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SKKs JhK nr 2/2011 

§ 24 - 49 

Protokoll fört vid JhKs möte på Öster Malma 7-8-9 april 2011 

 

Närvarande:   Curt-Christer Gustafsson, ordförande                        

Henrik Barnekow, vice ordförande                                                        

Göran Johansson                                                                                      

Hans Andersson                                                                                      

Tomas Larsson                                                                                    

Willy Gustavsson    

Adjungerade:  Hans von Essen, SJF     § 24-29 samt § 41-49                                                                                                             

Kjell Bräster                                                                                            

Kjell Svensson, SKKs kansli   § 41-49 

Frånvarande: Thomas Eriksson                                    

    

Vid protokollet:  Kjell Bräster 

§ 24  Mötets öppnande 

 Hälsade ordförande ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 

§ 25  Val av justerare 

 Utsågs Göran Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 26  Föregående mötesprotokoll 

Godkändes justerade  protokoll SKKs JhK 1/2011  och lades till handlingarna. 

§ 27  Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 

Redogjorde sekreteraren att personlig kontakt tagits med de resterande fem 

Länsstyrelser som inte gett dispens för SKK, att efter vissa förutsättningar göra 

undantag från § 16 Jaktförordningen.  Därefter har ytterligare tre beviljande 

inkommit och att det i dagsläget endast är Länsstyrelserna i Uppsala och 

Östergötlands som besvarat ansökan. 

Uppdrogs till sekreteraren att ta förnyad kontakt med dessa båda Länsstyrelser.  
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§ 28  VU beslut 

Redovisades följande beslut; 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 21 februari 2011 fattat nedanstående 

beslut;                                                                                                                               

I motsats till gängse rutiner beslutade JhKs VU, efter ingående diskussioner, att 

återföra SSRKs Jaktprovsbestämmelser för A-prov Retriever samt SSRKs 

Spanielregler/segrarklass för en principiell diskussion avseende provverksamhetens 

värde för avelsarbetet, till SKKs JhKs ordinarie möte 2011-04-07. 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 4 mars 2011 fattat nedanstående beslut;                  

Efter ett flertal kontakter och diskussioner mellan SSRKs Spanielsekreterare och JhKs 

sekreterare har nedanstående underlag för beslut, gällande SSRKs 

Jaktprovsbestämmelser för Spaniel medfört att SKKs JhKs VU kunnat fatta beslut 

avseende att fastställa SSRKs spanielbestämmelser 2012-01-01 - 2016-12-31. 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 14 mars 2011 fattat nedanstående 

beslut;                                                                                                                                  

Att medge att Svenska Spaniel och Retrieverklubben kan flytta sin 

domarkonferens för retrieverdomare från 2012-02-18-19 till 2012-03 24-25. 

Önskemål om att flytta konferensen grundar sig på problem med den 

ursprungliga bokning av lokal för konferensen. 

SKKs Jakthundskommittés VU har den 19 mars 2011 fattat nedanstående beslut; 

Efter ett flertal kontakter och diskussioner mellan SSRKs jaktprovssekreterare 

för retriever och SKKs JhKs har följande kunnat konstateras.                                                    

I SSRKs ursprungliga förslag till A-provsregler hade klubben valt att inte dela ut 

något kvalitetspris till startande hundar i Elitklass, utan endast avge 

championatsgrundande meriter. 

Detta skulle enligt JhKs analys betyda att, tillsammans med att endast en kortare 

muntlig kritik, resultaten av proven helt skulle sakna transparens, framförallt 

gentemot § 1 Ändamål.  

När nu SSRK gjort en helomvändning och beslutat behålla den kvalitetsbedömning som 

gällt i  tidigare regler; Prisvärda hundar erhåller kvalitetspris, 1:a, 2:a eller 3:a. så 

frångår JhK sitt tidigare krav om att en skriven kritik ska göras för varje startande hund.  
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Dock har JhK beslutat att skrivningen gällande muntlig kritik ska lyda som följer;                                   

 

Vid A-prov ges en kortare muntlig kritik av de prövade hundarna, vilken ska informera                     

hundföraren om hundens förtjänster och eventuella brister, samt motivera det satta 

kvalitetspriset.  

                                                                                                                                                  

Under förutsättning att detta uppfylls beslutar att JhKs VU att fastställa SSRKs 

bestämmelser för A-prov retriever. 

Beslutade JhK att fastställa ovanstående fyra VU-beslut. 

§ 29  Broschyrer avseende etiska riktlinjer                                                                                                                                    
  

 Presenterade Hans von Essen broschyrerna Svenska Jägareförbundets etiska 

 riktlinjer för jakt och jaktträning för hund samt Jaktetiska riktlinjer för uppfödning, 

 utsättning och jakt på utsatt fågel. 

 Konstaterade JhK att båda broschyrernas innehåll var i enlighet med de 

 diskussioner som förts mellan SJF och JhK. 

 Påpekade Hans von Essen att det nu var av vikt att SKKs JhK och SKKs 

 Jakthundsklubbar är behjälpliga med att sprida broschyrerna till berörda klubbar. 

 Uppdrogs till sekreteraren att kontakta Markus Olsson, SJF, så att broschyrerna 

 finns tillgängliga i Jakthundklubbarnas montrar på Elmia Game Fair 

§ 30  Förelåg förslag om en ändring av benämning på Svenska Kennelklubbens       

 Föreskrifter och Allmänna råd för utsättning av fågel inför jaktprov och  

 träning med  Apporterande-, Stående- och Stötande Fågelhundar samt  

 bestämmelser om särskild Apportör vid jaktprov.  

 Noterade JhK att SKKs CS vid sitt möte 2011-02-16 beslutat att renodla 

 benämningarna på SKKs olika regelverk. Härvid konstaterade SKKs CS beslutat 

 att benämningen Föreskrifter och Allmänna råd är en benämning som Myndigheter 

 använder sig av.  

 Därav beslutade JhK att ändra namn på aktuellt dokument till;                                                    

 Svenska Kennelklubbens Riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför 

 jaktprov och träning med  Apporterande-, Stående- och Stötande Fågelhundar 

 samt bestämmelser om särskild Apportör vid jaktprov.  

  

 

 



4 

 

 

 Vidare diskuterad JhK den kritik som inkommit till kommittén och till Svenska 

 Jägareförbundet (SJF) avseende Riktlinjernas tidsram för utsättning av fasan i 

 samband med träning. Efter diskussion mot bakgrund av information, dels med SJF, 

 dels med ett flertal medlemmar inom Sveriges Yrkesjägareförening (SYF) beslutade 

 JhK att ändra riktlinjernas tidsram för fasan från 60 dagar till 30 dagar i samband med 

 träning. Dock kvarstår 60 dagar i samband med prov. 

 Konstaterades vidare att benämningen av SKKs särskilda policy, som återfinns i den 

 broschyr som i slutet av 2010 reviderades av SJF, SKK, LRF, Sveriges 

 Jordägareförbund samt SYF, kommer att ändras i nästa upplaga. 

 Uppdrog JhK till sekreteraren att göra beslutade förändringar och därefter tillställa 

 aktuella fågelhundsklubbar den reviderade versionen, samt att i samband med detta 

 uttala till klubbarna att de har ett stort ansvar att sprida informationen vidare till Lokal-, 

 Regional- samt Rasklubbar. 

§ 31  Gällande JhK kontroller vid Jaktprov för fågelhundar  

 Beslutade JhK att under hösten 2011 genomföra minst tre besök vid 

 fågelhundsprov. 

  Uppdrogs till sekreteraren att fram till JhKs möte 2011-08-12 utarbeta ett förslag 

 till riktlinjer för JhK om hur sådana besök ska genomföras. 

§ 32  Fastställande av jaktprovsbestämmelser för Drivande vildsvinshundar  

 Förelåg förslag från sekreteraren till reviderade provbestämmelser för SSDVs raser. 

 Beslutade JhK att fastställa regelverket, i enlighet med sekreterarens förslag, samt att 

 detta ska gälla från och med 2011-10-01 och tillsvidare. 

§ 33 Bestämmelser för Anlagstest i Vildsvinshägn 

 Förelåg från sekreteraren ett förslag till reviderat av bestämmelser för Anlagstest i 

 Vildsvinshägn. 

 Beslutade JhK att fastställa bestämmelserna i enlighet med förslaget, samt att dessa ska 

 gälla från och med 2011-07-01 och tillsvidare. 
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§ 34  Revidering av Grythundsbestämmelser  

 Konstaterade JhK att det hitintills inkommit förslag från Svenska Taxklubben, samt ett 

 gemensamt förslag från Svenska Terrierklubben och Svenska Grythundklubben. 

 Informerade sekreteraren att han från SvTeK och SGK begärt att deras förslag ska 

 tillställas JhK i ett annat format, samt att önskade förändringar är "markerade".  

 Beslutade JhK bordlägga bestämmelserna för Grytprov till mötet 2011-08-12-13.  

§ 35 Minnesanteckningar gällande möte mellan företrädare för NKKs och 

 SKKs specialklubbar för stående fågelhundar på Arlanda 2011-02-15 

  Tog JhK del av minnesanteckningarna och noterade att mötet beslutat bilda en 

 samarbetsgrupp mellan respektive parter där Jan Ståle Ulvin  från NKK och                                                                                                                     

 Britt-Marie Dornell är sammankallande. 

  Lades därmed minnesanteckningarna till handlingarna. 

§ 36 FCI 

Förelåg rapport från Johan Sonesson från FCIs kommitté för grythundar. Tackade 

JhK för en välskriven och upplysande rapport och lade därmed densamma till 

handlingarna.  

§ 37  Angående svar från SSRK vad gäller § 85 6/2010 samt § 15 1/2011 

 Förelåg svar från SSRKs huvudstyrelse och SSRKs Gävleborgsavdelning samt 

 från jakträttshavaren vid Spanielprovet i Husby, Uppland 2010-10-03. 

 Inledningsvis kunde JhK konstatera att någon representant för SSRKs 

 Gävleborgsavdelning tydligen inte var närvarande vid aktuellt prov.  

 Det finns ingen som helst saklig grund för att betrakta de "burar" som återfanns i 

 provremisserna som fasta anläggningar.                                                                                                                                      

 Det framgår tydligt i Svenska Kennelklubbens Föreskrifter och Allmänna råd för 

 utsättning av fågel inför jaktprov och träning med Apporterande-, Stående- och 

 Stötande Fågelhundar samt bestämmelser om  särskild Apportör vid jaktprov att 

 utsättningsburar under inga omständigheter får finnas i provmarkerna under ett 

 fågelhundsprov som arrangeras på utsatt fågel. 

 Vidare fanns en skrivelse från jakträttshavaren och provledaren vid aktuellt prov. Av 

 denna skrivelse framgår att burarna skulle ha en höjd av 80 centimeter. Angående detta 

 har JhK kunnat konstatera, genom de foto som togs i samband med provet, att ingen av 

 de fyra aktuella burarna hade en höjd som översteg 50 till 60 centimeter.                                            
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 Gällande anmärkningen att en av burarna nyligen var öppnad så framgick, 

 enligt JhKs erfarenheter, tydligt att markfönan i buren visade att den nyligen innehållit 

 fågel.  När det gäller den anmärkning om tillgång till vatten för fåglarna, så kunde JhK 

 självfallet konstatera att det mycket riktigt fanns en dam i området på cirka 2 hektar. 

 Dock syftar inte JhKs anmärkning till de fåglar som fanns ute i remisserna, utan att i de 

 burar som fanns i provremisserna så saknades tillgång till vatten för fåglarna. 

 När det gäller markens lämplighet för ett spanielprov i enlighet med SKKs Föreskrifter 

 så framgår följande i  § 85 6/2010;                                                                                

 Aktuellt prov föregick på en relativt liten areal. Provremisserna var välplanerade och 

 med en lämplig biotop, bestående av bland annat av jordärtskockor, rättika och  

 fodermärgkål. De jaktbara viltarterna var rapphöns, fasan och kanin. Fåglarnas 

 flygförmåga var överlag god.   

     Denna del av § 85 har tydligen undgått både jakträttshavaren och provledaren. 

 När det gäller påståendet att JhK samlats på annan plats för att spionera så saknar detta 

 helt grund. JhK åkte till Husby i olika bilar och med anledning av att ingen av 

 kommitténs ledamöter tidigare bevistat gården, så beslöts att den/de som anlände till 

 området först skulle söka upp en plats där vi alla kunde samlas för att, när 

 provdeltagarna började anlända, kunna identifiera vilken plats provet skulle föregå. 

 Slutligen, påståendet om att JhK inte presenterade sig, så är det inte med sanningen 

 överensstämmande. Dels så presenterade sig kommitténs ledamöter för både 

 tjänstgörande domare och för tjänstgörande provledare, dels så upplyste JhKs 

 sekreterare provledaren om att det var SKKs JhK som anlänt till provet. Möjligen ska 

 det förtydligas att i den delegation som JhK har från SKKs styrelse, ingår att kommittén 

 oanmälda ska besöka olika former av jaktprov för att kontrollera om den etik som gäller 

 för SKKs provverksamhet upprätthålls. 

 I ärendet har även JhK mottagit ett protokollsutdrag, § 73 2010 från SSRKs styrelse, 

 där bland annat följande beslut, fattats av SSRKs Spanielkommitté;                                                                                                

  Att särskilt betona regelverket kring utsättning av vilt på kommande domarkonferens 

 och Funktionärsträff.                                                                                                                              

 Att fortsättningsvis inte arrangera spanielprov där rapphöns är det primära viltslaget 

 som jagas.                                                                                                                                                 

 Att samtliga arrangörer ska använda det avtal som SKKs JhK tagit fram, från och med 

 provsäsongen 2010/2011. 

 JhK kan därmed konstatera att SSRK och dess spanielkommitté på ett föredömligt sätt 

 agerat i frågan gällande etik och kvalitet på klubbens spanielprov. 
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§ 38  Begäran från Svenska Taxklubben (SvTK) om en förändring av  

 poängsättningen i BAP & BUP för tax  

 Förelåg en begäran från SvTK om att Karaktärsprov för tax ska ge 2 poäng i 

 villkoren för tax i BAP & BUP.  

 Beslutade JhK att tillmötesgå SvTKs begäran och uppdrog till SKKs kansli att 

 genomföra ändringen i bestämmelserna.  

§ 39  Nationella Viltolycksrådet (NVR) 

Rapporterade Henrik Barnekow från ett möte i Skåne läns regionala råd, samt 

sekreteraren från ett dito för Stockholms län. 

Diskuterade JhK möjligheten att ha en representant i samtliga NVRs regionala råd.  

Konstaterade JhK att med hänsyn till att NVR består av 21 regionala råd samt den 

geografiska spridningen av kommitténs ledamöter att tillsvidare endast representera 

i det Nationella rådet.                                                                                                                                                                  

Uppdrogs till sekreterare att meddela NVR om SKKs beslut.  

§ 40  Protokollsutdrag fån SKKs CS samt dess kommittéer 

 Förelåg protokollsutdrag från SKKs CS att styrelsen beslutat bordlägga frågan om 

 eventuella åtgärder och sanktioner för de Fågelhundsklubbar som kan ha ansetts inte följa 

 SKKs Riktlinjer och Råd. 

 Beslutade JhK att diskutera frågeställningen vid kommitténs möte 11 och 12 augusti och 

 därefter lämna synpunkter till SKKs CS. 

§ 41  Information 

 Redovisade ordförande om resultatrapporten från januari 2011. 

 Konstaterade JhK att budgeten för 2011 inte ingick i rapporten. 

 Uppdrogs till sekreteraren att hos SKKs Ekonomichef begära budgeten. Särskilt 

 eftersom JhKs ordförande har att under maj månad inkomma med budgetförslag till 

 SKKs CS. 

 Beslutades att ordförande med bistånd av sekreteraren för CS, dels ska uträtta en 

 sammanställning över hur arbetet med kommitténs prioriterade områden fullgjorts 

 under mandatperioden, dels ett förslag till JhKs verksamhetsplan för 2012 och 2013. 
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 Informerade Henrik Barnekow om att färdigställande av SJFs vildsvinshägn i 

 Agusa påbörjats och beräknas vara i drift i augusti. 

 Informerade Göran Johansson att det i samband med regelrevideringen 

 framkommit önskemål om att SKK hos FCI, ska söka dispens för de rent Nordiska 

 rasernas och dess  specialiserade provformer från beslutet om att från och med 

 2012 ska samtliga regelverk för Internationella prov vara godkända av FCI. 

 Uppdrogs till sekreteraren att ta upp frågan med SKK centralt. 

 Informerade Kjell Svensson om att en omorganisation kommer att ske på SKKs 

 kansli från och med 2 maj 2011, innebärande att SKKs Informationsavdelning 

 läggs ned, samt att dess personal flyttas till olika avdelningar personal. Detta för att 

 berörda avdelningar ska få mer "specialiserad" informationspersonal. 

 Vidare framförde Kjell Svensson att SKKs CS gjort en förfrågan huruvida ett av en 

 Länsstyrelses beslut om "Djurförbud" för en inom SKK aktiv medlem skulle                

 innefatta automatisk uteslutning även om förbudet gällde andra djurslag än hund.  

 Kjell Svensson informerade också om att ett av en Länsstyrelse beslutat "djurförbud" oftast 

 blir livslångt, om inte berörd person driver frågan för att få förbudet återkallat.  

 Beslutade JhK uttala att kommittén inte anser det vara någon skillnad vilket djurslag som 

 ett "Djurförbud" är grundat på. 

 Uppdrogs  till Kjell Svensson att meddela SKKs CS om JhKs uppfattning i frågan. 

 Informerade Hans von Essen att SJF vid en informell information som förbundet fått, att 

 regeringens utredare Eva Eriksson som har att utreda behovet av eventuella förändringar i 

 Djurskyddslagen, även har för avsikt att se över svensk jakthundsanvändning. 

 Med anledning av att SKKs VD sitter som sakkunnig i utredningen, uppdrogs sekreteraren 

 att kontakta SKKs ordförande. 

 Informerade sekreteraren om att han som inbjuden gäst bevistat SYFs årsmöte i Gränna 

 21 och 22 mars. Mötet var givande och intressant. Jordbruksverket deltog också med två 

 representanter från Smittskyddsenheten, vilka informerade om att inga nya fall av den så  

 kallade Fågelinfluensan rapporterats i Sverige. Vidare informerade verket om de åtgärder 

 som vidtagits gällande Newcastle-sjukan. Förutom på duvor så har ingen smitta påträffats,

 varken vad gäller vilda eller uppfödda hönsfåglar eller änder, vilket i så fall skulle kunna 

 berört SKKs olika fågelhundsprov. 
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§ 42  Inkomna skrivelser 

 Förelåg skrivelse från Anki Skrucha gällande ansökan att som jaktprovsdomare 

 erhålla resstipendium för att besöka ett jaktprov i Frankrike gällande SKFs raser. 

 Konstaterade JhK att det svar som sekreteraren tillställt Anki Skrucha väl redogjorde 

 för att SKKs bestämmelser för resestipendium för domare inte omfattar provdomare, 

 utan endast exteriördomare. Grundprincipen är att det är den klubb som auktoriserat 

 domaren också har att besluta om eventuella resestipendium. 

 Därmed lades skrivelsen till handlingarna. 

 Presenterade sekreteraren ett antal e-mail som ställts till JhK från Birger Knutsson. 

 Diskuterade kommittén de frågor, påstående och antaganden som framkom i dessa 

 skrivelser. 

 Uppdrogs till sekreteraren att utarbeta ett förslag till svarsskrivelse, som efter JhKs 

 godkännande ska tillställas Birger Knutsson. 

 Förelåg en skrivelse från Svenska Beagleklubben (SBlK) angående SE VCH.                                               

 Därutöver fanns ytterligare en skrivelse där SBlK önskade att JhK inte skulle behandla 

 den först insända skrivelsen. 

 Beslutade JhK att lägga hela ärendet till handlingarna. 

§ 43  Fastställande bestämmelser för Vitspårsprov, samt regler för Utbildning 

 av Viltspårdomare. 

  Förelåg förslag till reviderade Viltspårsbestämmelser, samt förslag till reviderade 

 regler för Utbildning av Viltspårdomare. 

 Vidare förelåg ett förslag till ett nytt och gemensamt domarprotokoll för Viltspårprov. 

 Efter att JhKs ledamöter noga diskuterat de olika förslagen beslöts bordlägga 

 frågorna till efter det att förslagen presenterats och diskuterats vid seminariet 

 med SKKs Jakthundklubbar 2011-04-08-09. 
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Återupptagande av bordlagt ärende § 41 

 Efter avslutat seminarium återupptogs frågan om reviderade  

 Viltspårsbestämmelser, samt reviderade regler för Utbildning av 

 Viltspårdomare och gemensamma protokoll. 

Konstaterade JhK att såväl förslaget till nya provbestämmelser, som förslag 

till förändrade bestämmelser för domarutbildning, samt införande av ett 

gemensamt domarprotokoll, för samtliga arrangerande jakthundklubbar 

mottogs med stöd samt utan några invändningar från deltagande klubbar. 

Härigenom beslutade JhK att fastställa förslagen till förändrade bestämmelser 

för Viltspårprov och Regler för Domarutbildning, samt införande av ett 

gemensamt Domarprotokoll. 

 Beslutade JhK också att Domarprotokollet ska kunna rekvireras från SKKs 

 kansli, samt ett så kallat Skogskort för tjänstgörande domare, ska kunna hämtas 

 som pdf-fil på SKKs Hemsida. 

 Beslutade JhK om omedelbar justering av § 41 

§ 44  Reviderade sär- och championatsbestämmelser för SKKs  

  Jakthundklubbar 

 Föredrog Kjell Svensson förslag till ändringar i sär- och championatsbestämmelser 

 från och med 1 januari 2012 inkomna från SKF, SDK, SÄK, SvTeK och SWK. 

 Beslutade JhK att stödja samtliga inkomna förslag till förändringar och att 

 rekommendera SKK Utställningskommitté att fastställa desamma. 

§ 45 Planering av fredagens och lördagens seminarium 

 Diskuterades och fastställdes detaljerna för seminariet med jakthundsklubbarna                           

 fredag och lördag  

§ 46  Övriga frågor 

Förelåg förfrågan från Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) gällande att förlänga den 

provperiod som JhK och SvSHK kommit överens vad gäller redovisning av de "skarpa" 

eftersöksprov som klubben fick tillstånd att genomföra fram till 2011-02-28. 

Orsaken till begären är de senaste två årens snörika vintrar, vilket lett till att flera 

Länsstyrelser fattat beslut om att inte tillåta jakt på klövvilt, med hund.                                                                   

Beslutade JhK beslutade att ge SvSHK möjlighet att förlänga provtiden till och med 

2012-02-29. 
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Förelåg ansökan från Svenska Terrierklubben (SvTeK) om dispens för tysk jaktterrier 

gällande nuvarande provbestämmelser. Bestämmelserna kräver att både Grytdelen av ett 

jaktprov och Skogsprovet ska genomföras under samma säsong. På grund av de två 

senaste årens klimatmässigt extrema vintrar, bland annat genom flera Länsstyrelsers 

beslut, omöjliggjort att genomföra skogsproven under tiden som den normala 

klövviltsjakten pågår. Därigenom önskar SvTeK att resultaten för tysk jaktterriers grytdel 

från 2009 ska kunna gälla för Skogsprov som genomförs under provperioden 2011-10-01. 

Beslutade JhK att bevilja av SvTeK önskad dispens. 

§ 47  Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får  

  offentliggöras innan  protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras 

  på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

  Fann JhK att inget sådant beslut förelåg. 

§ 48  Nästa sammanträdande 

 Beslutade kommittén om att följande möte sker 11 och 12 augusti på Thoresta. 

 § 49  Mötets avslutande 

 Tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 Vid protokollet 

  

 Kjell Bräster 

 

 Justeras:   Justeras:   

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Göran Johansson   

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som 

fattats av SKKs JhK kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


