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SKK/JhK nr 6/2010  

§ 83– 94 

 

Protokoll fört vid SKKs jakthundskommittés telefonmöte 6/2010 15 oktober 

 

Närvarande; Curt Christer Gustafsson, ordförande 

  Henrik Barnekow 

  Hans Andersson 

  Willy Gustavsson 

  Thomas Eriksson 

  Thomas Larsson 

  Göran Johansson 

  Hans von Essen, adjungerad Svenska Jägareförbundet 

  Kjell Bräster, adjungerad sekreterare 

  Kjell Svensson, adjungerad SKKs kansli 

   

   

Telefonmöte med anledning av JhKs besök vid olika jaktprov för Stående 

fågelhundar samt för Spaniels. 

 

 

§ 83 Öppnade ordförande mötet och förklarade samtliga välkomna. 

 

 

§ 84 Utsågs Willy Gustavsson, att jämte ordförande, justera protokollet. 

 

 

 § 85 Rapport från Svenska Spaniel och retrieverklubbens (SSRK) spanielprov 

  26september och 23 oktober 

 

Redogjorde Henrik Barnekow och Kjell Bräster för ett besök vid ett spanielprov 

i öppen klass, arrangerat av SSRKs södra avdelning, på Toppe Ladugård, Dalby, 

söndagen den 26 september. Avsikten med besöket var bilda sig en uppfattning 

om eventuell utsättning av fågel överensstämde med den policy som Svenska 

Kennelklubben, Svenska Jägareförbundet, SJF, Sveriges Jordägarförbund, 

SJäF, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF samt Sveriges Yrkesjägareförening, 

SYF, beslutat ska gälla vid utsättning av fågel i samband med jakt, jaktprov och 

träning av/med fågelhundar. 

 

Efter att JhK tagit del av Henrik Barnekows och Kjell Brästers redogörelse 

beslutade kommittén att uppdra åt SSRKs Huvudstyrelse att utreda och 

skriftligt svara på hur utsättningen gjorts, för att få en förklaring till de 

iakttagelser som gjorts vid besöket då dessa indikerade på att rapphöns som 

fanns i provmarken, inte till alla delar satts ut i enlighet med den policy som 

gäller. Som underlag för utredningen uppdrogs till sekreteraren att tillställa 

SSRKs styrelse en mera detaljerad rapport över gjorda iakttagelser. 
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  Besök vid SSRKs spanielprov i Husby, Uppland. 

  

 Curt Christer Gustafsson, Hans Andersson, Willy Gustavsson, Tomas Larsson,  

 Kjell Bräster samt Kjell Svensson från SKKs JhK bevistade ett spanieljaktprov 

 arrangerat av SSRKs Gävleborgsavdelning i Husby, Uppland, den 3 oktober. 

 

 Vid provet deltog hundar i Nybörjar-, Öppen- samt Elitklass. 

 

 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.  

 

 Det som däremot var anmärkningsvärt för provet var att JhK kunde konstatera att 

 i direkt anslutning till provremisserna återfanns 2 rapphönsburar med lockfåglar. 

 Burarnas storlek var ca 4 x 4 meter samt 40 till 50 centimeter höga och innehöll i 

 det ena fallet ca 10 rapphöns och i det andra fallet ca 20 rapphöns. Burarnas ringa 

 höjd medförde att rapphönsen inte kunde "ta till vingarna" i burarna när hundarna 

 arbetade i respektive remiss, utan mer eller mindre studsade mellan marken och 

 burtaket.  

 

 Vidare återfanns en nyligen öppnad utsättningsbur i direkt anslutning till en av

 remisserna. JhKs representanter kunde också konstatera att det flög  upp 14-16 

 rapphöns i nära anslutning till denna bur och detta utan att de till synes 

 vara stötta av en spaniel i arbete. 

 

 Vidare kunde inte JhKs representanter, i någon av de remisser som användes vid 

 provet, se några spår av utfordringsplatser eller tillgång till friskt vatten.  

   

  Efter att JhK diskuterat det aktuella provet beslutade kommittén att 

  tillskriva SSRKs Huvudstyrelse (bilaga 1), dels för att uppdra åt styrelsen att 

  utreda om och i så fall vilka avtal, som gjorts mellan Gävleborgsavdelningen 

  och mark/jaktupplåtaren, samt vilken kontroll avdelningen gjort för att försäkra 

  sig om att SKKs Utsättningspolicy följts och därefter tillställa SKKs JhK 

  resultatet av utredningen.    

   

 Vidare uppdrogs åt SSRKs styrelse att, förutom att tillställa JhK begärda 

 utredningar från spanielproven på Toppe Ladugård och i Husby, Uppsala, 

 redogöra för hur klubben avser att kvalitetssäkra all framtida provverksamhet, 

 som genomförs på utsatt fågel, samt hur klubben fortsättningsvis kommer att 

 kontrollera hur efterlevnaden av hur SKKs Föreskrifter och Allmänna Råd för 

 utsättning av fågel inför jaktprov och träning med stående och stötande 

 fågelhundar, ska ske för kommande verksamhet.   
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§ 86 Rapport från Svenska Irländsk Setterklubbens (SISK) Jubileumsprov på 

 godsen Karsholm, Trolle-Ljungby samt Vittskövle, den 23, 24, 25 samt 26 

 september 2010. 

 

 Hans Andersson lämnade rapport från SISK Jubileumsprov 23-26 september, 

 där han medverkat som domare och skytt men också som representant för 

 SKKs JhK. 

 Vid arrangemanget tjänstgjorde som provledning; Jonas Sandberg och Arne 

 Thorn samt som markansvarig Jonas Sandberg. 

 

 Vid domaregenomgången 2010-09-23 redovisades, förutom de sedvanliga

 anvisningarna, hur utsättning av fågel har genomförts. På de marker där 

 markansvarig hade egenkontroll fanns en utförlig plan från utsättning, skydd, 

 föda, vatten till att skapa förutsättningar för överlevnad i marken även efter 

 provverksamheten. 

 

 Avtal hade upprättats på inlånade marker med jakt- eller markansvariga där, 

 förutom sedvanlig tillgänglighetstid och ekonomiska mellanhavanden 

 reglerades, utsättningspolicy och etiken kring denna var inskriven på ett 

 föredömligt sätt. 

 

 Ingen jakt eller träning (förutom inventering) hade förekommit på markerna före 

 provet. 

 

 Under provdagarna kunde konstateras att de rapphöns som fanns uppträdde på 

 ett naturligt sätt, de fanns i biotoper som var naturliga för rapphöns. Det fanns 

 uteslutande kullar (inga singel-, parhöns eller flockar), de mindre var 4-5 fåglar 

 till de större om 12-14 fåglar. 

 

 Även vid kontakt med hundar visade rapphönsen ett naturligt beteende där 

 kullen lyfte samtidigt och omedelbart gick ihop för att skydda alla i kullen. När 

 kullarna åter slog var den fortfarande samlad, inga fåglar som mattades eller 

 droppade kunde vid något tillfälle konstateras. 

 

 De rapphöns som fälldes kontrollerades och det kunde konstateras att de var 

 välutvecklade, fullfjädrade med en bra fjäderkvalitet som torde motstå kyla och väta. 

 Samtliga fasaner som fanns i marken var vildfödda och uppträdde följaktligen 

 på ett sådant sätt. 

 

 Det fanns inga spår efter burar eller voljärer på provmarkerna, endast mat- och 

 vattningsplatser. 

 

 Det råder inga tvivel att markansvarig, yrkesjägare, elever och praktikanter gjort 

 ett fantastiskt arbete för att uppnå detta resultat. Man ska heller inte glömma att 

 markägarna generöst bidragit genom att avsätta både personal och mark. 
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 De som genomfört detta prov har bevisat att den utsättningspolicy som SKK, 

 SJF, Sveriges Jordägarförbund LRF samt SYF och tagit fram är den enda 

 framkomliga vägen om vi ska klara att behålla trovärdigheten i vår verksamhet, 

 inte bara för omvärlden utan även för oss som deltagare, uppfödare och 

 funktionärer. 

 

 Hans Andersson uttryckte slutligen i sin rapport att provet har satt en "ny 

 kvalitetsnivå" för provverksamhet för spaniels och stående fågelhundar samt är 

 ett föredöme  för andra arrangörer att ta efter. 

 

 Beslutade JhK tacka för en utmärkt rapport, samt inte minst framföra ett tack 

 till SISK, berörd provledning, markanvisare, yrkesjägare samt markägare 
 för att de medverkat till ovan nämnda kvalitetsnivå för ett utmärkt väl genomfört 

 fågelhundsprov.  

 

 

§ 87 Besök på Dylta Bruk vid prov för kontinentala stående fågelhundar, 

 anordnat av Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF). 
 

 Curt Christer Gustafsson, Henrik Barnekow, Hans Andersson, Willy Gustavsson, 

 Tomas Larsson, Kjell Bräster samt Kjell Svensson från SKKs JhK bevistade ett av 

  SKF arrangerat jaktprov på Dylta Bruks marker lördagen den 2 oktober. 

 

 Provet inleddes på en kalkad stubbåker, där sannolikheten för att finna fågel var 

 liten. Däremot medgav det för domaren att bedöma reviering, fart och stil. 

 

 I en kantremiss stöttes, efter att en hund fattat stånd, en rapphönskull på 7 - 10 

 fåglar. Dessa fåglar splittrades sedan efterhand, vartefter hundarna arbetade sig 

 genom marken och gav de hundar, som hade förmågan, att visa ett fågelarbete. 

 

 Senare anvisade provledaren till ett markavsnitt med en biotop av gräsmark, 

 avbruten med buskage. I detta terrängavsnitt fick hundarna vid flera tillfällen 

 kontakt med enstaka fasan som gav tillfälle för hundarna att visa ett fågelarbete. 

 Samtliga fåglar, både rapphöns och fasaner var snabbt på vingarna och flög bra. 

 

 Vid JhKs återtåg till bilarna trampade JhK upp ytterligare en rapphönskull från 

 en gräsmark invid en ekonomibyggnad. Kullen var på 6 - 8 fåglar och även 

 denna visade god flygförmåga och sammanhållning. 

 

 Genom ovanstående fann JhK inget anledning att anmärka på SKFs prov på 

 Dylta Bruk. 
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§ 88 Glädjande kunde JhK, vid samtliga besökta prov, konstatera att arrangörerna 

 väl tillgodosett kravet på särskild apportör. 

 

 

§ 89 Diskuterade JhK tjänstgörande domares ansvar för att i samband med inbjudan 

 kontrollera vilka hönsfåglar som i huvudsak beräknas förekomma på provet och 

 huruvida dessa kan bedömas komma ur en vild population.  

  

 Vidare om provet ska arrangeras på i huvudsak utsatt fågel, vilket kontrollansvar 

 kan då åläggas tjänstgörande domare. 

 

 Beslutade JhK uppdra till respektive berörd specialklubb att se över 

 frågeställningen i samband med den regelrevidering som fågelhundsklubbarna 

 ska göra inför 2012, dels ta upp frågan vid seminariet på Öster Malma                

 2011-04-08-09. 

 

 

§ 90 Drivande vildsvinshundar 
 Med anledning av de  diskussioner och de missuppfattningar som förevarit i en 

 relativt animerad mailkorrespondens, beslutade JhK uppdra sekreteraren att 

 planera för ett kommande möte med representanter för rasklubbarna griffon 

 fauve de bretagne, griffon nivernais samt slovenský kopov. 

 

 Beslutade vidare att ordförande, vice ordförande och sekreteraren att 

 representera JhK, samt även inbjuda Daniel Ligné, Svenska Jägareförbundet, 

 Stephan Gäfvert, Sveriges Yrkesjägareförening samt Per Kristoffersson, 

 Katrineholm, till mötet. 

 

 

§ 91 Kommande revidering av bestämmelser för Viltspårprov 

  

 Beslutade JhK uppdra åt sekreteraren att tillskriva samtliga jakthundklubbar 

 och be dem inkomma med synpunkter och förslag, med anledning av att 

 bestämmelserna ska fastställas för en ny 5-års period, 2012-01-01-2016-12-31. 

  

 Beslutade JhK också att be klubbarna inkomma med svar senast den 1 mars 

 2011 så att eventuella förslag till ändringar i bestämmelserna kan presenteras vid 

 seminariet med jakthundklubbarna på Öster Malma 2011-04-08-09. 
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§ 92  Beslutade JhK att uppdra till sekreteraren att sända protokoll 6/2010 § 85 - 93,  , 

 samt bilaga 1, till Svenska Spaniel och Retrieverklubben och samtliga 

 specialklubbar för stående  fågelhundar, samt protokollsutdrag av § 90 till SSDV 

 och rasklubbarna för griffon fauve de bretagne, griffon nivernais samt slovenský 

 kopov snarast efter att justering av detsamma skett. 

 

 

§ 93  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 ingen sådant beslut förelåg. 

 

 

§ 94  Mötets avslutande 

  Tackade ordförande för ett väl genomfört möte. 

 

 

  

 Vid protokollet 

  
 Kjell Bräster 

  

 Justeras:   Justeras:   

 

 

                                                                                                                                           

Curt-Christer Gustafsson Willy Gustavsson 

 

 

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

dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  


