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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté 
måndag 2019-11-04. 
 
 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell, Magnus Jenssen, Henrik Barnekow, Anders Carlsson, Johan 
Sonesson (t.o.m. § 52), Gunnar Pettersson (från § 47), Conny Jakobsson 
 

Adjungerade: 

Kjell Svensson (SKK), Peter Ledin (Svenska Jägareförbundet, från § 48), Eliza Kajanus 
(mediabevakning, från § 47) 
 

Protokoll: 

Björn Eek 
 

§ 42 Sammanträdet öppnas 

 Ordförande hälsade de deltagande välkomna och öppnade mötet, vilket blir 
 hennes sista. 

 
§ 43 Val av justerare 
 Conny Jakobsson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 44 Fastställande av dagordning 
 Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§ 45 Föregående protokoll 
 Föregående protokoll (3-2019) gicks igenom och konstaterades att § 36.7 
 inte längre är aktuell, då hundägaren inte var medlem i SKK. Därefter lades 
 protokollet till handlingarna. 
 
§ 47 VU beslut 

1. Förelåg beslut fattat av kommitténs verkställande utskott (VU) den 22 augusti 
2019, gällande jaktprov med spaniel och retriever. Kommittén går igenom 
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beslutet och konstaterar att vissa redaktionella ändringar behöver göras. 
Kommittén beslutar att följande ordalydelse ska ersätta tidigare VU beslut:  
 
Förtydligande av JhK tidigare beslut (JhK 2-2019, §21.2) Jaktprov med spaniel 
och retriever baserat på utsatta rapphöns är inte förenligt med SKKs policy och 
får därför inte genomföras. Jakt på utsatta rapphöns får inte finnas med i 
planeringen för jaktprovet. Som ett exempel är det inte tillåtet att blanda 
andjakt med jakt på rapphöns. Vid jakt på fältvilt, exempelvis fasan, hare och 
kanin, kan naturligtvis rapphöns förekomma. Om någon fågelsituation uppstår 
där rapphöna fälls under sådana förhållanden, kan dock fågeln användas för 
bedömning av hundens arbete. Vi vill också vara tydliga med att avsikten med 
beslutet inte är att begränsa möjligheterna för klubbarnas aktiviteter. Beslutet 
syftar till att specialklubbarna ska efterleva den jaktetiska policy för 
uppfödning, utsättning och jakt på utsatt fågel. Policyn är antagen gemensamt 
av Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Viltmästareförbundet, 
Svenska Jordägarförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund. Punkten förklaras 
omedelbart justerad. 
 

2. SKKs Jakthundskommittés VU har den 10 september beslutat att ta bort kravet 
på att en hund måste ha gjort grytanlagsprov för att kunna delta på ett 
grytjaktsprov, från och med 1 oktober 2019. Ett dokument som är författat av 
Johan Sonesson, Så klarar vi injagning och testning av grythundar utan 
grytanlagsprov på hägnad grävling, har skickats till de berörda klubbarna, där 
bakgrunden till detta beslut finns beskriven. Därmed stryks följande text i 
Regler för grythundsarbete: 
 
 7.4 Rätt att delta 

 Berättigad till grytjaktprov är hund som vid minst ett tillfälle 
erhållit kvalitet 1 vid grytanlagsprov. 

 Berättigad till grytjaktprov är även hund som vid minst ett tillfälle 
erhållit betyget godkänd eller väl godkänd vid grytanlagsprov 
enligt tidigare regler. 

 Berättigad till grytjaktprov är även hund som vid minst ett tillfälle 
erhållit av Svenska Taxklubben respektive Svenska Terrierklubben 
godkänd motsvarande utländsk provmerit. 
 

JhK beslutade att fastställa VU beslutet. 
 

3. SKKs Jakthundskommittés VU har den 18 september beslutat att det Finska 
älgspårprovet (HIRV-J) likställs med det svenska särskilda älgspårprovet för 
erhållande av Svenskt Jaktprovschampionat, löshund. Ändringarna kommer att 
föras in i supplementet till utställnings- och championatregler, och börja att 
gälla från och med 1 januari 2020. JhK beslutade att fastställa VU beslutet. 
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§ 48 Ledamöternas uppdrag 

1. Henrik Barnekow och Gunnar Pettersson har haft i uppdrag att göra en 
konsekvensanalys om fråga från Svenska Taxklubben. Frågan innebär att 
klargöra om det ska gå att överföra en auktorisation från en klubb till en annan, 
för domare som dömer drevprov. Slutsatsen blev att ingen förändring behövs, 
för drev- och viltspårprov äger domare rätt att döma dessa prov för andra 
klubbar, än den som auktoriserade domaren. Det är den utbildande klubben 
som är ansvarig för auktorisation och vidareutbildning. 
 
Rapport från arbetsgrupper 

2. Grytprovsverksamhet – Johan Sonesson redogjorde för mötet med Svenska 
Taxklubben, Svenska Terrierklubben och Svenska Grythundklubben den 10 
september, och för dagsläget i regeringens utredning om grytanlagsproven.  
 

3. Stöthundstest – Arbetsgruppen har inte fått in några kommentarer från 
klubbarna, och inväntar nästa års träff med jakthundklubbarna på Öster-Malma 
för slutligt ställningstagande kring testet. 
 

4. Fågelutsättning – Sekreteraren fick i uppdrag att se över om det går att göra 
checklistan mer användarvänlig för att säkerställa att de arrangerande 
klubbarna rapporterar på rätt år. 
 

 Återkoppling av regelrevideringsarbetet 
5. Johan Sonesson – Har haft inledande kontakt med Tysk Jaktterrierklubb, 

Svenska Terrierklubben och Svenska Wachtelhundklubben. 
 

6. Henrik Barnekow – Har haft inledande kontakt med Svenska Taxklubben, samt 
att han ska undersöka med Svenska Schweisshundklubben hur aktuella vissa av 
deras provformer som haft historiskt lågt deltagande är. 
 

7. Conny Jakobsson – Ska undersöka med Svenska Specialklubben för skällande 
fågelhundar, om deras regelverk kan förenklas då det är väldigt omfattande. 
 
De statliga utredningarna 

8. Uppdrag att utreda behovet av grytanlagsprov med levande grävling. 
Naturvårdsverket har utsett en utredare som heter Ulrika Gunnesby. Utredaren 
har knutit till sig en konsult, Annica Forsberg som börjat inhämta statistik och 
andra uppgifter av JhKs kontaktperson Johan Sonesson. 
 

9. Uppdrag att analysera behovet av ytterligare djurskyddskrav vid utsättning av 
djur. Jordbruksverket har utsett en utredare som heter Maria Ekengard.  
 

10. Uppdrag att utvärdera djurvälfärden vid träning i vilthägn. JhK har inga 
uppgifter om utredningen i dagsläget. 
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§ 49 Jaktprov/regelrevideringar 

1. Svenska Plotthundklubben (PhK) har inkommit med svar på frågeställning från 
möte 3-2019. PhK önskar att ett kriterium för att starta på jaktprov på björn är 
att hundägaren är medlem i PhK, bland annat för att säkerställa medlemskapet 
i SKK. JhK konstaterar att det är hundägarens ansvar att bevisa medlemskap, 
och att det går att göra på annat sätt. Dessutom strider ett obligatoriskt 
medlemskap i arrangerande klubb mot klubbens grundtanke att provet ska vara 
öppet för alla raser. JhK avslår ansökan om obligatoriskt medlemskap i PhK. 
PhK har även ansökt om att införa koefficienten 2,0 på momenten slagarbete 
och mod/ståndarbete. JhK beslutar godkänna den delen av ansökan, och 
fastställer regelverket att övergå från provperiod till ordinarie verksamhet från 
och med 2020-07-01, och att gälla till och med 2022-06-30 då ordinarie 
låsningsperiod inträder. 
 

2. Inkommen fråga från Kjell Svensson gällande tolkning av reglerna för 
bruksavelspris, om en utländsk hund vars avkommor erövrat meriter i Sverige, 
kan erhålla svenskt bruksavelspris. JhK tolkade regelverket, som är från 1956, 
och beslutade att detta är möjligt. 
 

3. Inkommen begäran från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar, SKF, om att 
ändra tillämpningen av jaktprovsregler för Braque Francais under tiden fram till 
nästa regelrevision. JhK beslutade att de skäl man framlagt inte är tillräckliga 
skäl för att införa ändringen mitt i innevarande regelperiod, och avslår ansökan.  
 

§ 50 Information 
1. Informerade om utskick till berörda klubbar angående Allmänna regler, regler 

för viltspårprov och anlagstest i vildsvinshägn. Klubbarna har till och med 31 
januari 2020 på sig att inkomma med kommentarer.  
 

2. Artikel från tidningen Svenska Jakt om SKKs förbud mot utsatta rapphöns på 
jaktprov med spaniel och retriever, för kännedom. 
 

3. Motion till Riksdagen från Elisabeth Falkhaven (MP) om ansvar och etik vid jakt 
på fåglar som föds upp och placeras ut i naturen enbart för att skjutas, för 
kännedom. 
 

4. Motion till Riksdagen från Kjell-Arne Ottosson (KD) om den nordiska 
löshundsjakten som världsarv, för kännedom.  
 

5. Minnesanteckningar från möte med Svenska Taxklubben, Svenska 
Terrierklubben och Svenska Grythundklubben den 10 september, för 
kännedom. 
 

6. Kallelse till rådsmöte med stiftelsen ”De5stora” den 28-29 november, för 
kännedom. Sekreteraren kommer att delta på mötet för SKKs räkning. 
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7. Inbjudan till seminarium med Sveriges vildnad den 29 november, för 

kännedom. Sekreteraren kommer att delta på mötet för SKKs räkning. 
 

8. Information om SKKs nya centralstyrelse, samt förslag till Jakthundskommitténs 
delegationsordning, att gälla för 2020-2021, för kännedom.  
 

9. Artikel från tidningen Djurskyddet om grytprov och hägntest, för kännedom. 
 

10. Ny artikel från Eliza Kajanus om jaktbilder på sociala medier, för kännedom.  
 

11. Rapport från workshop på Kennelfullmäktige anordnad av JhK. Workshopen 
besöktes av ca 30 personer, och handlade om jaktetik på sociala medier.  
 

12. Mötet beslutade ta fram profilkläder med jaktlig prägel och SKKs logga att 
använda på jaktmässor och Stockholm hundmässa. 
 

13. Linda Karlsson besökte mötet och gjorde en uppdatering av statusen för 
projektet ”Arrangera jaktprov”. Utvecklingen är i gång, och projektet löper på 
enligt plan.  
 

§ 51 Protokollsutdrag, SKK/CS/KF/DN och SKK kommittéer, FCI 
SKK CS 

1. CS protokoll nr 4-2019, för kännedom. 
 

2. CS protokoll nr 5-2019, för kännedom. 
 

3. CS protokoll nr 6-2019, för kännedom. 
 

4. Protokollsutdrag, § 133 från CS protokoll nr 3-2019, för kännedom. 
 

FCI 
1. Beslut från FCI General Committee den 4-5 september 2019, för kännedom. 

 
2. Inbjudan till FCI Mediterranean cup 21-22 oktober, för kännedom. 

 
3. Riktlinjer för SKKs internationella representanter, för kännedom. 

 
§ 52 Inkomna skrivelser/ärenden 

1. Inkommen skrivelse från besökare på Weimaranerklubbens fältprov den 28 
september i Moholm. Besökaren påtalar att klubben inte följt SKKs riktlinjer 
och råd vid utsättning av fågel inför jaktprov. JhK har påbörjat en utredning och 
beslutade att tillskriva klubben, domare och markägare för att få in yttranden. 
 

2. Inbjudan till Swedish Game Fair på Tullgarn 21-23 maj 2020. JhK beslutade att 
delta med Henrik Barnekow och Björn Eek. 
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3. Inbjudan till Västgård Game Fair 24-26 juli 2020. JhK beslutade att delta med 

Gunnar Pettersson och Björn Eek. 
 

4. Öster Malma träffen 2020. JhK beslutade att träffen blir den 2-4 april. 
Sekreteraren gör utskick om datum, och ber samtidigt jakthundklubbarna om 
ämnen att ta upp på träffen. En arbetsgrupp för träffen utsågs, vilken består av 
Magnus Jenssen, Gunnar Pettersson, Peter Ledin och Björn Eek. 
 

5. Redovisning av domarkonferens från Tysk jaktterrierklubb den 31 augusti – 1 
september 2019. JhK granskade redovisningen och beslutade godkänna att 
utbetala 75 % av konferenskostnaden, totalt 30 178 kr. 
 

6. Fråga från Studiefrämjandet om samarbete kring föreläsningsturné om 
jakthundars hälsa och fysik, med veterinär Anna Pamuk under våren. JhK 
tackade för erbjudandet, och ber om ett förtydligande kring vad samarbetet 
mer exakt skulle bestå i. 
 

§ 53 Remisser myndigheter/organisationer 
1. SKKs svar på Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för 

vildsvin, för kännedom. 
 

2. SKKs svar på Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter om 
jägarexamen, för kännedom. 
 

§ 54 Resultatrapporter 
Ekonomirapporten till och med september gicks igenom, och lades därefter till 
handlingarna. 
 

§ 55 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 
 Beslutades att § 52.1 faller under denna paragraf. 
 
§ 56 Nästa möte 
 Nästa möte kommer att hållas den 6 februari på SKK kansli. 
 
§ 57 Avslutning 
 Ordförande avslutade mötet och tackade därefter för sin tid i 
 Jakthundskommittén. 
        
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   Conny Jakobsson 


