
  
2022-08-17 

Sida 1/7  
  
  

  

 SKK/JhK nr 4-2022    
2022-08-17  
§ 44-77  
  

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens 
Jakthundskommitté onsdag 2022-08-17.  
  
  

Närvarande  

Ordinarie ledamöter:  

Henrik Barnekow (vice ordförande), Matts-Olof Mattsson, Johan Sonesson, 
Gunnar Pettersson.  
  

Adjungerade:  

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin, Rebecca Lundholm-Krig (Svenska 
Jägareförbundet, t.o.m. §70.1), Eliza Kajanus (journalistisk bevakning).  
  

Anmält förhinder:   

Magnus Jenssen, Thore Larsson, Anders Carlsson.  
  

Protokoll  

Björn Eek  
  

§63   Sammanträdet öppnas  
Vice ordförande hälsar deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Mötet genomförs digitalt.  
 
      

§64  Val av justerare  
Gunnar Pettersson utsågs att jämte vice ordförande justera dagens protokoll.   
  

§65  Fastställande av dagordning    
Föreslagen dagordning fastställdes.  
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§66  Föregående protokoll  

Föregående protokoll (JhK 3-2022) gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna.  
  

§66  VU/Per Capsulam beslut  
SKKs Jakthundskommitté har den 1 augusti beslutat per capsulam följande:  
  
JhK beslutade per capsulam att fastställa regelverk för Working test och Mock 
trial för retriever att gälla som en officiell stambokförd tävlingsform under en 
provperiod på tre år från och med 2023-01-01 till och med 2025-12-31. 
Därefter är planen att om provperioden faller väl ut ska den övergå i ordinarie 
tävlingsverksamhet och följa de ordinarie regellåsningsperioderna. Inför 
övergången till ordinarie verksamhet 2026 finns det möjligheter för SSRK att 
ansöka om eventuella justeringar av regelverket som provperiodens 
verksamhet har givit underlag för. JhK konstaterar att Working test och Mock 
trial inte är en rasspecifik provform i syfte att vara till vägledning i 
avelsarbetet utan en ren tävlingsform. Detta innebär att meriter från Working 
test och Mock trial inte är att betrakta som rasspecifika provmeriter som kan 
användas som meritering för tex deltagande i jaktklass på utställning eller 
som provmerit för utställningschampionat eller rasspecifika 
arbetsprovschampionat.  
  

§67  Ledamöternas uppdrag  
1. Stöthundstest – Inget har gjorts sedan förra mötet.  
2. Etikgruppen – Inget har gjorts sedan förra mötet.  
3. Nyhetsbrev – Inget har hänt sedan förra mötet.  
4. Rovdjur – Beslutades att invänta SKK CS synpunkter till förslaget om 

rovdjurspolicy.  
 

  
§68  Jaktprov/regelrevideringar  

1. Svenska Stövarklubben – Drevprovsregler. Beslutades att återremittera 
regelverket med ett antal frågor och kommentarer från JhK.   
  

2. Regler för grythundsarbete – Beslutades att ändra giltighetsdatum, 
samt text i § 3, rätt att delta, till: ”Svenskägd eller delägd hund”. JhK 
beslutade därefter att fastställa regelverket att gälla fr.o.m. 2023-0701 
t.o.m. 2027-06-30.  
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3. Svenska Älghundklubben – Regler för jaktprov med ställande 

vildsvinshundar. JhK beslutade att fastställa regelverket att gälla 
fr.o.m. 2023-07-01 t.o.m. 2027-06-30.  

  
4. Svenska Terrierklubben – Jaktprovsregler för Tysk jaktterrier.  

Beslutades att ändra giltighetsdatum, samt text i § 3, rätt att delta, till : 
”Svenskägd eller delägd hund”, samt att stryka text om kryptorchid 
hund. JhK beslutade att fastställa regelverket att gälla fr.o.m. 2023-
0701 t.o.m. 2027-06-30.  

5. Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar – Avelsprov i 
hägn på vildsvin med drivande hund. Då detta är ett helt nytt regelverk 
som inkommit med kort varsel, så beslutades att det ska granskas av 
Henrik och Gunnar, och beslut kan fattas tidigast på nästa möte. 
Regelverket kommer i så fall att bli på prov under 3 år, för att sedan 
fastställas.  

  
6. Godkänt CACIT regelverk för Svenska Vorstehklubbens jaktprov. 

Godkänt av FCI den 11 augusti 2022, för kännedom.  
  

7. Svar från Svenska Schweisshundklubben (SvSHK) på Svenska 
Alpenländische Dachsbrackeklubbens (SvADBK) ansökan om att få 
arrangera rovviltspår. JhK beslutade att avslå SvADBKs ansökan att 
anordna rovviltspår i egen regi, och hänvisar till SvSHK svar.  

  
8. Svar från Svenska Taxklubben, gällande fråga om det finska 

viltspårprovet ”Pica” är att jämställa med svenskt anlagsprov. SvTK 
meddelar att Picaprovet inte är att jämställas med det svenska 
anlagsprovet, och att de aktuella hundarna inte kan tillgodoräkna sig 
de resultat de fått felaktigt. JhK beslutade att gå på SvTKs svar, och kan 
konstatera att de aktuella hundarna inte haft tillräckliga meriter för att 
starta i öppen klass, och hundarna blir därmed av med sina resultat.  

  
§69  Information  

  
Tävlingschefen  

• Redovisade konsekvenser av att sekreteraren kommer sluta sin tjänst 
på SKK. Rekrytering av ny sekreterare pågår och kommer slutföras 
snarast. Under tiden tjänsten kommer att vara vakant, så kommer 
Jakthundskommittén få ta en större roll, och vara sakkunniga åt 
kansliet.  
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Sekreteraren  

1. Visade ny version av dokumentet ”Etiska riktlinjer för uppfödning, 
utsättning och jakt på utsatt fågel”, som utarbetats tillsammans med  
Svenska Jägareförbundet, Sveriges Jordägareförbund,  
Viltmästareförbundet samt Svenska Kennelklubben. Riktlinjerna är nu 
färdiga för tryck.   
  

2. Visade viltnytt nr 2-2022 från Naturvårdsverket, för kännedom.  
  

3. Redovisade sammanställning av svar från jakthundklubbarna på 
frågeställning om hur förslagen i Renmarkskommittén kommer att 
påverka dessa. Frågorna kommer att stämmas av med Magnus och 
Kees, för att vidare tas upp i CS.  

  
4. Redovisade årsmötesprotokoll, stadgar, minnesanteckningar och 

arbetsbeskrivning för stiftelsen De5stora som höll årsmöte den 21 juni.  
  

5. Redovisade om SKKs deltagande på Västgård Game Fair, som 
bemannades av sekreteraren och Henrik Barnekow. Mässan som hölls 
29-31 juli var otroligt välbesökt. Deltagandet i mässan upplevdes 
positivt och SKK hade många besök i montern som resulterade i 
givande diskussioner.   
 

  
Svenska Jägareförbundet  

1. Informerade om en manifestation, budkavle, som ska genomföras i 
Stockholm den 30 augusti. Syftet med manifestationen är att uppmana 
politiker att fullfölja regeringsbeslutet avseende förvaltning av varg.  
För kännedom.  
  

2. Informerade om Svenska Jägareförbundets podd ”På jakt med Svenska  
Jägareförbundet” som spelades in den 20 juni. Deltagande var Peter 
Ledin och Björn Eek, samt veterinär Åsa Wilson. Avsnittet handlade om 
vad man bör tänka på om man ska skaffa jakthund.  

  
3. Informerade om att Jägareförbundet Skåne hade återinvigning av 

Agusahägnet den 13 augusti. Invigningen besöktes av Henrik 
Barnekow.   
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4. Informerade om att Fredrik Jönsson tagit över Louise Gårdefalks roll 
som hundansvarig i region syd. Jimmy Nyman kommer att efterträda 
Peter Ledin, som jobbar till 31 oktober. Peter är fortsatt nationellt 
hundansvarig till dess att en efterträdare utses.  

  
§70  Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK kommittéer, FCI SKK 
CS  
SKK/CS protokoll nr 4-2022 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.   
  
FCI  

1. Main Decisions från FCI General Committee, 19-21 juni 2022, för 
kännedom.  

  
§71  Inkomna skrivelser  

1. Information från Jägareförbundet Skåne, om att de tagit över driften 
av Agusa vildsvinshägn. Ny kontaktperson blir Lars Persson. Magnus 
Gröndahl och Martin Einarsson, som redan är auktoriserade bedömare 
kommer att vara knutna till Agusa även framledes. JhK beslutade 
godkänna Lars Persson som ny kontaktperson, och att Agusa fortsatt 
blir en godkänd anläggning för anlagstest i vildsvinshägn.  
  

2. Inkommen redovisning för aspirantprov gällande anlagstest i 
vildsvinshägn från Axtorps jakt. JhK beslutade bordlägga ärendet tills 
mer information inkommit.  

  
3. Inkommen skrivelse från Nordisk älghundsunion om utökat samarbete 

kring inhämtning av information från kennelklubbarnas databaser. JhK 
beslutade skicka frågan till SKK/CS.  

  
4. Inkommen skrivelse från Svenska Älghundklubben om ansökan av 

bidrag till hälsoundersökning hos Jämthund. JhK beslutade skicka 
frågan till SKK/AK.  

  
5. Inkommen skrivelse från Svenska Älghundklubben om hjälp att 

digitalisera ett unikt informationsmaterial om meriterade jämthundar. 
JhK beslutade skicka frågan till Kynologiska akademin.  
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6. Inkommen redovisning av genomförd jaktprovsdomarkonferens från 

Svenska Vorstehklubben, den 7-8 maj 2022. JhK granskade 
redovisningen, och beslutade att utbetala maxbelopp 75 000 kr.  

  
7. Inkommen skrivelse från hundägare av rasen sabueso espanol, om att 

ändra championatreglerna för rasen. JhK konstaterar att rasen tillhör 
Svenska Stövarklubben, och hänvisar frågeställaren dit.  

  
8. Inkommen fråga från viltspårprovdomare om skrivelse i regler för 

viltspårprov. JhK har förståelse för de inkomna synpunkterna och tar 
med sig detta till nästa regelrevidering. 

  
9. Inkommen skrivelse från Svenska Wachtelhundklubben om flytt av 

tidigare beslutad jaktprovdomarkonferens, från augusti till något 
datum under perioden mars-maj 2023. JhK beslutade godkänna flytten 
av konferensen och uppmanar klubben att inkomma med specificerat 
datum för konferensen.  

  
  
§72  Remisser myndigheter/organisationer  

Inkommen remiss från Naturvårdsverket gällande ny förvaltningsplan för stora 
rovdjur. Beslutades att Gunnar Pettersson och sekreteraren svara på denna. 
§73  Resultatrapporter  
Resultatrapport t.o.m. juni 2022 gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna.  
  

§74  Övriga frågor  
1. Gunnar påtalade att det är viktigt att de klubbar som kommer att 

genomföra domarutbildning med dispens från § 18 i Jaktförordningen, 
håller koll på lämpligheten att genomföra utbildningarna. JhK vill 
trycka på att vid all verksamhet måste etiken väga tyngst, och att om 
det exempelvis är varmt eller av annan orsak så ska liknande 
arrangemang ställas in.  
 

2. Peter tog upp effekter av att han och sekreteraren slutar inom kort, 
och att någon annan tar över kontakten med Öster Malma och den 
planerade träffen med jakthundklubbarna 24-25 mars 2023.  
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§75  Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 
offentliggöras innan protokollet är justerat.  
Inget ärende faller under denna paragraf.  
  

§76  Nästa möte  
Nästa möte kommer att hållas den 17 november, och vara fysiskt på SKK 
kansli.    
  

§77  Avslutning  
Vice ordförande tackade deltagarna och avslutade mötet.  

   
           

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats under mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS.  
  
  
Vid protokollet:  
  
Björn Eek  
  
  
Justeras:  
  

Henrik Barnekow     Gunnar Pettersson    
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