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Betr. Uttalande från CS
Styrelsen för Svenska Älghundklubben, SÄK, har ställt en förfrågan till SKKs
Centralstyrelse, CS, angående hur CS uttalande i § 123 från möte den 27 september
2013 ska tolkas.
CS uttalande gjordes efter ett möte med representanter för SÄK och Svenska
Jämthundsklubben den 26 september 2013. Från SKKs sida deltog SKKs dåvarande
ordförande Nils-Erik Åhmansson, SKK VD Ulf Uddman och dåvarande ordförande i SKKs
Jakthundskommitté Henrik Barnekow.
SKKs ordförande framförde vid mötet att från SKKs sida är det angeläget att vi strävar
efter gemensamma nordiska jaktprovsregler och att detta ska vara en tydlig
målsättning för SÄK. Mötets samtliga parter uttalade en stark ambition att
målsättningen är att arbeta för att gemensamma nordiska jaktprovsregler införs 2017.
Den starka ambition som enhälligt uttalades i september 2013 från berörda parter om
att sträva efter att införa gemensamma nordiska jaktprovsregler 2017 innebär en
tydlig moralisk förpliktelse för samtliga parter som nu 2016, är en nödvändighet att
realisera i konkreta beslut i den uttalade riktningen.
Jaktproven för älghundars syfte är att under jägarmässiga former värdera hundarnas
egenskaper som underlag för avelsarbetet. Majoriteten av älghundsraserna har hela
sin avelsbas inom Norden. Därför är det av yttersta vikt att skapa förutsättningar för
ett effektivt avelsutbyte inom Norden. Ett avgörande verktyg för detta skulle vara
gemensamma nordiska jaktprovsregler där resultaten kan samlas och bearbetas i en
nordisk databas för älghundsraserna.
Förutsättningen för att på ett relevant sätt kunna göra en gemensam avelsutvärdering
är att jaktprovsreglerna har en gemensam grundstruktur. En jämförelse kan göras med
hur de gemensamma nordiska utställningsreglerna har fungerat. Ett gemensamt
nordiskt avelsutbyte är särskilt viktigt för de numerärt små älghundsraserna som är
helt beroende av att effektivt kunna utnyttja den totala avelsbasen inom Norden. En
majoritet av SÄKs raser kan räknas till de numerärt små raserna.
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Under perioden från 2013 fram till idag har ett intensivt arbete genomförts inom
Nordisk Älghundunion där både Norge och Finland har visat stor flexibilitet och välvilja
för att underlätta för SÄK att komma fram till ett regelförslag som är anpassat till
svenska förhållanden och traditioner. Ett avfärdande av de gemensamma nordiska
älghundsreglerna skulle allvarligt och för lång tid framåt äventyra det goda
samarbetsklimatet inom Norden som är avgörande för ett framgångsrikt avelsarbete,
främst för de numerärt små raserna. Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera
att SÄKs regelverk för älghundar även framöver kommer att vara ett svenskt regelverk
som ägs av SKK/SÄK och som vid behov kan revideras inom Sverige utifrån de
erfarenheter som görs.
SKK CS vill återigen med kraft framhålla de stora fördelarna med ett gemensamt
nordiskt regelverk för jaktprov för älghundar utifrån möjligheten att bedriva en
långsiktigt hållbar avel.
Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Ulf Uddman
VD
e.u.

Sida/Page
2/2

