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SKK/JhK nr 2/2009  
§ 19 - 41 
 
Justerat protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté den 
16 - 17 april 2009, på Öster-Malma 
 
Närvarande: Curt-Christer Gustafsson (ordf.), Hans Anderson (fr o m § 33), Paul Andersson, 
Thomas Eriksson, Willy Gustavsson, Tomas Larsson, Uno Olsson. 
 
Adjungerad: Kjell Bräster, SKK, Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet (Sv JF) 
 
Vid protokollet: Ann-Sofi Flygare 
 
 
 
§ 19 Mötets öppnande 
 
Hälsade Curt-Christer Gustafsson ledamöterna välkomna varefter mötet förklarades öppnat. 
 
§ 20 Val av justerare 
  
Utsågs Tomas Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 21 Föregående mötesprotokoll 
 
SKK/JhK 1/2009, 2009-01-29 
 
Lades protokollet efter genomgång med godkännande till handlingarna. 
 
§ 22 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag 
 
JhK 3/2006, § 41 - JhK 1/2008, § 4 Bordlagda ärenden/ledamöternas uppdrag – Praktiskt 
eftersöksprov – Svenska Schweisshundklubben  
 
Förelåg för JhK från Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) mars 2009 inkomna 
domarberättelser avseende rubricerade.  
 
Tog JhK del av ovan nämnda domarberättelser från SvSHK, dock anser JhK att 
domarberättelserna inte tillför något nytt i sakfrågan. Bedömde JhK att ovan nämnda inte för 
närvarande är en provform som är mogen att stambokföras. 
 
Beslöt JhK att för närvarande inte fastställa någon provform av ovan nämnd typ.  
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JhK 2/2008, § 27 1/2009, § 4  – Bordlagda ärenden /ledamöternas uppdrag – Avtal jaktetik – 
föreskrifter för utsättning av fågel för jaktprov Fältprov där rapphöns förekommer 
 
Angående uppdrag till Kjell Bräster tillsammans med Hans von Essen att revidera den policy 
som Svenska Jägareförbundet, SKK, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordägareförbundet 
(SJF) samt Sveriges Yrkesjägareförening (SYF) tidigare uttalat och distribuerat .  
Beslutade JhK att ge Kjell Bräster, Hans von Essen samt en representant från SYF i uppdrag 
att ta fram ett reviderat förslag som kan tillställas LRF och SJF för godkännande och att detta 
kan var klart inför höstens jaktsäsong. 
 
Beslöt JhK att bordlägga frågan tills vidare. 
 
JhK nr 1/2009, § 9 Regelfrågor – Nuvarande bestämmelser för vildsvinsprov 
 
Angående revidering av Svenska Wachtelhundklubbens (SWK) och Svenska 
Älghundklubbens (SÄK) bestämmelser. 
 
Förelåg från SWK synpunkter på förslaget till reviderade regler ”Vildsvinsprov för 
wachtelhund”. 
Beslöt JhK efter genomgång, att fastställa ovan nämnda regler i enlighet med SWKs förslag 
att gälla fr o m 2009-10-01 och tills vidare. 
 
Svenska Älghundklubben har inte lämnat några synpunkter på revidering. 
Beslöt JhK att med några smärre tillägg gällande bl a protestparagrafen att fastställa SÄKs 
regler ”Vildsvinsprov för ställande hundar” att gälla fr o m 2009-10-01 och tills vidare. 
 
JhK 1/2009, § 16 Övriga frågor – Ärende gällande domare Dag Lihuvudh  
 
Svenska Taxklubben/Jämtland/Härjedalens Taxklubb har tillskrivits i enlighet med beslut JhK 
protokoll nr 1/2009. 
 
Beslöt JhK att bordlägga ärendet vidare. 
 
§ 23 Information från ordföranden 
 
Inget under denna punkt. 
 
§ 24 Information från ledamöterna 
 
Hans von Essen 
Angående ersättning till eftersöksekipage för vilt som skadats i trafiken. De nuvarande 
eftersöksekipagen anser sig inte ha skyldighet att stå till samhällets tjänst om inte skälig 
ersättning kan ges. 
 
Svenska Jägareförbundet har till sin årsstämma mottagit en motion angående att anordna 
Hubertusprov dels för spanielekipage, dels för ekipage med stående fågelhundar. En 
arbetsgrupp med bl a Markus Olsson, Jonas Sandberg arbetar för närvarande med att utforma 
ett regelverk som är anpassat för svenska förhållanden och jaktlagstiftning. 
SKKs JhK tar för givet att kommittén får förslaget på remiss innan det fastställs. 
 
Noterade JhK informationen. 
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§ 25 Information från verksamhetschefen 
 
Informerade Kjell Bräster att han avser att gå i pension 31 december 2009. Informerade Kjell 
Bräster vidare att han kommer att under tiden 2010 - 2011 ha i uppdrag att vara SKK 
behjälplig som sakkunnig gällande frågeställningarna jakt, jakt med hund samt 
myndighetsremisser gällande jakt och jakthundsanvändning. Även frågor gällande förvaltning 
av våra stora rovdjur och SKKs samarbete med andra organisationer, inom ovanstående 
områden, ska ingå i uppdraget. 
 
Noterade JhK informationen. 
 
§ 26 Protokollsutdrag från SKK/Centralstyrelse (CS) 
 
Utdrag ur CS protokoll fört vid sammanträde 5 februari 2009: 
 
§ 10 Protokoll SKK/JhK nr 3/2008 – Inval av ny ledamot i SKKs Jakthundskommitté 
 
Konstaterade JhK att även CS hälsat Thomas Eriksson välkommen till JhK.  
 
§ 27 Rapporter från SKKs FCI-representanter 
 
Förelåg från Marina Bengtsson information angående VM för stående fågelhundar och  
St Hubertus som ska arrangeras i Grekland i oktober 2009. 
 
Förelåg rapport från Marina Bengtsson angående Europacup för brittiska stående fågelhundar 
30 – 31 mars 2009 i Frankrike. 
Italien och Frankrike kom på delad första plats som lag. 
 
Tackade JhK Marina Bengtsson för ovan nämnda rapporter. 
 
Förelåg för JhK kännedom inbjudan till Svenska Beagleklubben, Svenska Dreverklubben och 
Svenska Stövarklubben angående Europapokalen för drivande hundar som arrangeras av 
Italien 2009-10-02-03. Anmälningstiden gick ut den 28 februari. 
Informerade Curt-Christer Gustafsson att svar har inkommit från Svenska Dreverklubben och 
Svenska Stövarklubben. 
 
Noterade JhK informationen. 
 
Informerade Paul Andersson att han avgått som president i FCIs Spanielkommitté. 
 
Noterade JhK informationen. 
 
§ 28 ”Hägntest för hundar ämnade för vildsvinsjakt” 
 
Förelåg för JhK framtaget förslag till Hägntest för vildsvinshundar . 
 
Gick JhK igenom förslaget. Beslöt JhK att fastställa reglerna med vissa redaktionella 
ändringar. 
 
Uppdrogs åt Kjell Bräster att utarbeta övergångsbestämmelser för vad som ska gälla när ett 
obligatoriskt Hägntest för vildsvinshundar, är aktuellt att införa. 
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Uppdrog JhK åt Kjell Bräster och Daniel Ligné att ta fram ett förslag till protokoll för hundar 
som genomfört ett hägntest. Fastslog JhK att anmälningsavgiften fastställs av arrangör.   
 
 Förelåg förslag från SKKs kansli avseende ett Diplom som kan lämnas till de hundägare, 
som med sin hund genomfört ett Godkänt test i ett av SKK och Svenska Jägareförbundet 
godkända testhägn för vildsvinshundar.  
 
Beslöt JhK att uppdra åt Kjell Bräster att se över den administrativa handläggningen av 
inrapportering av de hundar som gjort hägntestet i ett Godkänt test innan Hägntest av 
vildsvinshundar får sådan status att resultaten ska stambokföras. 
 
§ 29 Jaktprov på vildsvin för Drivande hundar ur FCIs grupp 6 
 
Förelåg för JhK, förslag till Jaktprov på Vildsvin för drivande hundar ur FCIs grupp 6. 
 
Gick JhK igenom förslaget. Beslöt JhK att med smärre redaktionella ändringar fastställa 
reglerna att gälla fr o m 2009-10-01. 
 
Uppdrogs till Kjell Bräster att utforma förslag till bedömningsprotokoll samt resultatlista för 
registrering av jaktproven. 
 
§ 30 Domarutbildning för ”Jaktprov på vildsvin för drivande hundar  

ur grupp  6” 
 
Förelåg för JhK, förslag till planering av domarutbildning för Jaktprov på vildsvin för 
drivande hundar ur grupp  6, 2009-08-06-07. Utbildningen är riktad till särskilt inbjudna 
domaraspiranter. 
 
§ 31 SKKs JhKs medverkan vid Elmia Game Fair 21 – 24 maj 2009 
 
Informerades JhK om inbjudan om deltagande på Elmia Game Fair 21 - 24 maj 2009. Kjell 
Bräster kommer att delta för att informera om SKKs arbete gällande hundanvändning vid 
vildsvinsjakt, samt vara behjälplig i Svenska Jägareförbundets monter under de 4 
mässdagarna 
 
Noterade JhK informationen. 
 
§ 32 Svenskt Viltspårprovschampionat - Specialklubb för Kontinentala 

Fågelhundar - drentsche patrijshond  
 
Förelåg från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar (SKF) ansökan om att rasen 
drentsche patrijshond ska ha rätt att erhålla Svenskt Viltspårprovschampionat (SVCh). 
 
Beslöt JhK att bevilja SKF att rasen drentsche patrijshond ska ha rätt att erhålla Svenskt 
Viltspårprovschampionat (SVCh) fr o m 2010-01-01, innebärande att minst ett 1:a pris ska 
vara erövrat på ordinarie viltspårprov efter 2010-01-01 för erhållande av SVCh. 
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§ 33 Inkommande skrivelser 
 
a) Redovisning av ”Viltskadestatistik” från Viltskadecenter 
 
Tog JhK del av den intressanta statistiken gällande viltskador. 
 
b) En icke underskriven skrivelse från styrelsen för Jaktspanielklubben 
Förelåg för JhK 2009-02-16 en icke underskriven skrivelse till ”SKK – SSRK med anledning 
av e-post skickad till irländsk jaktprovsdomare” daterad 2009-02-12. 
 
Förelåg yttrande i ärendet från Paul Andersson i SKKs JhK. 
 
Beslöt JhK att lägga den icke undertecknade skrivelsen till handlingarna samt uppdrogs till 
Kjell Bräster att lämna information till Ulf Uddman om JhKs beslut. 
 
§ 34 Seminariedagarna på Öster-Malma 2009-04-17-18 
 
Punkten flyttad från punkt 19 till efter punkt 14 Inkommande skrivelser. 
 
Förelåg för JhK, underlag för program för rubricerade seminarium,  
deltagarförteckning etc. 
 
Föreberedde JhK och fastställde dagordning för seminariedagarna.    
 
§ 35 SKKs remissvar till Miljödepartementet angående förvaltning av  

Järv och Varg 
 

Förelåg för JhK kännedom Pressmeddelande daterat 2009-04-02 med rubriken 
Naturvårdsverket bör förbereda flyttning av varg!  
 
Förelåg Gemensamt kompletterande yttrande från Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges 
Jordägareförbund, Svenska Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund, Samernas Riksförbund 
och Svenska Kennelklubben. 
 
Förelåg för JhK kännedom Svenska Kennelklubbens yttrande över Naturvårdsverkets 
redovisning av regeringsuppdrag Dnr 411-7029-08, 4118583-08 och 429-8585-08. 
 
Noterade JhK informationen. 
 
§ 36 Svenska Stövarklubben – ansökan om regeländring 
 
Förelåg för JhK 2009-01-27 inkommen ansökan från Svenska Stövarklubben angående 
ändring av bestämmelser för Svenskt Jaktprovschampionat (SjCh) för stövare. 
 
Svenska Stövarklubbens Regelkommitté föreslår följande ändring av lydelsen i SKKs 
Utställnings- och championatbestämmelser avseende SjCh för stövare: 
 
”Ett 1:a pris i elitklass på drevprov samt lägst 2.a pris i öppen klass, erövrat på barmark, eller 
lägst 2:a pris i öppen klass erövrat på barmark vid 0 pris elitklass eller lägst 3:e pris i elitklass 
med lägst 2:a pris under en dag, erövrat på barmark. 
Lägst 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.” 
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Beslöt JhK att godkänna SvStK förslag att gälla från och med 2009-07-01 
 
Uppdrog JhK åt Ann-Sofi Flygare att informera SKKs UtstK och registreringsavdelning samt 
IT-avdelning om förändringen . 
 
§ 37 Redovisning av JhK VU-beslut 
 
Ansökan om bidragsberättigad jaktprovsdomarkonferens – Tysk Jaktterrierklubb 
VU i JhK har godkänt ansökan om bidragsberättigad jaktprovsdomarkonferens för Svenska 
Terrierklubben/Tysk Jaktterrierklubb att arrangeras 18 – 20 september 2009 i Sturup.  
 
Beslöt JhK att godkänna ansökan trots kort ansökningstid p g a att det inte finns några övriga 
jakthundklubbar som ansökt om jaktprovsdomarkonferens för 2009. Beslöt JhK att fastställa 
av VU taget beslut enligt ovanstående. 
 
§ 38 Information från FCI 
  
Förelåg för JhK information: 
 

- Protokoll från FCI Erdhundekommission (grythundar) möte 2009-02-08 i Zürich, 
Österrike.  

 
- Protokoll från FCI Commission för Retrievers möte 2008-11-07 i Hyvinkää, Finland. 

 
- Kallelse, dagordning till delegaterna i FCI Commission för Spaniels nästa möte 2009-

05-09 i Rom. 
 
Noterade JhK informationen. Lades underlagen till handlingarna. 
 
  
§ 39 Övriga frågor 
 
a)Nya raser/Rasklubbar 
 
Förelåg information från Föreningskommittén (FK) daterat 27 mars 2009, angående beslut om 
att tillfråga Svenska Älghundklubben (SÄK) om klubben är beredd att åta sig avelsansvar för 
rasen plothund med anledning av att den inte kan anses vara en ras av typen ställande hund 
vid löshunds- eller ledhundsjakt. 
 
Beslöt JhK att vidarebefordra sina synpunkter till FK med ett påpekande om att hundras ur 
FCIs Grupp 6 inte kan placeras hos någon specialklubb för jaktspetsar 
 
Förklarades ovan nämnt i paragrafen omedelbart justerat. 
 
Vidare efterlyste JhK att SKKs FK gör en avstämning med JhK, om för Sverige nya 
jakthundrasers användningsområde, innan man placerar raser i en specialklubb. 
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Förelåg för JhK kännedom, ytterligare nya jakthundraser registrerade i SKKs stambok: 
 
American foxhound 
Rasen tillhör grupp 6 och är en jakthund med USA som hemland. Den är erkänd av FCI. 
Rasen tävlar om CACIB/CACIT och tillhör gruppen ”arbetande raser” inom FCI. 
 
Black and tan coonhound 
Rasen tillhör grupp 6 och är en jakthund med USA som hemland. Rasen är erkänd av FCI och 
tävlar om CACIB. Rasen har inte krav på provmerit. 
 
Slovenský hrubosrsty stavac (Slovakian Wire-haired Pointing Dog) 
Rasen tillhör grupp 7 och är en kontinental stående fågelhund med Slovakien som hemland. 
Den är erkänd av FCI och tävlar om CACIB/CACIT. Rasen har krav på provmerit. 
  
Noterade JhK informationen.  
 
b)Ärende från Specialklubben för Skällande Fågelhundar – tjänstgörande domare på 
jaktprov som inte var medlem inom SSF. 
 
Förelåg ett ärende från SSF angående ett prov som SSF ansåg skulle annulleras på grund av 
att tjänstgörande domare inte var medlem inom SSF.  
 
Uttalade JhK att det är arrangörens ansvar att kontrollera att tjänstgörande domare uppfyller 
kraven för auktorisation. En medlem som anmäler till prov har ingen skyldighet att 
kontrollera att den domare denne har tilldelats har en giltig auktorisation. 
 
Beslöt JhK att utdelat pris ska kvarstå.  
Vidare beslutade JhK att uppmärksamma SSF på att det är av största vikt att klubben gör 
nödvändiga kontroller om att domarna äger tillräcklig status när de blir utsedda att bedöma ett 
jaktprov. 
 
 
§ 40 Nästa sammanträde  
 
Beslöt JhK att fastställa datum för nästa sammanträde till 11-12  september 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

§ 41 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden de närvarande. Riktade Curt-Christer Gustafsson ett extra tack till Kjell 
Bräster för hans omfattande insats med att ta fram underlag till seminariedagarna samt i 
vildsvinsfrågan, inför dagens möte. Förklarades mötet avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Justeras:    Justeras:   
 
 
 
Curt-Christer Gustafsson   Tomas Larsson 
  
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock 
bli föremål för ändring av SKK/CS.  
 


