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2020-09-03
§ 29-43

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté
torsdag 2020-09-03.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Magnus Jensen, Henrik Barnekow, Thore Larsson, Gunnar Pettersson, Johan Sonesson.
Adjungerade:
Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet), Eliza Kajanus (journalistisk
bevakning).
Anmält förhinder:
Anders Carlsson
Protokoll:
Björn Eek
§ 29

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet, som hölls som ett
videomöte, öppnat.
§ 30

Val av justerare

Johan Sonesson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 31

Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 32

Föregående protokoll

Föregående protokoll (2-2020) gicks igenom och lades till handlingarna.
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§ 33

VU beslut

1. SKKs Jakthundskommittés VU har den 29 maj beslutat följande efter ansökan
från Svenska Beagleklubben: Att hundar ska få starta på jaktprov under
säsongen 2020-2021, intill att tre förstapris erhållits, utan krav på
utställningsmerit. JhK fastställde beslutet.
2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 29 maj beslutat följande efter ansökan
från Svenska Vorstehklubben: Att fältprov som genomförs 2020 kan
sammanräknas med resultat från eftersöksgrenar genomförda under 2020, före
eller efter fältprovet. Det innebär att start på fältprov 2020 tillåts utan att
medföra resultat från eftersöksgrenarna. Reglerna gäller även för hund som går
fältprov i UKL men resultat från eftersöksgrenar måste fortfarande erövras
innan hunden blivit 24 månader. JhK fastställde beslutet.
3. SKKs Jakthundskommittés VU har den 16 juni beslutat följande efter ansökan
från Svenska Dreverklubben: Hund yngre än 24 månader får utöver ett
förstapris, ta förstapris vid två olika tillfällen utan utställningsmerit. Hund äldre
än 24 månader ska tillåtas ta förstapris vid tre olika tillfällen utan
utställningsmerit. Dessa prov ska inte rapporteras in till SKK innan
utställningsresultat med lägst sufficient erhållits, detta ansvar ligger på den
arrangerande lokalklubben. Denna dispens gäller från och med 2020-09-01 till
2021-03-15. JhK fastställde beslutet.
4. SKKs Jakthundskommittés VU har den 24 juni beslutat följande efter överklagan
från en deltagare på viltspårprov: Att inte behandla protesten, då överklagan
gjorts för sent till arrangerande klubb. JhK fastställde beslutet.
5. SKKs Jakthundskommittés VU har den 14 augusti beslutat följande efter
ansökan från Fågelhundklubbarnas arbetsutskott (FA): Att unghundar med 0
(noll) pris ska vara kvalificerade för att få starta i FAs konkurrensklasser för
unghundar, skogspokalen, fjällpokalen och derby. Beslutet gäller under
provsäsongen höst 2020 till vår 2021. JhK fastställde beslutet.
§ 34

Ledamöternas uppdrag

1. Stöthundstest – Kontakt ska tas med Svenska Vorstehklubben för att se om det
finns intresse att fortsätta arbetet.
2. Anlagstest i vildsvinshägn – Intervju ska ske med bedömare i de 4 godkända
hägnen, för att se hur många som tränar hundarna innan man gör anlagstest.
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Det ska även införas en enkel årsredovisning från varje godkänt hägn, där
hägnägaren redovisar antal träningar och antal anlagsprov in till SKK.
3. Viltspårdomarkonferens – Planeringen inför 2022 fortsätter.
4. Besök på jaktprov – Under hösten kommer några ledamöter att besöka minst
ett jaktprov per klubb som använder utsatta fåglar vid sina prov, för att hjälpa
klubben att följa SKKs riktlinjer för utsättning av fågel. Dessa besök ska
föranmälas till provledningen i god tid innan.
§ 35

Jaktprov/regelrevideringar

1. Underlag till SKK CS möte 6-2020. På grund av initial skrivelse från Svenska
Brukshundklubben (SBK) till SKK CS, så har frågan kommit upp om förskjutning
av regelrevideringsperioden inför kommande regelrevidering. JhK har skickat ut
frågan till jakthundklubbarna om det finns behov av att skjuta på
regelrevideringsperioden för jaktproven. Fem klubbar har uttalat ett behov av
att skjuta på regelrevideringen ett år. JhK beslutade att de klubbar som så
önskar får förlänga nuvarande regelperiod med ett år och de nya reglerna gäller
då under en fyraårsperiod från 2023 till och med 2026. Beslutet gäller följande
regelverk:
 Svenska Stövarklubben
 Svenska Terrierklubben
 Svenska Schweisshundklubben
 Svenska Älghundklubben (vildsvinsprov)
 Svenska Spaniel och Retrieverklubben (Spanielprov och funktionsbeskrivning
Retriever)
Ledamöterna tar kontakt med de klubbar som respektive ledamot är ansvarig
för, och stämmer av att det fortfarande är deras önskan.
2. Ingen ledamot har varit i kontakt med de klubbar som ligger under deras
ansvarsområde. JhK beslutade att regler för grythundsarbete förlängs ett år, på
grund av den pågående utredningen kring grytanlagsprov.
3. Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare. Nio jakthundklubbar
och en viltspårdomare har svarat på den inledande remissen, för revidering av
viltspårprov. JhK tog del av en sammanställning över inkomna svar, och förslag
på reviderade regler för viltspårprov beslutades gå ut på remiss till samtliga
jakthundklubbar under oktober.
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4. Skrivelse från Svenska Alpenländische Dachsbrackeklubben gällande förslag på
ändringar i reglerna för Anlagstest i vildsvinshägn. Synpunkterna kommer att
tas med i det fortsatta revideringsarbetet. Ett digitalt möte kommer att ordnas
för att ta in synpunkter från de godkända hägnen samt berörda
jakthundsklubbar.
5. Ansökan från Svenska Terrierklubben om ändringar i regelverket anlagsprov
skog och fält. Klubben vill bryta ut grytanlagsprovet (GA prov) som idag ingår
som en del i jaktprovet. Det skulle innebära att provet kommer att bestå av en
drevdel (skog eller fält), samt skott och vattenmomenten. Anledningen är att
GA prov idag inte kan genomföras i hela landet, och att SKK tidigare beslutat ge
dispens för hundar att starta på Grytjaktprov utan föregående GA prov. JhK
beslutade att bifalla Svenska Terrierklubbens ansökan om ändring av
regelverket för anlagsprov skog och fält för terriers att gälla från och med 1 juli
2021 till och med 30 juni 2023.
§ 36

Information

Ordförande:
1. Informerade om ett möte i Kiruna, 31 aug – 1 sept, där representanter från
föreningsliv, näringsliv och politiker deltog. Mötet avhandlade vad som
kommer att hända med bl.a. jakten med anledningen av att Girjas sameby fått
ensamrätt på jakt i samebyns område. JhK tackade för informationen.
2. Förslag till artiklar till jakthundklubbarna diskuterades. Ordförande gav förslag
till Eliza Kajanus att skriva om unga jägare med hund, som förhoppningsvis kan
inspirera nya unga jägare att skaffa jakthund. Även ett förslag om nyhetsbrev
om SKKs och JhKs arbete, som skulle komma ut 6-8 gånger per år diskuterades.
Ledamöter:
3. Fråga från Thore Larsson om klargörande för vad som gäller för
skyddsutrustning för hund under jaktprov. JhK upplyste att detta finns reglerat i
SKKS allmänna regler för utställningar, prov tävlingar och beskrivningar, § 7.
4. Gunnar Pettersson redogjorde för händelserna kring Svenska Stövarklubbens
fullmäktigemöte som hölls digitalt den 30 augusti.
Sekreteraren:
5. Informerade om beslut från Institutet för språk och folkminnen om att
godkänna jakten med löshund som immateriellt kulturarv. JhK diskuterade hur
vi jobbar vidare med frågan.
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6. Informerade om Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om
hållande av hundar och katter, L 102.
7. Informerade om ny processledare i Nationella Viltolycksrådet, NVR.
8. Informerade om gemensam skrivelse med Svenska Jägareförbundet om
begäran om översyn av tillämpning av regler för skyddsjakt på vargar som
angriper jakthundar. Skrivelsen är sänd till Naturvårdsverket 11 maj.
9. Informerade om uttalande från SKK och Svenska Jägareförbundet om otydlighet
i utfasning av levande grävling vid grytanlagsprov. Uttalandet ligger idag på
SKKs hemsida, mötet uppdrog till sekreteraren att se till att det blir en
webnyhet, samt att det skickas till grythundklubbarna.
10. Informerade om SKKs svar till Statens Jordbruksverk om inhämtning av
konsekvenser av att ytterligare reglera djurskyddet för gräsänder, fasaner,
rapphöns och laxfiskar som sätts ut för jakt- och fiskeändamål. I SKKs svar
förordas det att SKK tar fram en digital kurs om utsättning av fågel, som
föreslås vara obligatorisk för klubbarnas instruktörer för att anordna jaktprov
med utsatt fågel. Mötet uppdrog åt sekreteraren att undersöka om SKKs
utbildningskommitté kan vara behjälplig med framtagandet av en sådan
utbildning.
11. Informerade om yttrande från SLUs vetenskapliga råd för djurskydd, om
djurvälfärden vid träning och prov av jakthundar i och utanför vilthägn med
vildsvin, älg, björn och hare. Mötet beslutade att tillsammans med Svenska
Jägareförbundet lämna kommentarer på SLUs yttrande till utredaren.
12. Informerade om avsiktsförklaring från Swedish Game Fair om ett treårigt
samarbete kring en satsning på ny mässplats på Skokloster, där planen är att
hålla en större jakthundsutställning för flera Specialklubbar årligen. JhK tackar
för frågan, men avvaktar med svar tills SKKs nya budgetramar inför nästa år
bestämts på CS möte 3 november.
13. Informerade om årsredovisning, valberedningens förslag och övrig information
från stiftelsen De5stora.
14. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Setterklubben
för Engelsk Setter/Hundklubben Dundret, om hundträning från 7 augusti 2020
till och med 30 april 2021.
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15. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Bassetklubben,
om hundsläpp vid domarutbildning 26-27 september 2020.
16. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Beagleklubben,
om hundsläpp vid domarutbildning 26-27 september 2020.
17. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Dreverklubben,
om hundsläpp vid domarutbildning 26-27 september 2020.
18. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska
Schweisshundklubben, om hundsläpp vid domarutbildning 26-27 september
2020.
19. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Stövarklubben,
om hundsläpp vid domarutbildning 15-16 augusti 2020.
20. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Taxklubben, om
hundsläpp vid domarutbildning 24-30 september 2020.
21. Redogjorde för dispens från 18 § jaktförordningen till Svenska Vorstehklubben,
om hundsläpp vid domarutbildning 15-16 augusti 2020.
Tävlingschefen:
22. Informerade om vilka hundraser som kan få beteckningen J, som betyder
jaktmeriterad i Sverige för deltagande i jaktklass på utställning, i SKK hunddata.
Kjell skickar ut denna information till de klubbar som inte har denna
beteckning, för att se om de vill ha med det för sina raser i de nya Utställningsoch Championatreglerna.
Svenska Jägareförbundet:
23. Peter Ledin informerade om Svenska Jägareförbundets arbete med
jakttidsremissen och fjälljakten.
§ 37

Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK Kommittéer, FCI

1. SKK CS protokoll 4-2020 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.
2. SKK CS protokoll 5-2020 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.
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3. SKK CS protokollsutdrag 5-2020, § 90, gicks igenom och lades därefter till
handlingarna.
4. DN beslut 57-2020 gicks igenom, och lades därefter till handlingarna.
5. Information från FCI Earth dog Commission, om att det inte är nödvändigt med
utställningsresultat för att delta på internationellt grytjaktprov, från 6 juli till
och med 31 mars 2021. För kännedom.
6. Protokoll från FCI Earth dog Commission 9 februari 2020, för kännedom.
7. Rapport från Sveriges delegat i FCI Commission for Retrievers, samt protokoll
från Skype möte 18 juni och 13 juli, för kännedom.
§ 38

Inkomna skrivelser/ärenden

1. Besiktning av vildsvinshägn i Klösbo, Ljusdal, den 3 juli. Hägnet besiktades av
Johan Sonesson och Björn Eek, och inga anmärkningar fanns att ge på
anläggningen. Då hägnägaren är föremål för beslut av SKKs Disciplinnämnd (se
§ 37.4), och tilldelats registreringsförbud för hundar av egen uppfödning, så
beslutade JhK att tillstånd för hägnet inte kan beviljas innan detta förbud
upphävts den 19 augusti 2022. Gällande ansökan om antagande till
elevutbildning som bedömare av anlagstest i vildsvinshägn för Johan Persson
och Stefan Karlsson så ber JhK dessa komplettera ansökan med ett CV. I
beslutet deltog inte Magnus Jenssen.
2. Besiktning av vildsvinshägn hos Axtorps jakt, Sandhem, den 1 september.
Hägnet besiktades av Gunnar Pettersson och Conny Jakobsson, och inga
anmärkningar fanns att ge på anläggningen. JhK beslutade godkänna
anläggningen för att genomföra Anlagstest i vildsvinshägn, samt att uppmana
Jimmy Algotsson att inkomma med ansökan om elevtjänstgöring som
bedömare av anlagstest i vildsvinshägn. I beslutet deltog inte Magnus Jenssen.
3. Besiktning av vildsvinshägn i Sönnerhult, Hultsfred, den 27 augusti. Hägnet
besiktades av Gunnar Pettersson och Conny Jakobsson, och inga anmärkningar
fanns att ge på anläggningen. JhK beslutade godkänna anläggningen för att
genomföra Anlagstest i vildsvinshägn, samt att uppmana Victor Stenbäck att
inkomma med ansökan om elevtjänstgöring som bedömare av anlagstest i
vildsvinshägn. I beslutet deltog inte Magnus Jenssen.
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4. Inkomna uppgifter om ny ägare till Almunge hundcenter. JhK noterade dessa,
och hänvisar till beslut i JhK 2-2020, § 24.3, att ansökan tidigast kan göras inför
nästa säsong.
5. Överklagan från avauktoriserad jaktprovsdomare. Domaren har avauktoriserats

av Svenska Älghundklubbens (SÄK) styrelse, efter ansökan av Norrbottens
Älghundklubb. SÄK har givits möjlighet att yttra sig över beslutet, men någon ny
fakta i ärendet tillfördes inte i yttrandet. Domaren har inte fått möjlighet att
yttra sig till SÄK innan avauktorisationen blev verkställd. SÄK har tidigare inte
utfärdat någon formell erinran eller varning enligt de uppgifter som kommit JhK
tillhanda. JhK beslutar därför att bifalla domarens överklagan, vilket betyder att
domaren återfår sin auktorisation. Om någon ny bevisning skulle framkomma i
ärendet, så ska denna dokumentation inkomma skriftligt till SKK/JhK.
6. Dispensansökan från Svenska Taxklubben om att få starta på jaktprov, efter att
tre förstapris erhållits, utan utställningsmerit. JhK beslutade att godkänna
dispensen, som gäller provsäsongen 2020-2021.
7. Dispensansökan från Svenska Taxklubben om att få använda sig av en
viltspårdomare som tillhör riskgrupp för Corona (är över 70 år). JhK beslutar att
inte behandla dispensen, då inget förbud finns mot detta i organisationen, men
JhK anser att domaren inte bör utsätta sig för domaruppdrag under pågående
pandemi.
8. Ansökan från Svenska Taxklubben om att utbilda jaktprovsdomare i enbart
grytjaktprov, på grund av svårigheter att få tag i konstgryt för utbildning till
grytanlagsdomare. Idag är en grytdomare utbildad och auktoriserad på både
grytanlagsprov och grytjaktprov. Då detta är en helt ny kategori domare, samt
att kravet på godkänt grytanlagsprov för att få starta på grytjaktprov inte längre
finns, så önskar JhK att det görs en samordning med Svenska Grythundklubben
och Svenska Terrierklubben, och att ansökan gäller för samtliga tre klubbar.
9. Viltspårprov med dopad hund. Till SKK har inkommit en ansökan om
viltspårprovschampionat, där det framkom att hunden varit medicinskt
kastrerad och deltagit vid flera provtillfällen under karenstid. Efter kontakt med
hundägaren så framkommer det att denne inte handlat med uppsåt. JhK
upplyser om att det allvarligt att bryta mot SKKs dopingregler och att en
upprepning av denna överträdelse kan medföra disciplinär prövning. Aktuella
provresultat som erhållits under karenstiden stryks.
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10. Överklagan på jaktprov för älghund, den 21 januari 2020. JHK kan inte fatta
beslut på det underlag som kommit in, utan bordlägger ärendet till nästa möte
och inväntar domarens anteckningar.
11. Ansökan om bidrag till domarkonferens från Svenska Grythundklubben. JhK
beslutade bordlägga ansökan till nästa möte, då samtliga ansökningar
behandlas.
§ 39

Remisser myndigheter/organisationer

Naturvårdsverkets remiss om jakttider diskuterades. Förslaget har gått på remiss till
jakthundklubbarna, och kommer att sammanställas och besvaras innan sista svarsdag
5 okt.
§ 40

Resultatrapporter

Resultatrapporter till och med juli 2020 gicks igenom, och lades därefter till
handlingarna.
§ 41 Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras
innan protokollet är justerat.
Mötet beslutade att § 38.1, 38.5 samt 38.10 faller under denna paragraf.
§ 42

Nästa möte

Nästa möte kommer att ske digitalt, och beslutades till den 17 november
§ 43 Avslutning
Ordförande avslutade mötet, och tackade deltagarna.
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock bli
föremål för ändring av SKK/CS,

Vid protokollet:
Björn Eek

Justeras:
Magnus Jensen

Johan Sonesson

