
Uttalande med anledning av ett YouTube-klipp på en mops med andningsbesvär vid utställning i 
Sverige under sommaren 2015 

Svenska Kennelklubben (SKK) har aktivt och under en längre tid utarbetat anvisningar för en 
bedömning av exteriöra överdrifter (http://www.skk.se/Global/Dokument/Utstallning/sarskilda-
rasspecifika-domaranvisningar-A7.pdf).  Det har också utarbetats en videoproduktion med särskild 
inriktning på andningsbesvär vilken är tillgänglig på YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=wQ5Lo9E89uQ). 

Vid SKK:s Centralstyrelses sammanträde (CS) den 12-13/11 2015 diskuterades ett YouTube-klipp på 
en mops med andningsbesvär vid utställning i Sverige under sommaren 2015. 

CS beklagar djupt det som återspeglas på det YouTube inslag som visar bedömningen av en mops 
med andningsbesvär på en hundutställning i Sverige under sommaren.  

Den tjänstgörande domaren har - i enlighet med den rutin som gäller när situationer som denna 
kommer till organisationens kännedom - ombetts lämna en förklaring och motiv för sin bedömning. 
Denna process är ännu inte avslutad. 

SKK förväntar sig att det som återges i filmklippet inte kommer att upprepas.  SKKs ambition är att 
säkerställa att samtliga domare vid utställningar i Sverige fullt ut tar hänsyn till betydelsen av 
hälsoaspekter vid bedömningen av hundar med exteriöra överdrifter. Denna händelse visar med 
tydlighet på fortsatt behov av uppmärksamhet riktat mot exteriöra överdrifter samt på vikten av att 
fortsätta arbetet med de rasspecifika domaranvisningarna. 

För att säkerställa att potentiella avelsdjur i brakycefala (kortskalliga) raser uppfyller fullgod 
hälsostatus samverkar SKK, Sveriges Veterinärförbund, Sveriges lantbruksuniversitet, Sveriges 
Veterinärmedicinska Sällskap och Jordbruksverket i ett arbete inom sex fokusområden:  

a) Uppdatering av nationella och internationella data på ohälsa som kan 
förknippas med en brakycefal konstitution.  

b) Utreda möjligheten till central registrering av diagnoser och operativa ingrepp 
kopplade till exteriöra överdrifter. 

c) Revidering av det valpbesiktningsintyg som är obligatoriskt att använda för alla 
SKKs medlemmar med mer information om hälsoaspekter som kan kopplas till 
exteriöra överdrifter.  

d) Utformning av ett protokoll och ett veterinärintyg för bedömning av avelsdjur 
med särskild hänsyn till andningsfunktion. 

e) Ökad utbildning av domare, uppfödare och veterinärer i dessa avseenden.   
f) Konsumentupplysning kring risker förknippade med exteriöra överdrifter. 

Dessa projekt syftar alla till att händelser som den ovan angivna ska kunna undvikas. 
Fokusgruppernas arbete kommer fortlöpande rapporteras på DogWellNet.com. 
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