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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittè 
torsdag och fredag 2018-04-12-13. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Gunnar Pettersson, Johan 
Sonesson 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK kansli), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet) 

Anmält förhinder:  

Conny Jakobsson, Anders Carlsson, Eliza Kajanus 

Protokoll 

Björn Eek 
 

§ 18 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 19 Val av justerare 

Johan Sonesson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
   

§ 20 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

§ 21 Föregående protokoll 

I föregående protokoll (JhK 1-2018), konstaterades ett skrivfel i § 11.6, vilket ändrades 
till:  
 
”Inkommen fråga från medlem i Jämtlands Dreverklubb om vad som gäller för  
att släppa hund som inte är meriterad på rådjursrenhetsprov (RR prov) på jaktprov 
under tid då hundar som förföljer klövvilt inte får användas. Frågan bordlades, och det 
uppdrogs till sekreteraren att kontakta de berörda klubbarna för att bereda ärendet 
vidare.”  
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Därefter lades protokollet till handlingarna. 

 

§ 22 VU beslut 

JhKs VU har den 22 mars beslutat godkänna Svenska Älghundklubbens 
vildsvinskommittés redovisning av genomförd jaktprovdomarkonferens den 7-8 april 
2017, och betalar ut 45 350 kr, enligt JhK protokoll 1-2017, § 10.8.  
 

§ 23 Ledamöternas uppdrag 

1. Listan gicks igenom och lades till handlingarna.  
 

2. Rapporter från JhKs arbetsgrupper. 
a. Vildsvinshägnsverksamhet – inget att rapportera. 

 
b. Grytprovsverksamhet – Inget att rapportera. 

 
c. Arrangera jaktprov – Ett möte har hållits med SKKs IT avdelning, JhKs 

vice ordförande och sekreteraren. Konstaterades att nästa stora IT 
projekt som startar är arrangera jaktprov. Se vidare § 27.6. 
 

d. Stöthundstest – Inget att rapportera. 
 

e. Etikseminarium – Mötet beslutade att tillfråga Elmia Game Fair 2019 
som lämplig plats för seminariet. Syftet med det är att nå ut till en stor 
och bred målgrupp, och även kunna få uppmärksamhet i media för 
seminariet. 
 

f. Löshundsjakt som kulturarv – Ett möte hölls den 13 april på Öster 
Malma, med Bo Sköld, Daniel Ligné, Peter Ledin från Svenska 
Jägareförbundet, samt Britt-Marie Dornell och Björn Eek från SKK. På 
mötet skissades det på fördelning av roller i projektet, och en 
genomgång i vad som är utfört gjordes. 
 

g. Anlagstest på hägnad björn – Beslutades att projektet tar paus, och 
arbetsgruppen läggs vilande tills vidare.  
 

h. Arbetsgrupp för fågelutsättning – Ett första möte har hållits den 10 april 
av arbetsgruppen som består av Britt-Marie Dornell och Anders 
Carlsson. Beslutades att utöka arbetsgruppen med Sören Åmand-
Hansen (Viltmästareförbundet), Bartek Brejski (SSRK), Jan Andersson 
(FA) och Stefan Nilsson (SVK). Nästa möte är inplanerat till 8 maj. 
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§ 24 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Rapportering av samarbetet mellan Svenska Taxklubben och Roslagens Jakt & 
vilt AB, gällande grytverksamhet. Rapporten gicks igenom, och lades därefter 
till handlingarna. 
 

2. Skrivelse från representant för inofficiell sammanslutning för rasen treeing 
walker coonhound, gällande ansökan om förlängning av möjligheten att hundar 
som tillhör grupp 6, men som inte har någon Specialklubbstillhörighet, får 
starta på Svenska Stövarklubbens jaktprov (JhK beslut 2-2015, § 22.2). JhK 
beslutade att tillfråga Svenska Stövarklubben om klubben kan förlänga 
dispensen. JhK förordar en förlängning, då underlaget för utvärdering av denna 
verksamhet är för litet i dagsläget. 

 

§ 25 Information 

Sekreteraren: 
1. Informerade om inbjudan till rådsmöte från stiftelsen De 5 stora, 14-15 maj i 

Järvsö. Beslutades att sekreteraren deltar på mötet. 
 

2. Informerade om inbjudan till Nationella viltolycksrådets seminarium den 24-25 
maj i Gävle. Konstaterades att ingen ledamot hade möjlighet att delta på årets 
seminarium. 
 

3. Informerade om program och deltagare på årets träff för Jakthundklubbarna på 
Öster Malma, 13-14 april.  

 

Tävlingschefen: 

1. Informerade om jaktprovsstatistik för samtliga jaktprov 2012-2017. 
Konstaterades att det skett en marginell minskning i samtliga jaktprovsstarter  
(-1,3%), samt att den elektroniska rapporteringen av resultat minskat från 80 % 
2016, till knappt 74% 2017. 

 

Svenska Jägareförbundet: 

1. Peter Ledin gick igenom inkommen skrivelse, där medlem i Svenska 
Jägareförbundet frågade om det fanns intresse att införa den inofficiella 
provformen Hubertusprov, som officiellt prov. JhK konstaterade att 
provformen inte har något värde för avelsutvärdering och därför inte är av 
intresse för SKK att ta ansvar för, och överlät frågan till Svenska 
Jägareförbundet. 

 

§ 26 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF, DN och SKK Kommittéer, NKU, FCI  

1. SKK CS protokoll nr 1-2018 gicks igenom, och lades till handlingarna. 
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2. NKU/AU protokoll från 15 februari 2018 gicks igenom, och lades till 

handlingarna. 
 

3. Protokoll FCI Earth Dog Commission 4 februari 2018, för kännedom. 
 

4. Information om beslut tagna vid FCI General Committee 1 mars 2018, för 
kännedom. 
 

5. Ändringar i FCI Regulation A, Trials for English hunting spaniels, för kännedom. 
 

6. Ändringar i FCI Regulation A, Rules for the FCI cup for English hunting spaniels, 
för kännedom.  
 

7. Förteckning över delegater I FCIs kommittéer. SKK hade ett möte med de 
svenska FCI delegaterna den 13 mars, på SKK kansli. För jakthundsraserna 
deltog Rolf Näslund för FCI Spaniel Commission, Marie Nylander för FCI 
Commission for Continental Pointers och Lasse Johnsson för FCI retriever 
Commission. 

 

§ 27 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Skrivelse från Svenska Vorstehklubben (SVK) angående utländska provmeriter 
erhållna i Sverige.  
En tysk jakthundsklubb har vid två tillfällen genomfört sina jaktprov i Sverige 
enligt sitt eget regelverk och har stambokfört dessa meriter i Tyskland. Svenska 
hundägare har ansökt om Working Class Certificate (WCC) och åberopat dessa 
tyska provmeriter erhållna på prov som genomförts i Sverige av den tyska 
jakthundsklubben. SKK har nekat att utfärda WCC på dessa provmeriter med 
hänvisning till den grundläggande principen att en nationell klubb endast kan 
genomföra prov i det land där klubben är verksam och därmed blir de prov som 
den tyska jakthundsklubben har genomfört i Sverige att betrakta som 
inofficiella och följaktligen inte heller giltiga för utfärdande av WCC.  
 
JhK uttalar att FCI Standing Order, Article 10 – Events, National, stipulerar att 
ett officiellt arrangemang bara kan genomföras i det land där klubben har sin 
hemvist, detta även om det skulle finnas en överenskommelse om annat med 
ett annat lands kennelklubb. I enlighet med denna grundläggande princip inom 
FCI finns ingen möjlighet för en utländsk klubb att arrangera prov i Sverige och 
att registrera dessa som officiella provmeriter i den utländska klubbens 
register. SKK kan inte betrakta dessa provmeriter som officiella och kan därmed 
inte utfärda WCC på dessa provmeriter. 
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2. Överklagan av extra kollegium för att fastställa jaktprovsresultat för en 

basset.  
Då JhK inte hunnit få svar från den aktuella domaren, så beslutades att 
bordlägga ärendet, och ta beslutet per Capsulam när erforderliga underlag 
inkommit.  
 

3. Skrivelse från medlem i Norrbottens läns stövarklubb.  
Svar från Svenska Stövarklubben på skrivelse från medlem i Norrbottens 
stövarklubb, angående inställda prov i Norrbottens län på grund av snöläget. 
JhK konstaterar att Svenska Stövarklubben står bakom beslutet av Norrbottens 
stövarklubb, och lade informationen till handlingarna.  
 

4. Begäran från SKKs VD till NKK om förlängning av avtal mellan SKK och NKK 
gällande fågelträning för Norska fågelhundar i Sverige.  
Det tidigare avtalet upphörde den 31 december 2017. För kännedom. 

 
5. Information från SKKs VD om propositionen om ny Djurskyddslag, för 

kännedom. 
 

6. Fråga från Svenska Grythundklubben, Svenska Dreverklubben, Svenska 
Beagleklubben och Fågelhundklubbarnas arbetsutskott om när SKKs projekt 
Arrangera jaktprov kommer att vara färdigt. JhK hänvisar till SKKs VDs svar att 
projektet är kraftigt försenat på grund av att pågående utvecklingsprojekt 
dragit ut på tiden, samt att SKK tvingats prioritera de förändringar i SKKs IT 
rutiner som hänför sig till EUs nya dataskyddsförordning, GDPR. Det är 
fortfarande SKKs CS tidigare beslut som gäller, att nästa stora IT projekt som 
ska starta är Arrangera jaktprov. Frågan kommer att diskuteras vidare på 
seminariet med Jakthundklubbarna 13-14 april, och på SKK CS 19 april. 
 

7. Inkommen fråga från privatperson om innehållet i Svenska Jämthundklubbens 
nya RAS dokument. JhK beslutade att skicka skrivelsen till SKKs avdelning för 
avel och hälsa.  
 

8. JhK beslutade att återkalla rätten att anordna SKKs Anlagstest i vildsvinshägn, 
för Roslagens Jakt och Vilt AB. Beslutet grundar sig på ett upphört förtroende 
för arrangören i samband med publicering av tvivelaktiga inlägg i sociala 
medier. Samarbetet upphör den 15 maj. Punkten justerades omedelbart. 
 

9. JhK beslutade att avauktorisera Klas Henriksson som bedömare för anlagstest i 
vildsvinshägn fr.o.m. den 15 maj 2018, i samband med att beslut i § 27.8 togs. 
Punkten justerades omedelbart. 
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Dispensansökningar från 18§ jaktförordningen 
 

10. Ansökan från Svenska Stövarklubben om dispens från 18 § jaktförordningen, att 
få släppa hund i samband med domarutbildning i regi av Norrbottens-, 
Jämtland-Härjedalens-, Uppland-Västmanlands-, Örebro läns- och Gävleborgs 
läns stövarklubbar. JhK beslutade att godkänna ansökan.  
 

11. Ansökan från Svenska Dreverklubben om dispens från 18 § jaktförordningen, 
att få släppa hund i samband med domarutbildning i Kronobergs-, Dalarnas- 
och Södermanlands län. JhK beslutade att godkänna ansökan.  
 

12. Ansökan från Svenska Taxklubben om dispens från 18 § jaktförordningen, att få 
släppa hund i samband med domarutbildning regi av Jämtland-Härjedalens-, 
Norras-, Skaraborgs-, Smålands-, Värmlands-, Västmanlands-, övre Norrlands-, 
Östergötlands- och Östsvenskas taxklubbar. JhK beslutade att godkänna 
ansökan.  
 

13. Ansökan från Svenska Älghundklubben om dispens från 18 § jaktförordningen, 
att få släppa hund i samband med domarutbildning i regi av Jämtland-
Härjedalens-, Västernorrlands- och Norrbottens Älghundklubbar. JhK beslutade 
att godkänna ansökan vad avser Särskilt älgspårprov, och vad gäller 
ledhundsprov hänvisar JhK till beslut § 67 b, protokoll 3-2014, som lyder: 
 
”Ansökan tidigare start på ledhundsprov Förelåg ansökan från Svenska 
Älghundklubben (SÄK) om tidigare start på ledhundsprov. SÄK önskar att JhK 
tillåter ledhundsprov från 1 augusti. JhK beslutade, efter diskussion, att bevilja 
SÄK att avhålla ledhundsprov från 1 augusti.”  
 
Vilket gäller tills vidare, men JhK jobbar vidare med frågan. 
 

14. Ansökan från Svenska Schweisshundklubben om dispens från 18 § 
jaktförordningen, att få släppa hund i samband med domarutbildning i 
Jönköpings län. JhK beslutade att godkänna ansökan.  
 

15. Ansökan från Svenska Irländska Setterklubben om dispens från 18 § 
jaktförordningen, att få släppa hund i samband med fågelinventering i 
Gällivare. JhK beslutade att godkänna ansökan.  
 

16. Ansökan från Svenska Vorstehklubben om flytt av central 
jaktprovsdomarkonferens, från 15-16 mars 2019, till 7-8 mars 2020. JhK 
beslutade godkänna önskemålet. 

 

§ 28 Resultatrapporter 

Rapporterna t.o.m. mars 2018 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.  
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§ 29 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslutades att § 27.8 och § 27.9 faller under denna paragraf. 

 

§ 30 Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas den 15 augusti på SKK kansli. 

 

§ 31 Avslutning 

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. 

 

 

         

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 

Vid protokollet: 

Björn Eek 

 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell    Johan Sonesson 


