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Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn  
 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Helena Skarp, Petra Waleij, Berit Wallin 
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Anmält förhinder:  

Maija-Leena Eloranta (ledamot), Sophie Gäfvert (adjungerad), Sofia Malm (adjungerad) 
 

Frånvarande: 

Helen Häggström (ledamot) 
 

Protokoll: 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 

§ 112 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 113 Val av justeringsperson 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 114 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes efter smärre justeringar. 
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§ 115 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 2012-09-05. 
 
Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
 

§ 116 Bordlagt ärende AK nr 4/2012 § 109 Övriga ärenden 

b) Skrivelse från SÄK ang. diagnosen PRA hos älghundsraserna. 

Förelåg skrivelse från Svenska Älghundklubben (SÄK) med frågor kring det 
forskningsprojekt gällande PRA hos jämthund som pågår med stöd av både SKKs 
Utvecklingsfond och specialklubben.  
 
Då Sophie Gäfvert, som utreder frågorna, inte är närvarande beslöt AK om fortsatt 
bordläggning. 
 

§ 117 Skrivelse från Svenska Rasklubben Italiensk Vinthund (SRIV) ang. vitreusprolaps och 
vitreusdegeneration 

I skrivelsen redogör SRIV för situationen inom rasen där vitreusprolaps och 
vitreusdegeneration är de vanligaste ögondiagnoserna. Klubben ställer även olika 
frågor kring diagnoserna.  SRIV påpekar också att det faktum att valpkull vars förälder 
har diagnosen vitreusprolaps inte får annonseras på köpahund.se har medfört en 
minskad vilja till att ögonlysa avelsdjuren. 
 
Berit Wallin Håkansson informerade om att vitreusprolaps och vitreusdegeneration, 
som är två förändringar i ögats glaskropp, förekommer i ett fåtal raser, bland dem 
italiensk vinthund och whippet. Logiskt sett bör det finnas ett samband mellan 
förändringarna och detta bör vara ärftligt. Hur detta samband ser ut är dock inte 
fastställt idag.  Arvsgången är okänd.  
 
Konstaterade AK att klubben visat god vilja och arbetat mycket ambitiöst med 
ögonproblematiken i rasen, men kanske dragit alltför långtgående slutsatser. 
 
Beslöt AK att uppdra åt Berit Wallin Håkansson och sekreteraren att kalla special- och 
rasklubb till ett möte ang. ögondiagnoserna vitreusprolaps och vitreusdegeneration. 
 
Beslöt AK vidare att föreslå UKK att ögondiagnosen vitreusprolaps tills vidare inte 
utgör hinder för annonsering på köpahund.se. 
 

 § 118 Hälsoprogram för shar pei 

AK har vid tidigare sammanträde (AK nr 3/2012 § 68) beslutat om ett speciellt 
ögonhälsoprogram för rasen shar pei. Programmet gäller fr.o.m. den 1 januari 2013. 
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AK gav då också den arbetsgrupp som arbetat med ögonhälsoprojektet uppdraget att 
tillsammans med rasklubben fortsätta driva frågor kring rasens ögonstatus och att 
sprida information om det nya hälsoprogrammet. Den vidare utformningen av det 
beslutade hälsoprogrammet ligger inom ramen för uppdraget.  
 
Från arbetsgruppen förelåg till dagens möte ett utökat förslag till ögonhälsoprogram 
innebärande: 
 
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har giltigt 
undersökningsresultat avseende ögonhälsa för rasen shar pei. Undersökningen ska 
vara utförd vid lägst 18 månaders ålder och vara utförd av för ändamålet av SKK 
särskilt utsedd veterinär.  
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. 
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som vid undersökning avseende 
ögonhälsa för rasen shar pei har erhållit anmärkning (undersökningsresultatet medför 
avelsspärr). 
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som genomgått ögonoperation 
eller ”eyetacking” gjord efter fyllda 8 veckor (ingreppet medför avelsförbud). 
 
För utländskt, icke svenskägt avelsdjur som ej har giltigt undersökningsresultat krävs 
dispens från SKK före parning.   Dispensansökningar ställs i god tid till SKK/AK. Ansökan 
ska åtföljas av intyg om hundens ögonstatus samt försäkran om att hunden inte 
genomgått ögonoperation och att hunden ej heller genomgått eyetacking efter 8 
veckors ålder. 
 
Det nu framlagda förslaget innebär att nivån på hälsoprogrammet höjs från tidigare 
beslutade nivå 1 till nivå 3. Skärpningen av hälsoprogrammet har påskyndats av den 
negativa uppmärksamhet som rasen fått och bidrar förhoppningsvis till att seriösa 
uppfödare av rasen kan fortsätt sin verksamhet. Information om programmet finns 
publicerad på såväl SKKs som rasklubbens hemsida. 
 
Beslöt AK, med hänvisning till rasens utsatta situation och att hälsoprogrammet på 
nivå 3 tillkommit i nära samarbete med rasklubben, att bifalla det utökade förslaget 
enligt ovan att gälla fr. o . m. 1 januari 2013. Detta trots att beslutet innebär att 
stipulerad tid om 6 månader mellan beslut och i kraftträdande därmed inte uppfylls till 
fullo.  Hälsoprogrammet ska årligen utvärderas av SKK. 
 

§ 119  Svenska raser 

Ordföranden redogjorde för de diskussioner som fördes under senaste CS mötet kring 
situationen för de svenska raserna, då främst stövarna. Svenska Stövarklubben 
kommer att inbjudas till möte i början av nästa år. 
 
Noterade AK informationen. 
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§ 120 Cherry Eye 

Förelåg förslag om att ögondiagnosen Cherry Eye ska registreras i SKKs veterinär-
dataregister.  
 
Cherry Eye (framfallen tårkörtel) är en olägenhet för hunden och åtgärdas vanligtvis 
genom operation. Hundar med Cherry Eye kommer oftast till veterinär akut och 
diagnosen kommer troligtvis mer sällan att ställas i samband med screening-
undersökning av ögon. 
 
Beslöt AK att fr.o.m. 2013-01-01 införa central registrering av diagnosen Cherry Eye 
inom ramen för SKK hälsoprogram avseende ögon. 
 

§ 121 Förfrågan från SKKs Utställningskommitté (UtstK) ang. färgvarianter hos pudel 

Förelåg från UtstK protokollutdrag med underlag. UtstK önskar AKs uttalande med 
anledning av skrivelse från Federation Cynologique Internationale (FCI) i vilken 
medlemsländerna bl.a. uppmanas att inte registrera tvåfärgade pudlar. Skrivelsen har 
tillkommit på uppdrag av den franska kennelklubben (SCC), som har ansvaret för 
rasstandarden för pudel. I skrivelsen antyds att tvåfärgade pudlar inte är rashundar.  
 
Tvåfärgade pudlar har inte standardenlig färg och registreras därför av SKK med 
särskild färgbeteckning (X) i registreringsbeviset tillsamman med kommentaren ej 
standardenlig färg. Därigenom informeras valpköpare samtidigt som 
bokstavsbeteckningen återfinns i en ev. framtida härstamning såväl på 
registreringsbevis som i stamtavla på Avelsdata, om hunden används i avel. 
 
Konstaterade AK att FCI uppmaning inte kan åtföljas av SKK då den står i strid med 
SKKs avelspolicy. Enligt SKKs avelspolicy ska kennelklubben istället verka för att minska 
antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers sundhet men begränsar 
möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt hundmaterial. 
 
Beslöt AK uttala att när en recessiv genvariant av en färg/teckning hos t.ex. pudel 
dubbleras och därmed kommer till uttryck hos en avkomma så innebär detta inte att 
avkomman är blandras.  
 

§ 122 Skrivelse ang. gällande regler för hävande av avelsspärr 

Förelåg skrivelse från uppfödare angående en valpkull som tillkommit genom 
tjuvparning.  Rasen har hälsoprogram på nivå 3 avseende HD innebärande att om 
föräldradjur är HD-belastat beläggs valpkullen vid registreringen med avelsspärr, vilken 
inte kan hävas. I hälsoprogrammet hänvisas till SKKs grundregler. 
 
Konstaterade AK att hälsoprogrammen bygger på att avelsdjuren undersöks före 
parning för att möjliggöra för uppfödaren att fatta ett klokt avelsbeslut. Av SKKs 
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grundregler framgår också att det åligger ägare av avelshund att följa SKKs 
hälsoprogram och att för de raser som har krav på veterinärmedicinskt resultat ska 
giltigt intyg finnas före parning.  
 
Beslöt AK rekommendera UKK, som är den kommittés som beslutar i det enskilda 
ärendet, att avslå ansökan med hänvisning till att tjuvparning inte är skäl för dispens 
från SKKs grundregler. 
 

§ 123 Skrivelser gällande avelsspärr 

Förelåg skrivelse från ägare (tidigare fodervärd) gällande tik som av uppfödaren 
belagts med avelsspärr. Fodervärden anser att det inte finns sakliga skäl till 
avelsspärren och anhåller om att spärren hävs. Till stöd för begäran åberopas ett 
veterinärintyg utfärdat av Ann-Mari Kjellgren. 
Uppfödare åberopar i sitt genmäle det veterinärintyg som låg till grund för 
avelsspärren. Intyget är utfärdat av veterinär Tobias Lundin, som med hänvisning till 
att han behandlat tiken för primär värksvaghet, avråder från fortsatt avel. 
 
Finner AK med hänvisning till föreliggande underlag att tillräckliga skäl fanns för att 
belägga tiken med avelsspärr. 
 
Beslöt AK föreslå UKK att inte häva avelsspärren. 
 

§ 124 Begäran från Försvarsmakten gällande avelsspärr 

Förelåg en begäran från Försvarsmakten (FM) om att få avelsspärra hundar som FM 
avyttrar/säljer med hänvisning till kullsyskons veterinära undersökningsresultat eller 
mentala brister och oavsett hundens egen status. 
 
Beslöt AK inhämta KHMs synpunkter i frågan, varefter ärendet bordlades. 
 

§ 125 Förfrågan från UKK  

Förelåg förfrågan från UKK gällande avelstik vars kullbror har diagnosen PRA. 
 
Enligt SKKs grundregel 2:3 åligger det medlem i SKK-organisationen att i avelsarbetet 
undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för 
allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman. 
Med tillgänglig information avses inte bara resultat registrerade centralt hos SKK utan 
även annan information gällande de tilltänkta avelsdjurens hälsa och mentalitet. Till 
exempel oregistrerade resultat eller andra av djurägaren kända uppgifter om 
hälsotillstånd. 
En bedömning av ökad risk kan baseras på kunskap om närbesläktade djur inklusive 
erfarenheter avseende tidigare producerad avkomma. 
Med allvarligt funktionshinder avses tillstånd som väsentligen påverkar funktioner 
såsom andning, cirkulation, rörelseförmåga, syn och hörsel. 
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Konstaterad AK att det i aktuellt fall föreligger en förhöjd risk för att avkomman 
drabbas av ögonsjukdomen PRA, som har en recessiv arvsgång och är att anse som 
allvarlig sjukdom/funktionshinder. 
 

§ 126 Förfrågan gällande ändrad diagnos avseenden CEA vid förnyad ögonundersökning  

Förelåg skrivelse från två uppfödare av collie med frågor kring CEA-diagnoserna. 
Skrivelsen är föranledd av att SBK/Svenska Collieklubben (SCK) ändrat sina regler för 
valphänvisning innebärande att klubben endast tar hänsyn till det senaste 
ögonlysningsresultatet och inte till tidigare ev. CEA-diagnoser. SCK har i skrivelse 
redovisat sina synpunkter och bakgrund till regeländringen. Uppfödarna önskar nu AKs 
syn på förändringen.  
 
Berit Wallin Håkansson SKKs expert i ögonfrågor redogjorde för de olika CEA-
diagnoserna och vid vilken ålder dessa är möjliga att upptäcka vid ögonlysning. 
CRD diagnostiseras säkrast vid ögonlysning av valpar. Det är inte ovanligt att hundar 
vid senare ögonlysning ”frias”( s.k. go-normal). Colobom däremot får sin slutliga 
utbredning först i vuxen ålder och är svår att diagnostisera på små valpar. 
 
Klubben har kontaktats av SKKs ögonexpert och ett telefonmöte är inplanerat till nästa 
vecka. Beslöt AK därmed lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

§ 127 Ansökan från SGVK/Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund om att få införa 
hälsoprogram avseende Legg Perthes 

Förelåg Ansökan från SGVK/Rasklubben för Dansk/Svensk Gårdshund om att få införa 
hälsoprogram på nivå 1 (central registrering) avseende Legg Perthes. 
 
Konstaterade AK att Legg Perthes inte är en sjukdom som lämpar sig för screening-
undersökning. Däremot finns inget som talar emot registrering av konstaterade fall. 
SKK har dock för närvarande inte resurser att införa ett nytt hälsoprogram på central 
nivå. AK rekommenderar därför klubben att själva föra register över hundar med 
diagnosen Legg Perthes. Flera klubbar däribland Svenska Dreverklubben har goda 
erfarenheter av att föra egna register över konstaterade fall av en sjukdom/defekt.  
 
Beslöt AK avslå ansökan. 
 

§ 128 Ansökan om förändrat hälsoprogram avseende CLAD 

Förelåg ansökan från Svenska Irländska Setterklubben(SISK) om att få sänkt nivå på 
hälsoprogrammet avseende CLAD; från nivå 3 till nivå 1 (central registrering). 
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En utvärdering har gjorts av gällande hälsoprogram avseende CLAD, som visar att det 
varit mycket framgångsrikt och att det numera kan anses fastlagt att anlaget inte 
längre förekommer i den svenskfödda populationen.  

 

Beslöt AK bifalla SISKs ansökan.  
 

§ 129 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning, revidering 
 Dansk/svensk gårdshund, Kjell Andersson 
 Flatcoated retriever, Elisabeth Rhodin 
 Welsh corgi cardigan, Anna Uthorn 

 
Anmälda för fastställande 
 Dansk/svensk gårdshund, Kjell Andersson 
 Flatcoated retriever, Elisabeth Rhodin 
 Thai bangkaew dog; förenklad RAS 

 
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  
 
Återremittering av granskad RAS 
 Schäfer 

 
Beslöt AK att återremittera RAS för schäfer.  
 

§ 130 Avelskonferens 2013 

Förelåg inbjudan samt program för avelskonferensen. 
 
Diskuterade AK detaljer i innehållet för vissa av programpunkterna. 
 

§ 131 Anmälan av utbetalade konferensbidrag 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska Welsh 
Corgi Klubben för nordisk avelskonferens 2012-09-01. 
 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska 
Polarhundklubben för avelskonferens 2012-08-10- -12. 

 

§ 132 Ansökan om konferensbidrag 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Stövarklubben (SvStK) för en för 
stövarraserna gemensam avelskonferens maj 2013. Med hänvisning till att 
SvStK inte arrangerat någon avelskonferens sedan 2007 ansöker klubben om 
ett utökat bidrag om totalt 31 400 kr. 
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Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
Någon möjlighet till utökat bidrag finns inte och ryms inte heller inom ramen 
för AKs budget. 
 

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Dreverklubben för en nordisk 
avelskonferens 2012-06-14 - - 15. 
 
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

§ 133 Anmälan av beviljad förlängning av projekttid 

Anmälde sekreteraren att en förlängning av projekttiden har beviljats för studie av 
dilaterad kardiomyopati hos irländsk varghund. Slutrapport ska inlämnas senast 2013-
12-31.  

 

§ 134 Information och rapporter från AKs ledamöter och adjungerade 

Karin Drotz 
Rapporterade från den avelskonferensen för nederlandse kooikerhondje som 
rasklubben (Skooi) nyligen genomfört. 
Informerade om kommande möte mellan rashandledarna och representanter för 
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg. 
 
Kjell Andersson 
Rapporterade från möte i Jordbruksverkets referensgrupp för frågor som berör 
förvaltningen av våra husdjursraser och de husdjursgenetiska resurserna. 
Informerade om den kontakt som den österrikiska rasklubben för alpenländische 
dachsbracke tagit med Svenska Dreverklubben.  
 
Bert Wallin Håkansson 
Informerade om sin arbetssituation och gav en lägesrapport över pågående arbete 
med att successivt överföra arbetsuppgifter till sin efterträdare Sophie Gäfvert. 
 
Petra Waleij  
Rapporterade att registreringsreglerna för 2013 är publicerade på SKKs webbsida och 
ligger för tryckning. 

Informerade om att en hund av rasen nihon teria nu finns registrerad i SKKs 

stambok. 
 
Helena Skarp 
Rapporterade från möte i den vetenskapliga kommittén inom Nordisk Kennel Union 
(NKU/VK): 
Cavalier king charles spaniel; här konstaterade NKU/VK att kronisk klaffdegeneration 
fortfarande är ett större problem än syringomyeli (SM).  
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 Gemensam nordisk databas; NKU/VK föreslår att det genomförs en förstudie av en 
gemensam databas med fokus på våra nordiska raser. 
RAS; klubbarna uppmanas titta på RAS i de andra nordiska länderna, men något 
gemensamt nordiskt RAS är inte aktuellt. 
DNA-test; kennelklubbarna inom NKU uppmanades att föra en dialog när 
hälsoprogram införs som är baserade på resultat från DNA-test. Begreppet hereditärt 
fri diskuterades. Bl.a. konstaterades att det är viktigt att vi förmedlar information till 
uppfödarna vad hereditärt fri innebär samt de fallgropar som är förknippade med 
begreppet.  
Rapporterade från möte med Jordbruksverkets referensgrupp. Mötet konstaterade att 
den brottsliga verksamheten med insmugglade hundar blir alltmer avancerad och 
hundarna, framförallt franska bulldoggvalpar, genom falsarier registreras i SKK.  
Informerade om Breeders’ Corner på kommande Stockholm Hundmässa. UKK, KHM 
och AK kommer att vara representerade. I år ingår också information om SKKs 
kennelkonsulenter i Breeders' Corner. Även på My Dog kommer det att finnas en 
Breeders’ Corner i miniatyrformat, dock med i stora delar annat innehåll och utan 
medverkan av personal från SKKs avdelning för avel och hälsa . 
 
Åke Hedhammar 
Informerade om att en genetisk karaktärisering av de danska raserna f.n. genomförs 
av Nordiskt Genresurscenter (NordGen). Eventuellt kan även några av de svenska 
raserna komma ingå i studien.  
 
Britt-Marie Dornell 
Rapporterade från sitt pågående arbete med avelsrådet för lapphund. 
 

§ 135 Protokoll från CS 

Förelåg CS protokoll nr 4/2012. 
 
Noterade AK protokollet, som därefter lades till handlingarna. 

 

§ 136 Protokoll från SKKs övriga kommittéer 

Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 
 

Noterade AK förteckningen. 
 

§ 137 Protokoll från FCI 

a) FCI General Committee april 2012 
b) FCI/The Scientific Commission juni 2012 
c) FCI/ The Scientific Commission and The Standard Commission juni 2012 
 
Noterade AK protokollen. 
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§ 138 Pågående ärenden 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 

 Noterade AK förteckningen. 

 

§ 139 Kopia för kännedom 

a) Minnesanteckningar från DNA gruppens möte 10 okt. 2012. 
b) Uttalande från SDHKs konferens för de brakycefala raserna sept. 2012 om  
    exteriördomares bedömning av andning.  
c) Information från SLU ang. spermabanken.  
d) Inbjudan till utbildningsdag för specialklubbar med ansvar för flera raser. 
e) Minnesant möte med Svenska Lapphundklubben 2012-10-31.  
f) Reportage; Molosserkonferens, stora tunga hundar i fokus: 
 

Konferensen var ett resultat av arbetet med RAS och de särskilda rasspecifika 
domaranvisningarna SRD.  
Konferensen hade ett oväntat stort deltagarantal med representanter från 14 ras- 
och specialklubbar.  
Innehållet förmedlades av en mycket kompetent panel bestående av Göran 
Bodegård, Åke Hedhammar, Håkan Kasström och Monica Stavenborn. 
Konferensen har gett klubbarna idéer om frågor, som de vill fortsätta att samarbeta 
kring. 

 
g) Minnesant från möte i JVs Referensgrupp för husdjursgenetiska resurser. 
 

§ 140 Övriga ärenden 

Ansökan om förändrad nivå på hälsoprogram avseende HD 

Förelåg skrivelse från SGVK/ Club Berger des Pyrénées om att få flytta rasen berger des 
pyrénées från nivå 2 (krav på känd status) till nivå 1 (central registrering) i avseende på 
hälsoprogrammet gällande HD. Begäran har beslutats på rasklubbens årsmöte och 
vidarebefordrats till SKK genom specialklubben. 
 
Ansökan har tidigare behandlats av AK (AK 4/2012 § 99) men bordlagts i avvaktan på 
utförligare underlag, vilket förelåg till dagens möte. 
 
Beslöt AK bifalla klubbens ansökan att gälla fr.o.m. 2013-01-01. Med hänsyn till den 
HD problematik som rasen dock har är det viktigt att HD beaktas i avelsarbetet och 
återfinns i RAS.  
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§141 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 
och/eller i Hundsport Funktionär 

 
Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet 
är justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon 
punkt ska publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  
 

§ 142 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2013-01-12- -13. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Kjell Andersson 
Ordförande    Justerare 
 
 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


