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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
tisdag 2020-11-17. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Thore Larsson, Gunnar Pettersson, Johan 
Sonesson, Anders Carlsson (från § 53.2). 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet), Eliza Kajanus (journalistisk 
bevakning). 
 

Protokoll 

Björn Eek. 
 

§ 44 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett 
videomöte, öppnat. 
 
§ 45 Val av justerare 
Thore Larsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 46 Fastställande av dagordning  
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 47 Föregående protokoll 
Föregående protokoll (3-2020) gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
§ 48 VU beslut 

1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 2 oktober beslutat följande:  
Den jaktprovsdomare som i JhK 3-2020 § 38.5, fick bifall i sin överklagan 
gentemot Svenska Älghundklubben, beslutades att fortsatt vara avauktoriserad 
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då SKKs Presidium den 28 september beslutade att upphäva JhKs tidigare 
beslut, efter överklagande av Svenska Älghundklubben. SKK CS Presidium 
återemitterade ärendet till JhKs VU för vidare handläggning. JhK fastställde VU 
beslutet. 

 
2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 19 oktober beslutat följande:  

JhKs beslut (JhK 3-2020, § 38.5) om att bifalla domares överklagan av Svenska 
Älghundklubbens (SÄK) beslut om avauktorisation av jaktprovsdomare, har av 
SÄKs styrelse överklagats till SKK centralstyrelse (CS). Utifrån SÄKs begäran om 
skyndsam hantering av ärendet har CS presidium 2020-09-28 beslutat om att 
återremittera ärendet till JhK/VU med motiveringen att nya handlingar 
inkommit i ärendet. CS presidium beslutade vidare att domarens 
avauktorisation ska kvarstå till dess att JhK/VU har behandlat frågan på nytt. 
JhK/VU har tagit del av inkomna handlingar från Norrbottens Älghundklubb via 
SÄK samt nytt yttrande från domaren. Då samtliga parter fått möjlighet att 
ånyo yttra sig, kan JhK/VU konstatera att ingen ny relevant fakta tillkommit 
utifrån inkomna handlingar. JhK/VU påpekar att SKKs domaretiska regler ska 
följas vid disciplinära åtgärder mot en domare, samt konstaterar att ingen 
skriftlig erinran eller varning utdelats innan klubben valde att avauktorisera 
domaren. Inte heller har domaren till SÄK fått möjlighet att yttra sig i 
avauktorisationsärendet. JhK/VU har enhälligt beslutat att JhKs tidigare beslut 
att bifalla domarens överklagan om avauktorisation kvarstår. JhK fastställde VU 
beslutet. 

 
§ 49  Ledamöternas uppdrag 

1. Stöthundstest – Henrik har på börjat arbetet genom att skicka ut det gamla 
regelverket till Svenska Vorstehklubben. 
 

2. Anlagstest i vildsvinshägn – Beslutades att ta fram ett Googleformulär och 
skicka till de sex godkända hägnen, för att få statistik för hur många som tränar 
regelbundet respektive tränar inför anlagsprov. Ansvariga för detta är Magnus, 
Johan och Björn. 
 

3. Möte med hägnägare om nya regler för anlagstest i vildsvinshägn – Mötet utgår 
på grund av pandemiläget. Beslutades att sammanställa de inkomna förslagen 
till förändringar i regelverket, och skicka ut på remissrunda två. Därefter skriver 
arbetsgruppen ett regelförslag och skickar ut på nytt för påseende till 
hägnägare och berörda klubbar. Johan, Henrik och Björn är ansvariga för 
arbetet.  
 

4. Viltspårdomarkonferens – Planeringen inför våren 2022 fortsätter.  
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5. Besöka jaktprov med utsatt fågel – Henrik besökte spaniel SM i Blekinge den 15 

nov, och rapporterar att hela arrangemanget fungerade utmärkt, och enligt 
gällande regelverk. 
 

6. Öster Malma träffen 2021 - Svenska Jägareförbundet har meddelat att inte ha 
några fysiska träffar innan midsommar, vilket innebär att det inte går att ha 
träffen på Öster Malma som brukligt. Peter får i uppdrag att hålla kontakt med 
den nya VDn för Öster Malma, för att se hur bokningen kan skjutas på 
framtiden. Magnus, Peter och Björn får i uppdrag att se om konferensen går att 
göra digitalt vid samma datum (6 mars), och kanske dela upp den på två delar, 
där den andra delen görs till hösten, med då aktuella frågor. Kjell får i uppdrag 
att se om Ulf Uddman kan delta på första delen av konferensen. 

 
§ 50 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Uppdaterad plan för revidering av jaktprovsregler, för kännedom. 
 

2. Remiss för viltspårprov, för kännedom. 
 

3. Nytt förslag till Regler för utbildning till bedömare av anlagstest i vildsvinshägn.  
Beslutades att fastställa dokumentet. Mötet beslutade även att sammanställa 
och ta fram ett digitalt utbildningsmaterial för nya bedömare. 
 

4. Rapport från respektive kontaktperson i JhK angående den pågående 
regelrevideringen hos jakthundklubbarna. Inga rapporter om några större 
problem framkom. Samtliga kontaktpersoner uppmanades att hålla fortsatt 
kontakt med klubbarna, så att tidsplanen för revidering följs. 

 
§ 51 Information 
Ordförande: 
Redogjorde för Utställningskommitténs beslut att ta bort krav på provmerit för att 
erhålla certifikat på utställning för arbetande raser (UtstK 6-2020,  § 114 b), och 
konsekvenserna av detta. Magnus Jenssen reserverade sig mot beslutet på CS senaste 
möte (7-2020). Utställningskommittén ska nu göra en konsekvensanalys av beslutet, 
och CS ska behandla analysen på ett kommande möte. Magnus redogjorde även för en 
anmäld programpunkt till Specialklubbskonferensen i januari, som har ämnet ”hunden 
som arbetskamrat i skog och mark”. 
 
Sekreteraren: 

1. Berättade om SKKs arbete med att digitalisera hanteringen med viltspårprov, 
samt framtagande av en app för registrering av resultat från viltspårprov. JhK 
fick en utförlig presentation av Johanna Anderkrans, som är den som ansvarar 
för delar av utvecklingen för SKK. 
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2. Redovisade ny artikel till klubbarna att använda fritt i deras 

informationskanaler. Innehållet i artikeln var unga jägare. 
 

3. Informerade om program för konferensen Sveriges Vildnad den 27 november, 
som i år hålls digitalt. Sekreteraren deltar för JhKs räkning. 
 

4. Information om Covid 19 från SKK till klubbarna, från 9 september. För 
kännedom. 
 

5. Information om Covid 19 från SKK till klubbarna, från 11 november. För 
kännedom. 
 

6. Information om Covid 19 från SKK till klubbarna, från 17 november. För 
kännedom. 
 

7. Information från Stiftelsen De5stora om en serie webbinarier om rovdjur som 
kommer att hållas innan årsskiftet. JhK beslutatde göra en skrivelse till 
stiftelsen, där frågan om deltagande organisationers inställning och eget 
motverkande arbete inom samsyn inom rovdjursfrågor kommer att lyftas. 
 

8. Information från SLUs vetenskapliga råd om djurvälfärden vid träning och prov 
av jakthundar i och utanför vilthägn med vildsvin, älg, björn och hare. För 
kännedom. 
 

Ledamöter: 
1. Besiktningsprotokoll från besiktning av vildsvinshägn, Älgsjöns vilthägn, från 

den 28 augusti 2020. För kännedom. 
 

2. Besiktningsprotokoll från besiktning av vildsvinshägn, Axtorps jakt, från den 1 
september 2020. För kännedom. 

 
Svenska Jägareförbundet: 

1. Redogjorde för Svenska Jägareförbundets förslag till remissvar till utredningen 
om grävling i hägn. Ett samrådsmöte ska hållas med JhK innan det slutgiltiga 
svaret skickas in. 
 

2. Redogjorde för Svenska Jägareförbundets projekt fältvilt. Projektet önskade en 
representant från JhK, och mötet utsåg Anders Carlsson. 
 

3. Redogjorde för Svenska Jägareförbundets arbete med utredningen om träning 
på hägnat vilt. Ett gemensamt möte ska hållas med JhK den 18 nov. 

 
§ 52 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK Kommittéer, FCI 

1. SKK CS protokoll nr 6-2020 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna. 
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2. Protokollsutdrag från SKKs Föreningskommitté 2-2020 (§ 58), om domares 

möjlighet att acceptera uppdrag i verksamheter utanför SKK-organisationen. 
Efter att FCI ändrat sina regler, har SKK CS tagit beslut om att ändra i punkt 6 i 
Domaretiska regler för prov-/tävlingsdomare, samt beskrivare inom SKK 
organisationen. De nya reglerna börjar gälla 2021-01-01, och har följande 
lydelse: Domare ska, när denne åtar sig uppdrag inom eller utom SKK-
organisationen, samt i samband med uppdragets genomförande, handla och 
uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK, dess 
medlemsorganisationer, eller trovärdigheten för den auktorisation SKK har 
utfärdat för domaren. 
 

3. Protokollsutdrag från SKKs Föreningskommitté 4-2020 (§ 60) om att Svenska 
Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, SSDV, begärt att SKK återtar 
rasansvaret för black and tan coonhound med hänsyn till att rasens 
användningsområde är oförenlig med SSDVs verksamhetsinriktning. JhK 
föreslår FK att tillfråga Svenska Schweisshundklubben som lämplig specialklubb 
för rasen, då den bland annat används till spårning/eftersök. 
 

4. Dagordning, protokoll och rapport från FCI delegat Sören Swärd, för FCI 
Commitee for Retrievers möte den 6 december 2019, för kännedom.  
 

5. Protokoll från FCI Commitee for Retrievers Skypemöte 10 februari 2020, för 
kännedom. 
 

6. Protokoll från FCI Commitee for Retrievers Skypemöte 18 juni 2020, för 
kännedom. 
 

7. Protokoll från FCI Commitee for Retrievers Skypemöte 13 juli 2020, för 
kännedom. 
 

8. Protokoll från FCI Earth Dog Commissions möte 9 februari 2020. För kännedom. 
 

9. Information om beslut från FCI General Committes möte 3-4 september, för 
kännedom. 
 

10. Information om beslut från FCI General Committes möte 22 september, för 
kännedom. 
 

11. Information om FCI Privacy Policy, för kännedom. 
 
§ 53 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Protokoll och ekonomisk redovisning från Svenska Wachtelhundklubbens 
domarkonferens 7 augusti 2020. JhK beslutade att godkänna redovisningen och 
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betalar ut domarkonferensbidrag om 65 729 kr enligt gällande regelverk om att 
SKK lämnar bidrag med 75 % av kostnaderna. 
 

2. Överklagan om avauktorisation av jaktprovsdomare. Domaren har 
avauktoriserats av Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK) styrelse. Då 
det saknas handlingar för att kunna bedöma domarens agerande, så beslutade 
JhK att bordlägga ärendet till dess att SSRK inkommit med dessa handlingar.  
JhK tackar nej till det möte SSRK föreslagit i brev skickat 16 november, och 
begär in de saknade handlingarna per post. 
 

3. Viltspårprov med dopad hund. Till SKK har inkommit ansökan om 
Viltspårprovschampionat, där det framkommit att hunden varit medicinskt 
kastrerad och deltagit vid flera tillfällen under karenstid. Efter kontakt med 
hundägaren så framkommer att denne inte handlat med uppsåt. JhK upplyser 
om att det är allvarligt att bryta mot SKKs dopingregler och att en upprepning 
av denna överträdelse kan medföra disciplinär prövning. Aktuella provresultat 
som erhållits under karenstiden stryks. 
 

4. Ansökan om flytt av domarkonferens från Svenska Vorstehklubben (SVK) med 
anledning av pandemin till den 8-9 maj 2021. JhK beslutade att godkänna 
ansökan, och justerar detta i budgeten. 
 

5. Ansökan om domarkonferensbidrag från SSRK, för våren 2022. JhK bordlade 
ansökan till möte 1 2021, då samtlig ansökningar som berör 2022 kommer att 
behandlas. 

 
§ 54 Remisser myndigheter/organisationer 

1. Remiss från Näringsdepartementet om behovet av grytanlagsprov med levande 
grävling. Svaret ska vara inne senast 19 februari 2021. JhK beslutade att uppdra 
till Johan Sonesson att skriva förslag till svar för JhKs räkning. 
 

2. Remiss från Statens Jordbruksverk om djurvälfärden vid träning inför prov och 
vid anlagstest i vildsvinshägn. JhK och Svenska Jägareförbundet kommer att ha 
ett möte den 18 nov, då ett eventuellt gemensamt svar kommer att diskuteras. 
 

3. JhKs remissvar till Naturvårdsverket om jakttider, för kännedom. 
 
4.  Motion från riksdagsledamot Kjell Arne Ottoson (KD) till riksdagen om bl.a. 

ändrade riktlinjer för skyddsjakt på varg. För kännedom. 
 
§ 55 Resultatrapporter 
Resultatrapporterna till och med oktober gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna. 
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§ 56 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 
innan protokollet är justerat 
Mötet beslutade att § 53.2 faller under denna punkt. 
 
§ 57 Nästa möte 
Nästa möte kommer att ske 9 februari, och 20 april, beroende på pandemiläget så 
beslutades ingen plats eller form för mötet. 
 
§ 58 Avslutning 
Ordförande avslutade mötet, och tackade deltagarna. 
 
        
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli 
föremål för ändring av SKK/CS. 

 
 
Vid protokollet: 
Björn Eek 
 
 
 
Justeras: 
Magnus Jenssen    Thore Larsson 
 


