Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb
som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige
Bakgrunn
Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det økende tilbudet om jakttrening av stående fuglehunder i Sverige. Svenske hundeklubber har reagert
negativt på den økende norske aktiviteten i Sverige som også følges nøye av myndigheter, samebyer, ulike ideele organisasjoner samt privatpersoner.
Fra svensk side er det derfor et sterkt ønske om at det utarbeides en avtale mellom Svensk
Kennel Klubb (SKK) og NKK for å regulere den delen av jakthundtreningen som er organisert
gjennom NKKs medlemsklubber.
Både SKK og NKK finner det naturlig at organisert jakthundtrening for det meste foregår i klubbenes hjemland.
Hensikt
Hensikten med avtalen er et bidrag til at jakthundtrening organisert gjennom NKKs og SKKs
medlemsklubber drives i samsvar med de lover og regler som finnes i Sverige.
Ansvar
Det er NKK og SKK som har det overordnede ansvaret for denne avtalen.
Avtale
SKK og NKK er enige om at organisert virksomhet med hund primært skal skje i den aktuelle
hundeklubbens hjemland.
Følgende punkter må følges ved aktivitet I Sverige:
1. Klubber og avdelinger innen SKK og NKK som har organisert aktivitet er ansvarlige for at
lover, forskrifter og retningslinjer blir fulgt.
2. Jaktprøver skal arrangeres i klubbenes eget land. Cacitprøver kan bare arrangeres i eget land i
følge FCls regelverk ”standing orders art 10”.
3. Privatpersoner kan delta på jaktprøver og utstillinger arrangert av SKK/NKK eller deres medlemsklubber og avdelinger.
4. SKKs og NKKs klubber og avdelinger kan gjennomføre felles jakthundtrening uten annen
godkjenning.
5. Klubber og avdelinger innen NKK får bare gjennomføre organisert jakthundtrening over
odlingsgrensen på statens mark dersom dette skjer i samarbeid med svensk klubb tilsluttet
SKK.
6. Organisert trening hos kommersiell tilbyder av jakthundtrening i Sverige skal gjennomføres
på følgende måte:
Jakthundtrening hos SKK-sertifisert kommersiell aktør gjennomføres uten søknad. Arbeidet
med sertifisering har startet og gjennomføres av SKK og Svenske jegerforbundet.

Klubb og avdeling innen NKK som skal ha jakthundtrening hos andre enn SKK-sertifiserte aktører søker SKK om dette, se billag 2. Søknaden skal være hos SKK senest 5 uker før
arrangementet. SKK skal levere svar på søknaden innen 2 uker. Dersom SKK ikke svarer inne
denne fristen er dette å betrakte som et positivt svar.
Arrangerende klubb tilsluttet NKK skal på samme måte som SKKs medlemsklubber forsikre
seg om at regelverket ”SKKs retningslinjer for utsetting av fugl for jaktprøver og fuglehundtrening” følges av den kommersielle utleieren, se billag 1.
SKK kan forby jakthundtrening når det tydelig kommer fram utleier ikke følger svensk lov,
forskrifter og retningslinjer for slik aktivitet.
7. Avtalen gjelder fram til 31122017. Innen denne avtalen utløper skal den evalueres med en
hensikt å inngå en ny avtale gjeldende fra 01012018.

Svenska Kennelklubben

Norsk Kennel Klubb

Billag:
Billag 1: Lover, forskrifter og forordninger som regulerer jakttrening med stående fuglehund.
Billag 2: Søknadsskjema fra arrangerende klubb til SKK / JHK

Bilaga 1 till Avtal mellan NKK och SKK gällande fågelhundsklubbars organiserade
jaktträningsverksamhet med stående fågelhund i respektive grannland.

Lagstiftning, föreskrifter och policys som reglerar jaktträning med stående fågelhundar
Svensk Lagstiftning, Förordningar och Riktlinjer.
1§ Jaktlagen

Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande.

2§ Jaktlagen

Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte
söka efter, spåra eller förfölja vilt.

3§ Jaktlagen

Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat , gäller fredningen också dess ägg och bon.

8 § Jaktförordningen - Jakt inom vilthägn m.m.

Inom ett vilthägn som uppfyller de krav som Naturvårdsverket har föreskrivit får djur av den viltart
som hägnet är avsett för jagas trots bestämmelserna om fredning. För användning av hund gäller
dock bestämmelserna i 16 §.
16 § Jaktförordningen Det är inte tillåtet att jaktträna stående hund på levande vilt inom hägn eller utanför hägn under
perioden 16 april – 15 augusti i söder och 1 maj – 15 augusti i norr.
Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med apporterande-,
stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov. 2011-04-07.

http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/utsattning-av-fagel.pdf

Dessa riktlinjer innebär bland annat utsättning av fasan sker senast 60 dagar före träningstillfället och utsättning
av rapphöns samt änder senast 30 dagar före träningstillfället.

Bilaga 2 till Avtal mellan NKK och SKK gällande fågelhundsklubbars organiserade
jaktträningsverksamhet med stående fågelhund i respektive grannland.

Anmälan avseende jaktträning med stående fågelhund på i huvudsak utsatt fågel.
En av de viktigare aspekterna på utsättning av fågel inför jakthundsträning av stående fågelhundar är den etiska.
Jaktträning på utsatt fågel, kan felaktigt genomförd, riskera att skada jakten och jakthundsträning. Däremot kan
genomförd jakthundsträning på utsatt fågel i enlighet med ”SKKs Riktlinjer” bidra till att vi tillåts fortsätta med
utsättning av vilt i södra Sverige. I andra delar av landet kan dock utsättning av vilt inte försvaras.
Till grund för de nedanstående reglerna ligger den jaktetiska policy som beslutats av Svenska Jägareförbundet,
Sveriges Jordägareförbund, Sveriges Yrkesjägarförening, Svenska Kennelklubben och Lantbrukarnas
Riksförbund år 2006 och reviderad 2011
samt
Svenska Kennelklubbens riktlinjer och råd för utsättning av fågel inför jaktprov och träning med apporterande-,
stående- och stötande fågelhundar samt bestämmelser om särskild apportör vid jaktprov. 2011-04-07.
Vid jaktträning ska arrangör försäkra sig om att de etiska reglerna för utsättning av fågel följs. Detta kan ske genom
egen kontroll eller genom intyg från anordnaren.
Som stöd kan nedanstående checklista fyllas i skrivas under samt arkiveras av arrangerande klubb/ lokalavdelning.

Anmälan
Anmälan skall ske till Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, senast fem veckor innan planerad aktivitet.
Anmälan skall innehålla uppgift om:






Arrangerande norsk klubb med kontaktperson, adress, telefonnummer, e-mejl adress
Plats för träningen
Tid för träningen
Syfte med träningen
Svensk arrangör/upplåtare av mark med företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer, emailadress

Rapport
Efter genomförd träning lämnas rapport till Svenska Kennelklubben, 163 85 SPÅNGA, senast en månad efter
aktiviteten
Rapport skall innehålla uppgift om:





Arrangerande norsk klubb med kontaktperson, adress, telefonnummer, e-mejl adress
Plats för träningen
Antal deltagande hundar
Kommentarer om träningen

CHECKLISTA BETRÄFFANDE UTSATT FÅGEL VID JAKTTRÄNING I SÖDRA
SVERIGE
Arrangör har förvissat sig om att:
Utsättningen är ett normalt led i viltvårdsarbetet, och endast i marker som har för det aktuella
viltslaget lämplig biotop samt klimatologiska förutsättningar för viltets långsiktiga överlevnad.
Arrangör har förvissat sig om att:
Fågel inte är yngre än tolv (12) veckor vid träningstillfället och kommer från flygvoljär, för att i
möjligaste mån ha en vild fågels beteende.
Arrangör har förvissat sig om att:
Rapphöns och and är utsatta minst än en månad före träningstillfället, att fasan är utsatta minst två
månader före tillfället.
Datum för utsättning av rapphöns

Datum för utsättning av fasan
Arrangör har förvissat sig om att:
Det finns tillgång till en erfaren apportör.

Datum:
Arrangerande klubb:
Ansvarig:
Adress:
Mobil:
Email:
Upplåtare:

