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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
(JhK) 2013-12-04, på SKKs kansli 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Henrik Barnekow, ordf, Christoffer Schildt, vice ordf, Hans Anderson, Willy Gustafsson, 
Göran Johansson, Tomas Larsson 

Adjungerade: 

Kjell Bräster, Kjell Svensson, Daniel Ligné (§ 81 - § 105) 

Inbjuden: 

Britt-Marie Dornell 

Återbud: 

Conny Jakobsson 

Protokoll: 

Nina Karlsdotter 
 
 
 

§ 81 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 
 

§ 82 Val av justerare 

Göran Johansson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

§ 83 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
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§ 84 Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll, 3-2013, förelåg. Rörande § 58 h) ställdes fråga om 
Naturvårdsverket kontaktats och svaret blev att det i nuläget inte kommer att bli några 
förändringar angående ändring av startdatum för SÄK ledhundsprov. 
Protokollet lades därefter med godkännande till handlingarna. 
 

§ 85 VU-beslut 

JhK har via ett VU-beslut överlämnat frågeställning till CS för beslut rörande 
registrering av Nordisk Mästare vid drevprov för beagle.  
JhK beslutade att bifalla VUs beslut. 

JhK konstaterade att CS beslutat att medge registrering av vinnartitlar. 

 

§ 86 Resultatrapporter 

Förelåg resultatrapport för perioden oktober 2013 vilken föredrogs av ordförande. 
JhK noterade rapporten varefter den lades till handlingarna. 
 

§ 87 Information 

a) Ordförande 
JhK beslutade efter diskussion att bordlägga frågan om att utse kontaktperson 
för arbetet med gemensamma nordiska jaktprovsregler för älghundar. 
 

b) Ledamöterna 
- - - 

 

c) Tävlingsavdelningen 
Kjell Svensson informerade om vilka personer som är representanter i olika FCI-
kommittéer som rapporterar till JhK. 
 
Kjell Svensson meddelade att Jordbruksverket beslutat om förbud att ta bort 
sporrar i förebyggande syfte, fr.o.m. 2014-01-01. 
 
För kännedom förelåg information om och regler för JhKs funktionärs-
stipendium samt inbjudan till generell domarkonferens 2018. 
 

d) Adjungerade 
Förelåg kommentarer till följande dokument, vilka föredrogs av Kjell Bräster:  
- SKKs uppfattning gällande utsättning av fågel 
- Småviltsjakt med löshund 
- Varför behövs anlagsprov på grävling i artificiella gryt 
- SKKs anlagstester för hundar som ska användas vid jakt på vildsvin 
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Vidare förelåg kort rapport från LRFs sammankomst på Öster-Malma  
2013-10-17-18 samt rapport från Vildsvinsseminarium 2013-11-07. 
 
För kännedom förelåg skriftväxling rörande lottning vid tollingjaktprov. 
 

e) Sekreteraren 
För kännedom förelåg positiv respons på JhKs agerande vid frågor behandlade i 
§60-62 (protokoll 2013-08-20). 
 

§ 88 Bordlagda ärenden 
Inga bordlagda ärenden förelåg. 

 

§ 89 Ledamöternas uppdrag 
Föredrog Göran Johansson sin rapport från Europapokalen för drivande hundar samt 
från sammanträde med FCIs kommitté för drivande hundar. 
Göran Johansson meddelade att det var en svensk drever som vann Europapokalen. 
 
Daniel Ligne rapporterade rörande nordisk jägarsamverkan – formell ansökan till EU 
ska tas fram med avsikt att få den nordiska löshundsjakten klassad som ett kulturarv. 
 
§ 90 Protokollsutdrag från SKK/CS och SKK kommittéer 
Förelåg protokollsutdrag från Föreningskommitténs sammanträde 2013-08-21. 
Föreningskommittén önskar sprida kunskap om föreningsteknik och vill, som ett led i 
detta, ta tillfället i akt då ett flertal jakthundklubbar är samlade. Föreningskommittén 
önskar att ämnet ”Föreningsteknik” finns med som en punkt på kommande 
jakthundskonferens. 
JhK stöder förslaget och beslutade att bifalla önskemålet. 
 
§ 91 CS protokoll 
Förelåg CS protokoll nr 3, 4, 5 och 6-2013. 
JhK noterade protokollen. 
 
§ 92 Provregler 

a) Drevprovsregler för alpenländische dachsbracke (ADB) 
Förelåg följebrev till berörda klubbar samt Drevprovsregler för ADB gällande 
2013-07-01 t.o.m. 2017-06-30. 
Diskussion väcktes rörande punkt 4.6 Godkända drevdjur och fastställande av 
drevdjur.  
 
JhK beslutade att till JhK/VU uppdra att fatta slutgiltigt beslut avseende 
godkända drevdjur. 
 

b) SSRK-prov Retrieverjaktprovsreglerna 
Förelåg följebrev och protokollsutdrag från Svenska Spaniel och 
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Retrieverklubben (SSRK) med önskemål om ändrad regeltext rörande den 
prioriterade lottningen under § 3 Begränsat prov och lottning. 
 
JhK beslutade att inte gå SSRK tillmötes utan den gamla texten kvarstår. 
 

c) Regelverk för jaktprov på vildsvin med drivande hund 
Förelåg inlaga från Conny Jakobsson där han är lite undrande över text under  
§ 10 Bedömning, sid 12 i rubr. regelverk. Finns det någon bra förklaring till 
varför man belastar hundar med 0 pris när det är brist på vildsvin i detta 
regelverk? 
 
Konstaterade JhK att det är beroende på att domarna ofta inte har möjlighet 
att konstatera om hunden får kontakt med vildsvin, samt att vissa hundar 
undviker att driva vildsvin även om de finner en lega eller ett färskt slag. 
 
 

§ 93 Tolkningar provregler 
a) SÄKs regelverk för löshundsprov 

Frågan gäller huruvida domaren under provets gång kan förflytta sig i bil för att 
underlätta bedömningen. 
 
JhK beslutade att nedanstående förtydligande ska föras in i tolknings-
föreskrifter, alternativt nya regler, i samtliga regelverk för löshundsprov.  
       ”Motorfordon får inte användas för att söka efter hunden eller hålla 
        kontakt med drevet. Får endast användas då det uppkommer uppenbar 
        fara för hundens liv.” 
 
Förtydligandet ska sedan skickas till alla berörda klubbar. 
 
Daniel Ligné meddelade att Jägareförbundet fr.o.m. 2014 gör en förnyad och 
särskild informationssatsning på etikfrågor. 
 

b) Tolkning provregler 
En medlem har anmält att han anser att det förekommer felaktigheter i 
regelverket. Medlemmen påpekar att det inte finns överensstämmelse gällande 
diskvalificerande fel och prissättning i reglerna för viltspårprov. 
 
JhK fann anledning att påpeka att en hund som belastats med ett 
diskvalificerande fel självfallet alltid tilldelas 0 pris. 
Utöver detta kan domaren bedöma att en hund helhetsmässigt inte presterat 
ett prisvärt arbete och därigenom tilldelas hunden 0 pris, även om den inte 
begått ett diskvalificerande fel. 
Generellt gäller vid all provbedömning att det är hundens sammanlagda arbete 
som genererar vilken prisvalör som denne ska erhålla. 
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§ 94 Vildsvinsförvaltning i samverkan - VIS 
Kjell Bräster meddelade att VIS är nedlagd på nationell nivå och återfinns nu på 
regional nivå. 
För kännedom förelåg brev samt dokument rörande Vildsvinsförvaltning – samverkan 
mellan organisationerna – nu och framåt. 
För kännedom förelåg också särtryck 2013 – Vildsvinsförvaltning i samverkan, brev till 
LRFs ordförande rörande vildsvinsförvaltning, samt avskjutningsstatistik 2011-2013. 
 
Daniel Ligne meddelade att trafikolycksstatistiken för vildsvin gått ner 30 %. 
Avskjutningen fungerar också bra eftersom den ökar särskilt i de ”täta” länen. 
 
§ 95 Anlagstest Vildsvinshundar 

a) Roslagens Jakt & Vilt 
För kännedom förelåg Roslagens Jakt & Vilt´s marknadsföring. 
Förelåg även korrespondens rörande Almunge Vildsvinshägn vilken föredrogs 
av Kjell Bräster.  
Om testresultaten ska stambokföras ska genomförandet ske enligt SKKs regler 
och av SKK auktoriserade domare. 
 

b) Regelverk 
För kännedom förelåg Regler för anlagstest i vildsvinshägn, fastställda att gälla 
fr.o.m. 2014-01-01 och tillsvidare. 
 

§ 96 Inkomna protester 
Förelåg överklagande från medlem av ett beslut om ogiltigförklarade prov, taget av 
Svenska Stövarklubben beroende på att gällande bestämmelser inför provstart inte 
följts. 
 
JhK beslutade att avslå medlemmens överklagan då regelverkets inte följts. 
I detta beslut deltog inte Göran Johansson. 
 
§ 97 Rapporter från prov 
Inget inkommit. 
 
§ 98 Domarärenden 

a) Utbildning domare 
För kännedom förelåg korrespondens rörande tolkning av utbildningsgång inför 
auktorisation av viltspårdomare. Ärendet föredrogs av Kjell Bräster. 
 

b) Upphävande av tillfällig auktorisation 
Förelåg för kännedom kopia på SSRK/VU beslut. Kjell Bräster rapporterade att 
det på olika vägar framkommit belägg för oacceptabel hantering av fågel av en 
person som bjudits in att döma jaktprov i SSRKs regi. SSRK har föredömligt 
snabbt vidtagit åtgärd och upphävt den tillfälliga auktorisationen.  
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§ 99 Domarkonferenser 

a) Domarkonferens tollingjaktprov 2015 
Förelåg förfrågan från SSRK om bistånd för domarkonferens tollingjaktprov 
2015. 
 
JhK beslutade att avslå ansökan och föreslog att denna konferens slås samman 
med SSRKs ordinarie domarkonferens för retrieverjaktprov. 
 

b) Jaktprovsdomarkonferens SSDV/SKK 2014-02-01—02 
Förelåg för kännedom inbjudan och program. 
 

 
§ 100 Rovdjursfrågor 
Daniel Ligné meddelade att rovdjurspropositionen ska debatteras den 5 december 
2013. Senast den 10 december 2013 kommer beslut. Det som sedan återstår är att få 
propositionen omsatt i praktiken. 
Vargen och konflikten hund - varg fokuseras i rovdjurspropositionen. 
Fredag 6 december 2013 arrangeras att seminarium på Skansen där miljöminister Lena 
Ek kommer att vara med och diskutera Sveriges framtida rovdjurspolitik. 
EU-kommissionen har uppdragit åt forskare i Italien föreslå kollektiv bestraffning – 
skjuts en varg blir det förbud på jakt i hela området. 
För närvarande diskuteras myndighetsansvaret för jaktfrågorna. 
 
§ 101 FCI 
För kännedom förelåg följande handlingar: 

a) Förteckning kommittéledamöter; förteckning över Europas medlemmar samt 
tre FCI kommittéer 

b) Protokoll från FCI-möten; Earth Dog 2013-02-10, Hounds 2013-09-20 samt 
General Committy 2013-05-12—15. 

c) Internationella regler; FCI Regulations Earth Dogs-commission 
d) Cirkulär; 8/2011 och 33/2012 
e) Kalendrar; Earth Dogs 2013 och FCI Championships 2014 
f) Nästa möte Earth Dogs commission; 2014-02-09 i Dresden 

 
JhK noterade handlingarna. 
 
§ 102 NKU 
Inget inkommit. 
 
§ 103 Skrivelser och ärenden från samarbetspartners 
Inget inkommit. 
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§ 104 JhKs externa aktiviteter 
JhK beslutade att det årliga seminariet för Jakthundklubbarna avhålls 2014-04-04—05, 
med start vid lunch den 4 april.  Plats: Öster Malma. 
 
JhK beslutade vidare att bordlägga planering av innehållet till nästa möte. 
 
§ 105 Remisser och skrivelser från myndigheter 
Förelåg för kännedom information från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) 
rörande kaninövervakning. 
JhK noterade informationen. 
 
§ 106 Remissvar och svar från myndigheter 
Förelåg för kännedom remissvar från Svenska Kennelklubben angående ändring av 
Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur; 
Saknr L 17, vilket föredrogs av Kjell Svensson. 
JhK noterade informationen. 
 
§ 107 Skrivelser till myndigheter 
Inget avlämnat. 
 
§ 108 Inkomna skrivelser 

a) Jägarnas Riksförbund 
Förelåg hemställan från Jägarnas Riksförbund att Svenska Kennelklubben, i 
likhet med ett antal försäkringsbolag, auktoriserar förbundets anlagstester med 
permobjörn för hundar så att detta i förekommande fall kan införas i 
avelsregistret. 
 
JhK noterade att det inte finns något intresse för detta, det förekommer inte 
jaktprov på elektroniskt styrda föremål/attrapper. 
JhK beslutade att avslå hemställan. 
 

b) Avrapportering samarbete SÄK och Svenska Jämthundklubben 
Förelåg för kännedom rubr. rapport ställd till SKKs VD samt SKKs ordförande. 
JhK noterade informationen. 
 

c) Ärende från FA 
Kjell Svensson föredrog föreliggande ärende. Fågelhundklubbarnas 
Arbetsutskott (FA) har beslutat att stänga av en person från FAs verksamhet 
tillsvidare, i avvaktan på utredning. 
 
JhK beslutade att till CS/VU (presidiet) föreslå att besluta om tillträdesförbud 
för denna person, samt  
att anmäla densamma till Disciplinnämnden för brott mot grundregel 1.3 och 
1.4. 
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§ 109 Övriga frågor 
Inget inkommit. 
 

§ 110 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Nyhetsbrev 

 

JhK beslutade att ärendet § 108 c) undantas från offentliggörande innan protokollet är 
justerat.  
 
§ 111 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde med JhK avhålls den 6 februari 2014, kl. 10:00 på SKKs kansli. 
Därefter avhålls möte den 3 april 2014 på Öster Malma i samband med seminariet för 
Jakthundklubbarna. 
 
§ 112 Avslutning 
Ordförande Henrik Barnekow och vice ordförande Christoffer Schildt tackade för sig 
eftersom detta var deras sista möte i denna konstellation, och önskade kommittén 
lycka till med arbetet i framtiden. Ordförande avslutade därefter mötet. 
 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 
Vid protokollet: 
 
 
Nina Karlsdotter 
 
Justeras: 
 
 
Henrik Barnekow Göran Johansson 


