem blivit 
dömd för djurplågeri. Beslutades att Ordförande och VD skickar en anmälan till 
Disciplinnämnden för prövning. 
 

§ 37 Remisser myndigheter/Organisationer 
1. JhK har tagit del av tre uppdrag från Näringsdepartementet till Statens 

Jordbruksverk om utredning av djurskyddskrav vid utsättning av vilt, 
djurvälfärden vid träning i vilthägn samt behovet av levande grävling vid 
grytanlagsprov. JhK utsåg talespersoner för respektive uppdrag, att hålla sig och 
SKK organisationen uppdaterad om den information som kommer ut av 
kommande utredning. Som talesperson för uppdrag att analysera behovet at 
ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av djur utsågs Britt-Marie Dornell. Som 
talesperson för uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning i vilthägn utsågs 
Magnus Jensen. Som talesperson för uppdrag att utvärdera behovet av 
grytanlagsprov med levande grävling utsågs Johan Sonesson.  
 

§ 38 Resultatrapporter 
Inga resultatrapporter fanns att tillgå då SKK bytt system för dessa, och ingen historik 
fanns att redovisa. 
 
§ 39 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
Beslutades att § 36.5 och § 36.7 faller under denna paragraf. 
 
§ 40 Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas den 4 november på SKK kansli. 
 
§ 41 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   Magnus Jensen 


