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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
torsdag 2020-04-02. 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Johan Sonesson, Gunnar Pettersson, Thore 
Larsson, Anders Carlsson. 
 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

Eliza Kajanus 
 

Protokoll 

Björn Eek 

 

§ 15 Sammanträdet öppnas 

  Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls 
  som ett videomöte, öppnat. 
 
§ 16 Val av justerare 
 Henrik Barnekow utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 17 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 18  Föregående protokoll 
 Föregående protokoll (1-2020) gicks igenom och lades till handlingarna. 
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§ 19 VU beslut 

1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 9 mars beslutat godkänna översatt 
regelverk (ledhundsprov) från Svenska Älghundklubben, för vidarebefordran till 
FCI för godkännande att hålla internationella jaktprov. JhK beslutade att 
fastställa beslutet. 
 

2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 9 mars beslutat godkänna översatt 
regelverk från Specialklubben för skällande fågelhundar, för vidarebefordran till 
FCI för godkännande att hålla internationella jaktprov. JhK beslutade att 
fastställa beslutet. 
 

§ 20 Ledamöternas uppdrag 
 
Kontaktpersoner för jaktprov: 

 Magnus Jenssen – Har haft kontakt med Svenska Älghundklubben, som ligger 
bra till i processen. 
 

 Gunnar Pettersson – Har inte kontaktat de klubbar han ansvarar för, men vet 
att de jobbar på enligt plan. 
 

 Henrik Barnekow – Har pratat med klubbarna för de gemensamma drevproven, 
om vad som ska vara med i deras respektive regelhäften. 
 

 Anders Carlsson – Har inte haft kontakt med de klubbar han ansvarar för, men 
vet att de jobbar på enligt plan. 
 

 Johan Sonesson – Vad gäller grytprovreglerna, så inväntar klubbarna förslaget 
från utredningen om grytanlagsproven. Svenska Wachtelhundklubben och 
Specialklubben för Skällande Fågelhundar håller tidsplanen. 
 

 Thore Larsson – Har god insikt i regelarbetet för Fågelhundklubbarnas 
arbetsutskott. Har i dagsläget inte haft kontakt med Svenska Vorstehklubben 
och Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. 
 

Rapport från arbetsgrupper: 

 Vildsvinshägnsverksamhet – Henrik har analyserat vilka hundar som godkänts 
på anlagstest i vildsvinshägn, och vad som kännetecknar dessa. Väldigt få som 
startat på jaktprov, har gjort anlagstest i vildsvinshägn. Analysen kommer att 
följas upp med intervju av hägnägare för att se hur många som tränar innan 
man anmäler hunden till anlagstest. 
 

 Grytprovsverksamhet – Begäran om statistik rörande grytanlagsprov och 
grytjaktprov har inkommit från Jordbruksverket. Björn har kontaktat SKKs IT 
avdelning för att få fram de begärda uppgifterna. 
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 Stöthundstest – Ett förslag skulle ha diskuterats på Öster Malma träffen, men 
eftersom den blev inställd, så kommer kontakt att tas med Svenska 
Vorstehklubben via telefon för att fortsätta arbetet. 
 

 Fågelutsättning – SKKs CS har gjort en skrivelse till SSRK med anledning av JhKs 
beslut att förbjuda jaktprov för spaniel- och retriever på rapphöns. Skrivelsen 
förklarar varför förbudet endast gäller spaniel och retrievers och inte stående 
fågelhundar. Efter diskussion beslutade JhK att varje säsong besöka två 
jaktprov med utsatt fågel, för att kontrollera och hjälpa klubbarna att följa SKKs 
policy kring jaktprov med utsatt fågel. 
 

Från föregående protokoll:  

 Stöthundstest – Kontakta SVK enligt ovan 

 Viltspårdomarkonferens – fortsätta planering, men eventuellt skjuta på 
konferensen till 2022 av kostnadsskäl. 

 Besikta Vildsvinshägn Axtorps jakt – Har inte kunnat genomföras pga. 
Coronaläget. 

 Begära in komplettering av två tidigare inkomna ansökningar om godkänt 
vildsvinshägn – Arbetet fortgår. 
 

§ 21 Jaktprov/regelrevideringar 
 Godkänt och uppdaterat regelverk från Svenska Plotthundklubbens jaktprov på 
 levande björn, för kännedom.  
 
§ 22 Information 
Ordförande: 

1. Ordförande uppmanade kontaktpersonerna för regelrevideringsarbetet i 
jakthundklubbarna att skicka ut info om det aktuella läget, i och med att Öster 
Malma-träffen blev inställd. 

Sekreteraren: 
2. Information från SKK CS angående påverkan för organisationen med anledning 

av Corona pandemin, från den 11 mars. För kännedom. 
 

3. Information från SKK CS angående påverkan för organisationen med anledning 
av Corona pandemin, från den 27 mars. För kännedom. 
 

4. Minnesanteckningar från videomöte med Naturvårdsverket den 19 mars, om 
tider för jakt och jaktträning med hund, för kännedom. 
 

5. Minnesanteckningar från videomöte med Naturvårdsverket den 20 mars, om 
utredningen angående träning i vildsvinshägn inför anlagstest, för kännedom.  
 

6. Handlingsplan från Nationella Viltolycksrådet (NVR) för åren 2019-2021, för 
kännedom. 
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7. Program för NVRs seminarium den 27-28 maj i Gävle, för kännedom. 

 
8. Inkommen skrivelse från åskådare på Svenska Weimaranerklubbens jaktprov, 

som JhK behandlade i möte 1-2020, för kännedom. 
 

9. Inkommet utdrag ur en klubbtidning där kompetensen hos klubbens 
jaktprovsdomare ifrågasätts. JhK meddelar att SKK inte kan göra något åt detta, 
men påtalar olämpligheten i att trycka den typen av ifrågasättanden i en 
klubbtidning. Det är ansvarig utgivare i klubben som ytterst är ansvarig för vad 
som kommer i tryck i tidningen. 
 

10. Information om avauktoriserad jaktprovsdomare från Svenska Älghundklubben, 
för kännedom. 
 

11. Nationell förvaltningsplan för vildsvin för åren 2020-2025 från 
Naturvårdsverket, för kännedom. 
 

Tävlingschefen 
12. Jaktprovsstatistik för åren 2014-2019 (helårsvis). Nytt är att från 2019 redovisas 

förutom antal starter, även antal startande individer. För 2019 konstateras en 
ökning av antalet starter med 8,2 %. För kännedom. 
 

Svenska Jägareförbundet 
13. Peter informerade att hela servicebolaget på Öster Malma varslat samtliga 

anställda utom VD, på grund av Corona pandemin. I samråd med servicebolaget 
fick JhK flytta fram årets planerade och inställda Öster Malma-träff med 
jakthundklubbarna till nästa år utan extra kostnad. Svenska Jägareförbundet 
har även ställt in alla vårens utbildningar och årsstämman kommer att 
genomföras digitalt vid ett senare tillfälle.  
 

§ 23 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK kommittéer, FCI 
1. SKK CS protokoll nr 1-2020 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 
2. SKK CS protokoll nr 2-2020 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 
3. SKK CS protokoll nr 3-2020 gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 
4. Information om SKKs utbildningsbidrag att börja gälla från 2021, för kännedom. 

 
5. Svar till SSRK från SKK CS med anledning av skrivelse från SSRK om JhKs beslut 

(2-2019, § 21.1) om förbud att använda utsatta rapphöns vid jaktprov med 
spaniel och retriever. För kännedom. 
 

6. Protokoll från FCI Commission for Retrievers, 10 februari 2020, för kännedom. 
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7. Protokoll från FCI General Committee, 26-27 februari 2020, för kännedom. 

 
8. Information om FCI European cup for English pointers, 19-20 mars i Serbien, för 

kännedom. 
 

§ 24 Inkomna skrivelser 
1. Öster-Malma träffen 2020 blev inställd på grund av Corona pandemin.. JhK 

beslutade att datum för nästa års träff blir 5-6 mars. 
 

2. Ansökan om viltspårprovchampionat från Svenska Miniature American 
Shepherdklubben. JhK beslutade att bevilja ansökan, och rasen kan tilldelas 
viltspårchampionat från och med 1 januari 2021. 
 

3. Svar på avslag av ansökan om godkänt hägn för anlagstest för vildsvin som 
behandlades i JhK 1-2020 (§ 9.1). Hägnägaren har inkommit med ny 
information om hur hägnet och verksamheten ska drivas. JhK beslutade att 
avvakta och ser hur verksamheten utvecklar sig, då detta är att klassa som en 
ny verksamhet. En ny ansökan kan göras tidigast inför nästa säsong, och då 
först kan JhK fatta nytt beslut. 
 

4. Svenska Älghundklubben har ansökt om möjlighet att älghundar ska få starta på 
jaktprov under säsongen 2020-2021, intill att tre första pris erhållits, utan krav 
på utställningsmerit. Ansökan motiveras med att Corona pandemin försvårat 
möjligheten att ställa ut hundar, då de flesta utställningar blivit inställda. JhK 
beslutade att bifalla ansökan, som gäller kommande provsäsong 2020-2021. 
 

5. Svenska Taxklubben har ansökt om möjlighet att taxar ska få starta på jaktprov 
under säsongen 2020-2021, utan krav på utställningsmerit. Ansökan motiveras 
med att Corona pandemin försvårat möjligheten att ställa ut hundar, då de 
flesta utställningar blivit inställda. JhK upplyser att Svenska Taxklubben redan 
har detta inskrivet i sitt regelverk, och lämnar ansökan utan åtgärd. 
 

6. Information om att tiden för inlämnande av förslag till nya championat- och 
särbestämmelser, som är satt till 1 juli 2020, ska ändras då många 
Specialklubbar inte kunnat ha sina årsmöten på grund av Corona pandemin. 
Tävlingschefen återkommer med nytt datum för att inkomma med förslag. 
 
 

§ 25 Remisser Myndigheter/organisationer 
1. Kompletterande uppgifter till Naturvårdsverket, från mötet den 14 april om 

grytanlagsprov. För kännedom. 
 

2. Remissvar till Naturvårdsverket angående jakttider på fågel, för kännedom. 
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3. Remissvar från Svenska Vorstehklubben till Naturvårdsverket angående 

jakttider på fågel, för kännedom. 
 

§ 24 Resultatrapporter 
 JhKs ekonomirapporter gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.  
 
§ 25 Övriga frågor 

1. På grund av Corona pandemin så har Swedish Game Fair på Tullgarn flyttats till 
29-30 augusti. JhK beslutade att tacka nej till deltagande, på grund av 
kostnadsskäl. 
 

§ 26 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 

 Inget ämne faller under denna paragraf. 
 
 
§ 27 Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till den 3 september, mötesform bestäms vid ett senare 
 tillfälle. 
 
§ 28 Avslutning 
 Ordförande avlutade 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: 
Magnus Jenssen   Henrik Barnekow 


