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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté, 
torsdag 29 januari 2015 på SKK kansli.  
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Tomas Larsson, Conny Jakobsson, Henrik Barnekow, Göran 
Johansson, Willy Gustafsson och Freddy Kjellström 

 

Adjungerade: 

Kjell Svensson och Eliza Kajanus 
 

Anmält förhinder:  

Daniel Ligné 

Protokoll: 

Björn Eek 
 

§1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varefter mötet öppnades. 

 

§2 Val av justerare 

Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§4 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll (4-2014) godkändes, och lades därefter till handlingarna.   
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§5 Ledamöternas uppdrag 
Ledamöternas uppdrag gicks igenom av mötet.  

 Dispens från hundförbudstid 
Sekreteraren fick i uppdrag att följa upp de tidsbestämda dispenser från 
hundförbudstid som JhK beslutat om. I detta ingår att påminna de klubbar som 
medgivits dispens under föregående år (protokoll 3-2014, §50) och att senast 
den 15 februari 2015 inkomma med en skriftlig rapport innehållande de 
erfarenheter som vunnits med tillståndsgivningen. Uppdraget pågår och ska 
slutrapporteras vid nästa möte. 
 

 Funktionärsstipendium 
Statuterna för JhKs funktionärsstipendium gicks igenom. Dagens modell där 
sökanden själv ansöker om stipendium för ett visst syfte, ska ersättas av en 
modell där specialklubbarna föreslår en stipendiat. Sista dag för ansökan enligt 
de nya statuterna ska vara 1 augusti, så att ansökningarna hinner behandlas på 
JhKs augustimöte. Kommittén beslutade att ge ordföranden samt 
sekreteraren i uppdrag att genomföra ändring i statuterna enligt kommitténs 
beslut, och att därefter utlysa stipendiet till jakthundklubbarna. 
 

 Etikgruppen för utsättning av vilt 
Ordföranden gick igenom minnesanteckningarna från telefonmötet den 14 
januari. Målet med gruppens arbete är att lyfta fram etiken och att eftersträva 
hög kvalitet på jakt och jaktprov, samt att stävja jaktlig hundverksamhet enbart 
som sport. För detta ändamål har ett avtal tagits fram av Svenska 
Jägareförbundet, Sveriges Jordägarförbund och Sveriges Yrkesjägarförening. 
Avtalet säkerställer att man som jaktarrangör och provarrangör verkar för att 
god jaktetik och hög säkerhet genomsyrar verksamheten. Sekreteraren fick i 
uppdrag att se över avtalstexten, och skicka ut på nytt till specialklubbarna 
inför kommande säsong, samt att informera om avtalet på SKKs webbplats. 
 

 SKK policy och etikanvisningar för hundanvändning  
Jakthundskommittén har i uppdrag att uppdatera ursprungspolicyn från 2009. 
Arbetet pågår och synpunkter ska vara inkomna till arbetsgruppen senast den 1 
mars. Arbetet forsätter och frågan bordlades till nästa möte. 
 

 SSDV domarkonferens 
Den 7-8 mars kommer Svenska Specialklubben för Drivande Vildsvinshundar, 
SSDV, att arrangera en domarkonferens i Almunge/Norrtälje. I inbjudan 
framgår att det bjudits in domarelever, vilka inte ska bekostas av JhK. Enligt 
tidigare beslut JhK 3-2013 §67d, framgår att Jhk ska ge ekonomiskt stöd till 
SSDVs domarkonferens. Tomas Larsson undersöker så att syftet med 
domarkonferensen inte strider mot det som JhK beslutat tidigare. Sekreteraren 
och Tomas Larsson kommer att delta på konferensen. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGpoa3xneDoxNmZhYTVjZWMwOTFlNTdm
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§6 Jaktprov/regelrevideringar  

 Schweisshundklubben 
Svar har inkommit från Jordbruksverket angående möjlighet att använda 
del av rovdjur för provverksamhet. Då rovdjuren faller inom reglerna för 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora, CITES, och provverksamheten av Jordbruksverket anses som 
kommersiell, så krävs CITES intyg för att använda delar av rovdjur till 
detta. Sekreteraren har fått i uppdrag att underrätta 
Schweisshundklubben om detta. 
 

 Dogo Canario 
Svenska Dogo Canarioklubben, SDCK, (avtalsansluten klubb inom SKK) 
har ansökt hos JhK om möjligheten att utfärda viltspårschampionat 
(VCH) för rasen. JhK beslutade att det ska vara möjligt från och med 1 
januari 2016, då det tidigast kan föras in i supplementet för regelverket. 
Sekreteraren har fått i uppdrag att underrätta SDCK detta. 

 

 För kännedom 
Från kansliet finns skrivelse angående möjlighet för SKKs klubbar att 
lämna synpunkter på de allmänna reglerna för prov, tävling och 
utställning, samt angående ansökan om ändringar av championatregler 
och särbestämmelser för perioden 2017-2021. JhK konstaterade att 
regelverken ska vara fastställda 6 månader innan de börjar gälla, men 
att undantag kan ges. I största möjliga mån bör regelverken 
synkronisera med jakprovsreglerna under innevarande regelperiod. 
 

 Regelverk som SKK är huvudman för; viltspår,  anlagstest i 
vildsvinshägn och grythundsarbete 
Kansliet påtalade att JhK bör ha en plan för utvärderings- och 
revideringsarbetet för dessa regelverk. Förslagen ska vara klara att 
presenteras till kommande årsskifte. De ansvariga i JhK är: 

- Viltspår - Henrik Barnekow 
- Anlagstest i vildsvinshägn - Tomas Larsson 
- Grythundsarbete – Tomas Larsson 

 
§7 Information 

 Ordförande  
Informerade om det uppsagda avtalet med de norska stående 
fågelhundsklubbarna. Ett avtal från Norge ska vara klart senast i mars, 
annars får norskägda hundar inte starta på jaktprov i Sverige kommande 
säsong. 
 
 
 



  

SKK/JhK nr 1-2015 
29 januari 2015 

Sida 4/7 
 
 

 

 Sekreterararen 
o Informerade om deltagandet på Sveriges Vildnad som 

arrangerades av Svenska Jägareförbundet på Skansen den 5 
december 2014. 

o Informerade om sitt deltagande på kommande 
specialklubbskonferens i Stockholm 7-8 februari 2015. 

o Informerade om handlingsplan för nationella viltolycksrådet, 
NVR. 

o Informerade om VDs beslut att SKK genom JhK ska delta på två 
jaktmässor under året, Elmia game fair 14-16 maj, samt Fäviken 
game fair 24-26 juli. För kansliets del kommer Björn Eek att delta 
på båda mässorna, och från JhKs del kommer Henrik Barnekow 
att delta på Elmia, och Willy Gustafsson på Fäviken. Björn Eek 
fick i uppdrag att boka monterplats, samt att undersöka med 
SKKs marknadsavdelning vilket material som finns från förra 
året, samt om något nytt material måste tas fram till årets 
mässor. I uppdraget ingår även att ordna en föreläsare till Elmia, 
i något aktuellt hund- och jaktrelaterat ämne. Förslagsvis Kjell 
Andersson som även ska vara med på Öster Malma träffen. 

o Informerade om inbjudan till en ny jaktmässa, Stockholm game 
fair. Informationen lades till handlingarna utan åtgärd.  

o Informerade om inbjudan till Jakthundens dag. Informationen 
lades till handlingarna utan åtgärd. 

o Informerade om programförslaget för Öster Malma träffen. Efter 
några redaktionella ändringar godkändes förslaget, och Björn 
Eek fick i uppdrag att skicka ut på nytt till de inbjudna klubbarna. 

o Informerade om SKKs pressmeddelande om inställd vargjakt. 
 

 Ledamöter 
Ingen aktuell information från ledamöterna. 
 

 Tävlingsavdelningen 
Kjell Svensson informerade om att eftersom det är Kennelfullmäktige i 
år, så ska verksamhetsberättelse för JhK skrivas till nästa möte. 
Dessutom ska förslag till verksamhetsplan och budgetäskande göras, 
liksom eventuella inkomna motioner behandlas. 

 

 Adjungerade 
Ingen aktuell information från de adjungerade. 
 
 
 
 
 



  

SKK/JhK nr 1-2015 
29 januari 2015 

Sida 5/7 
 
 

 
§8 Protokollsutdrag, SKK/CS, DN och SKK kommittéer, FCI/NKU 

 Information, för utländska deltagare vid jaktprov i Frankrike. 

 FCI cirkulär 58/2014, för kännedom. 

 Inbjudan, till konferens från FCI grythundskommission.  

 CS protokoll 5/2014, lades till handlingarna 

 Inbjudan, till cup för kontinentala fågelhundar 

 FCI cirkulär 3/2015, för kännedom. 

 Protokollsutdrag, SKK/FK, protokoll 6/2014, §104. Föreningskommittén 
önskade träffa JhK för ett möte, för att diskutera problemet med hundar 
utan specialklubbstillhörighet, och deras möjlighet att starta på jaktprov 
i Sverige. Björn Eek har i uppdrag att ordna ett möte mellan 
kommittéerna i närtid. 
 

 
§9 Inkomna skrivelser/ärenden 

 Förfrågan från studiefrämjandet om SKKs deltagande i en dokumentär- 
film om jakt som kulturarv och naturvård. Syftet med filmen är att bidra 
till folkbildning och sprida kunskap om svensk natur och de djur som 
lever där, och om olika viltvårdsåtgärder som görs, samt om jägares 
ekologiska kunskap. Löshundsjakten och dess betydelse för jakten 
kommer att genomsyra hela filmen, och därför har SKK tillfrågats om, 
dels medverkan och dels ekonomisk sponsring. Kommittén enades om 
att föreslå ett bidrag om 50 000 kr från Bertil Lagerblads forskningsfond. 
Frågan skickas vidare till SKKs centralstyrelse, CS. 
 

 Skrivelse från Lars Schepler om att avsäga sig uppdrag som utbildare av 
nya bedömare av anlagstest i vildsvinshägn. Informationen noterades, 
och skrivelsen lades till handlingarna. 
 

 Skrivelse från SSDV om att träffa JhK för att diskutera utvecklingen av 
verksamheten med anlagstest i vildsvinshägn. JhK beslutade att Henrik 
Barnekow, Tomas Larsson och Björn Eek bokar in ett möte med SSDV 
den 18 februari kl. 10:30 på SKK kansli.  
 

 Skrivelse från Roslagens vilt som vill att SKK ska ta fram 
banderoller/skyltar att använda vid sitt vildsvinshägn för att visa att 
anläggningen är godkänd. JhK avslog ansökan. 
 

 Skrivelse från Sivert Öderyd om tolkning av användandet av bil vid 
jaktprov (löshundsprov på älg). JhK håller på att arbeta fram ett förslag 
till policy och etikdokument för bil/teknikanvändning vid jakt och 
jaktprov. Ett förslag till ny policy kommer att vara klart till JhKs nästa 
möte i april. 
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§10 Remisser myndigheter/organisationer 

 Information 
Nya föreskrifter och regler från Jordbruksverket from 1 februari; Statens 
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:43) om befattning med 
animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, 
som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.  I korthet innebär de 
nya föreskrifterna för SKKs medlemmar att utfodring av hundar med 
slaktbiprodukter av kategori 3-material numera inte är tillståndspliktigt, 
samt att tillståndskravet på att använda blod av livsmedelskvalitet vid 
spårläggning slopats. Björn Eek ordnar så att informationen kommer ut 
på SKKs webbplats, samt till berörda specialklubbar. Dokumenten lades 
till handlingarna. 
 

§11 Resultatrapporter 

 De ekonomiska rapporterna t.o.m. november 2014 gicks igenom. 
Resultatet ligger inom budget, och de ekonomiska rapporterna 
godkändes och lades till handlingarna. 
 

§12 Övriga frågor 

 Tomas Larsson påtalade att Rovdjurscenter i Järvsö har skickat ett brev 
och framfört en fråga om att hjälpa JhK med rovdjursrelaterade frågor. 
Informationen noterades och lades till handlingarna. 
 

 Göran Johansson påtalade vikten av att fortsätta arbetet med 
jakthundsdata. Björn Eek och Göran Johansson fick i uppdrag att hitta 
stödjande kompetenser från kansliet och jakthundsklubbarna, ifrån de 
namn som klubbarna föreslagit. Gruppen ska även gå igenom förstudien 
som är gjord, samt sammanställa de remissvar som kommit in tidigare. 
Gruppen bestämde att starta arbetet med ett fysiskt möte i närtid.  

 
§13 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs 
webbplats och/eller i nyhetsbrev 

 Inga sådana beslut togs under mötet 
 
§14 Nästa Möte 

 Nästa möte är den 9 april kl. 12.00 på Öster Malma i samband med 
temadagarna för jakthundsklubbarna. 
 
 

§15 Avslutning 

 Ordföranden avslutade mötet kl. 17:00. 
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Vid Protokollet: 
 
 
 
Björn Eek 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Henrik Barnekow 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


