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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2014-01-11--12 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Terese Holmquist, Katarina 
Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (delar av mötet), Sofia Malm, Petra Waleij 
(delar av mötet) och Berit Wallin Håkansson 

Protokoll 

Anna Qvarfort 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

 

Kjell Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter mindre justering i punkternas ordning. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Protokoll nr 5-2013 från AKs sammanträde 2013-11-12 förelåg.  
 
I § 132 beslutades att AK skulle kalla Taxklubben till möte angående 
diskbråcksproblematiken. Mötesdatum är satt till den 12 februari 2014.  

SKK/AK nr 1-2014 
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I enlighet med § 141 kommer Svenska Collieklubben bjudas in till möte så snart som 
möjligt. Förslag till mötesdatum presenterades under mötet och sekreteraren kommer 
att kalla klubben till möte. 
 
I § 143 gavs Sofia Malm i uppdrag att kontakta rasklubben för engelsk setter i syfte att 
utröna om DNA-testet för rcd4-PRA kan anses validerat och användbart även för den 
svenska populationen av engelsk setter. Uppdraget resulterade i respons från Norge 
som ska inkomma med mer utförlig information i frågan. 

 

Karin Drotz redogjorde för den kommunikation som ägt rum med Svenska Bergs- och 
Herdehundsklubben kring § 145, Generell skrivning om mentalitet i RAS.  

 
Med ovanstående kommentarer lades protokollet till handlingarna. 
 
 
§ 5  AKs delegeringsordning 

 

Kommittén gick igenom den, av SKK/CS, fastställda delegeringsordningen för AK. 
Ledamöterna diskuterade särskilt likheter och olikheter i delegeringsordningarna för 
AK och UKK. Samverkan kommer att ske kring de frågor där kommittéerna har 
gemensamt ansvar.  
 
Vidare belyste kommittén de punkter i delegeringsordningen där kommittén är 
beroende av it-resurser. Ledamöterna var överens om att det är av stor vikt att 
utveckla SKKs online-tjänst Avelsdata för att kunna ge bra stöd till avelsfunktionärer 
och enskilda i avelsarbetet, samt bidra till att höja kvaliteten hos 
rashundspopulationerna. Även för att minska antalet regelbrott avseende 
avelshundars hälsostatus är it-utveckling nödvändig för att kunna ge mer lättillgänglig 
rasspecifik information om gällande hälsoprogram. 
 
AK diskuterade även genomförandet av punkten gällande centralt 
informationsmaterial vilken kräver ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns 
tillgängliga för kommittén. Att nå ut med information och sprida kunskap till 
avelsfunktionärer är en viktig del i AKs arbete.  
 
Ledamöterna gick igenom AKs prioriterade områden noggrant och kommer 
fortsättningsvis att stämma av dessa löpande under verksamhetsperioden. 

 

§ 6  Lathund för kommittéledamöter 

 

Ledamöterna hade tagit del av SKKs lathund för kommittéledamöter och lade den 
därmed till handlingarna. 
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§ 7 AKs arbetsutskott 
 
Det förelåg ett förslag att Pekka Olson tillsammans med Elisabeth Rhodin skulle utgöra 
kommitténs arbetsutskott. 
 
AK beslutade i enlighet med förslaget. 

 

§ 8  Ekonomisk rapport  

 

AKs ekonomiska rapport för tiden fram till 2013-12-31 förelåg. Kommittén gick igenom 
rapporten och konstaterade att kommittén totalt sett har hållit sig väl inom budget 
enligt de hittills bokförda posterna. Under kommande verksamhetsperiod ska AK 
regelbundet stämma av ekonomin inom varje projekt. 
 
Pekka Olson ska tillsammans med kanslipersonalen se över AKs olika konton till 
nästkommande möte. 

 

§ 9 Ansökan om förlängd projekttid för irländsk varghund 

 

Det förelåg en ansökan från Irländska Varghunds Klubben att få förlänga projekttiden 
för studie av dilaterad cardiomyopati, DCM. Klubben har under 2012 beviljats ett års 
förlängning av projekttiden. 
 
AK ser ingen anledning att neka klubben förlängning och beslutade att tillstyrka ett års 
förlängning av projekttiden. Det innebär att AK emotser klubbens slutrapport senast 
2014-12-31. 
  

§ 10  Ansökan om inmönstring av mudi 

 

Det förelåg en ansökan om inmönstring av en mudi. Bifogat ansökan fanns det 
styrelseprotokoll där Svk FUR behandlat frågan om inmönstring från hundägaren. 
Rasklubben har ställt sig positiv till att inmönstring av individen sker. 
 
AK diskuterade kriterier och rutiner för inmönstring. Kommittén påtalade att det är 
viktigt att den eventuella kunskap som finns om föräldradjuren tillvaratas hos 
rasklubben då inmönstrade individer ej registreras med härstamning.  
 
AK beslutade att tillstyrka att inmönstring av individen sker. 
 
§ 11 Online-registrering av hund 
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Petra Waleij, avdelningschef för SKKs registreringsavdelning, presenterade kort det 
pågående förarbetet inför online-registrering. Projektet är relativt nytt och hon har 
tillsammans med SKKs vd Ulf Uddman besökt Finska Kennelklubben för att ta del av 
hur Finland arbetar med online-registrering. AK diskuterade för- och nackdelar med att 
registrering av hundar sker online. AK önskade att kommittén får vara delaktig i så god tid 
som möjligt i beslut som gäller vilka uppgifter som ska registreras. 

 

§ 12  Inkommen skrivelse angående registrering av shar pei 
 
Det förelåg en skrivelse från Svenska Shar pei Klubben angående en importerad shar 
pei som registrerats i Sverige med dispens. Klubben motsätter sig det sätt på vilket 
registreringen har gått till. 
 
AK noterade skrivelsen och tillhörande handlingar samt konstaterade att 
registreringen på grund av ett missförstånd har skett utan att klubben beretts tillfälle 
att yttra sig, vilket AK beklagar. Skrivelsen lades därmed till handlingarna.  

 

§ 13  FCI Breeding Rules 
 
AK hade fått FCI Breeding Rules, FCI Standing Orders, FCI Statutes och FCI Europe 
Articles of Association för påseende. Kommittén har ombetts att lämna ett förslag till 
yttrande över vissa delar senast den 31 januari 2014.  
 
AK diskuterade innehållet, framförallt i FCI Breeding Rules, och konstaterade att det 
finns anledning att göra en mer omfattande omarbetning av dessa. Föreslogs att detta 
bör signaleras i yttrandet, men att man i övrigt nöjer sig med att lämna förslag till 
några mindre revideringar av befintlig text.  
 
AK uppdrog till Pekka Olson, Sofia Malm och Åke Hedhammar att sammanställa ett 
yttrande avseende FCI Breeding Rules. 
 
 

§ 14  Frågor gällande AKs beslut § 139, 2013 

 
I § 139, 2013, beslutade AK att bifalla dispens för en parning med prcd-PRA-affekterad 
hanhund av rasen svensk lapphund. Beslutet villkorades av att även Jordbruksverket, 
SJV, gav dispens samt att hanhunden ögonlystes före parning för att konstatera att 
hunden är seende.  
 
Hanhundsägaren har ifrågasatt AKs beslut att kräva ögonlysning för hanen och bland 
annat påtalat att hennes hanhund borde kunna användas efter samma villkor som två 
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andra hanar som utgjort liknande ärenden hos AK.  
 
AK kan inte se att dessa dispenser är något som gynnar rasen om det används i stor 
utsträckning och hade inte tänkt sig att så skulle göras. Det var även vid de första 
dispensansökningarna oklart huruvida SJV skulle ge sitt tillstånd till dessa parningar 
eller ej. AK har nu kunnat se att SJV använt sig av SKKs skrivning när man har beviljat 
dispens, vilket ställer stora krav på att de sakuppgifter SKK anger är korrekta och väl 
underbyggda.   
 
AK beslutade att stå fast vid beslutet i föregående protokoll men vill förtydliga att 
hunden ska ögonlysas för att konstateras vara seende och inte avseende andra 
förändringar. I samband med beslutet vill AK påpeka att dessa ärenden är och bör vara 
sällsynta och behandlas därför inte enligt någon mall. Det är därmed ingen självklarhet 
att dispenser av det här slaget beviljas i framtiden utan man kommer se till varje unika 
ärendes bakgrund. 
 

§ 15  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

 cane corso, Maija-Leena Eloranta 

 weimaraner, Anna Uthorn 

 magyar agar, AK (förenklad RAS) 

 

Fastställande av granskade RAS 

 bergamasco, Maija-Leena Eloranta 

 jämthund, Maija-Leena Eloranta 

 engelsk setter, Kjell Andersson 

 pomeranian, Elisabeth Rhodin 

 cane corso, Maija-Leena Eloranta 

 magyar agar, AK (förenklad RAS) 

 

AK beslutade att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 
 

§ 16  RAS för svensk lapphund 

 

Det förelåg en skrivelse från ett stort antal uppfödare av rasen svensk lapphund samt 
en kompletterande inkommen skrivelse från avelskommittén för svensk lapphund. I 
skrivelsen från uppfödarna påtalas att det i RAS för svensk lapphund rekommenderade 
maximala antalet kullar för hanar och tikar är olyckligt och inte främjar aveln av rasen. 
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Uppfödarna vill därför att skrivningen ändras från att ange maximalt 3 kullar per 
hund till att ange ett tak för antal valpar per hund som förslagsvis skulle vara 15.  

Karin Drotz redogjorde för sina kontakter med rasklubben i ärendet. SLK avser att 
behandla frågan om ett förtydligande i RAS vid nästa styrelsemöte i klubbens 
centralstyrelse. 

För undvikande av missförstånd vill AK understryka att det ytterst är SKKs 
registreringsregler och Grundregler som anger gränsen för antal avkommor/kullar som 
kan registreras. För svensk lapphund innebär det registreringsförbud för avkomma 
efter hanhund med 25 eller fler registrerade hundar och att uppfödare inte ska låta en 
tik föda fler än fem 5 kullar. I RAS bör tydligt anges både dessa yttre ramar och 
klubbens rekommenderade maxgränser som då inte får strida mot gällande regler. 

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade AK att lämna ärendet utan åtgärd och 
emotser SLKs beslut angående RAS för svensk lapphund längre fram. 

 

§ 17 Utbildning 

 

Temautbildning 5-6 april 2014 
Kommittén förevisades ett programförslag för temautbildningen och fick en rapport 
om vilka klubbar som visat intresse av att medverka som föreläsare. De AK-ledamöter 
som har möjlighet att delta den helgen kommer att göra så och representera 
kommittén. 
 
Avelskonferensen 2015 

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för den kommande centrala 
avelskonferensen. Gruppen består av Pekka Olson, Katarina Peterson, Elisabeth 
Rhodin, Terese Holmquist och Sofia Malm. Arbetsgruppen ska fundera över tidpunkt 
och aktuella ämnen till konferensen. Utvärderingar från tidigare avelskonferenser finns 
att tillgå. Förslag på ämnen som uppkom under detta möte var Funktion (sällskap, jakt, 
bruks, mm) och adnexa (ögon). Pekka Olson kommer att kontakta arbetsgruppen efter 
AKs sammanträde och planera för en agenda.  

 

Avelsfunktionärer 

Då AKs delegeringsordning stipulerar att kommittén ska prioritera att vidareutveckla 
formerna för grundutbildning av avelsfunktionärer, diskuterade ledamöterna hur 
utbildningssituationen ser ut idag. Karin Drotz berättade att det anordnas en ordinarie 
grundutbildning på hösten varje år samt en temautbildning på våren (i år den 5-6 april 
på temat genetisk variation). Vartannat år anordnas en grundutbildning specifikt för 
jakthundsklubbar. Vid varje utbildning deltar ca 30 personer från olika klubbar. 
Innehållet i utbildningarna är kopplat till grundläggande genetik, till avelsfunktionärens 
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roll och till RAS . Närmast kommer den ordinarie grundutbildningen (för 
jakthundsklubbar) att äga rum den 12-13 april 2014.  
 
Karin Drotz och Maija-Leena Eloranta ombeds fundera lite extra på hur kommittén kan 
utveckla utbildningsområdet. 

 

Brakycefalikonferens  

Under verksamhetsperioden planeras en konferens med inriktning på problematiken 
för kortnosade hundar äga rum. Ansvaret för genomförandet av konferensen ligger på 
Kommittén för särskilda domaranvisningar, SRD-K, tillsammans med AK där SRD-K 
redan påbörjat arbetet genom att utse en arbetsgrupp för ändamålet.  

 

AK beslutade att Pekka Olson ska vara kommitténs representant i den bildade 
arbetsgruppen för Brakycefalikonferensen.  

 

§ 18 Rapport gällande adnexa 

 

Berit Wallin Håkansson föredrog tillsammans med Åke Hedhammar det arbete som 
pågår inom hundögats adnexa.  
 
Adnexa är området runt ögat och det som gränsar till ögat men ej själva ögongloben. 
Problem relaterade till adnexa kan vara ärftliga till olika grad och hänga samman med 
hundarnas övriga anatomi och exteriör, såsom mycket lös hud eller kort nos. Man kan 
konstatera att en del förändringar i adnexa orsakar stort lidande för hundarna. Berit 
Wallin Håkansson förklarade att det finns så kallade kritiska styrpunkter som är 
variabler i sammanhanget som inte får överskridas för att det då kan orsaka lidande för 
hunden. 

 

Mötet förevisas ett bildspel över ögats adnexa och exempel på när de kritiska 
styrpunkterna har överträtts och där stora eller små åtgärder varit nödvändiga för att 
avhjälpa hunden från lidande. Åke Hedhammar förklarade för AK varför arbetet med 
ögats adnexa bör ha hög prioritet i AKs arbete. Ledamöterna var överens om att ämnet 
behöver lyftas och att information bör nå ut på bred front.  

 

I framtiden är målet att det ska finnas information som utställningsdomare kan ta till 
sig och använda sig av i sin bedömning där man kan skilja det normala ögat från det 
onormala. SRD-Ks ordförande Göran Bodegård har lovat vara behjälplig med att 
utforma sådan information. Kritiska styrpunkter för adnexa kommer även att utgöra en 
del i SRD, appendix 3. 
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§ 19 Kontrollprogram 
 
Sofia Malm och Åke Hedhammar redogjorde för vad de frivilliga kontrollprogram som 
utformas av en branschorganisation och godkänns av Jordbruksverket, SJV, innebär. 
Förslag på hur dessa frivilliga kontrollprogram inom djurskyddsområdet ska regleras i 
djurskyddsförordningen har skickats på remiss till SKK och andra berörda 
organisationer. Remissvaret ska vara inne den 13 februari. 
 
I ett möte med SJV framkom att tillämpningen är relativt snäv och att dessa 
kontrollprogram i första hand är tänkta att kunna erbjuda en möjlighet att göra avsteg 
från rådande bestämmelser, genom att djurskyddet säkerställs på annat sätt och 
kontrolleras regelbundet. Kontrollprogrammen ska således erbjuda ett alternativt sätt 
att med bibehållen djurskyddsnivå få bedriva djurhållning. Kontrollprogram är inte 
heller speciellt anpassade för hundavel. De frivilliga kontrollprogram som idag finns är 
framtagna av branschorganisationer inom exempelvis kött- och äggproduktionen där 
den goda djurhållningen ständigt vägs mot ekonomisk lönsamhet. 

 

AK diskuterade möjliga tillämpningar av frivilliga kontrollprogram inom hundavel. Flera 
tveksamheter och oklarheter kring såväl tillämpning som kostnader framkom.  

 

§ 20 Rapporter från ledamöter och adjungerade 
 
Pekka Olson meddelade att han ska föreläsa på Taxklubbens avelskonferens den 5-6 
april.  
 
Berit Wallin Håkansson hade varit och föreläst om ögon för Pudelklubben, 
Lagottoklubben och Welsh springer spanielklubben och ska i närtid föreläsa för 
Flatcoated retrieverklubben. Hon kommer även att ha möte med adnexagruppen inom 
kort. 

 

Petra Waleij rapporterade att Köpa Hund från och med 24 februari kommer att finnas 
som mobilversion. 

 

Sofia Malm rapporterade att hon sedan AKs förra sammanträde bland annat har 
deltagit i möte med SJV om kontrollprogram (se § 19)  
 
Hon rapporterade vidare att nästa möte mellan SKK och rasklubben för engelsk 
bulldogg, SKEB, för vidare diskussion kring rasens hälsa och revidering av RAS avhålls i 
mars. 
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Sofia informerade även att hon kommer att medverka på SKKs utbildning av 
kennelkonsulenter den 8 februari för att prata om SKKs arbete i avels- och hälsofrågor. 
 
 
Åke Hedhammar rapporterade att han under 2013, tillsammans med Sofia Malm, har 
genomfört en del efterarbete rörande Dog Health Workshop 2012 och därmed haft en 
del kommunikation med Tyska Kennelklubben som har åtagit sig att anordna nästa 
workshop i februari 2015.  
 

Åke Hedhammar har även föreläst om etik inom hundavel för veterinärstudenter vid 
SLU i Skara.  

 

§ 21 Protokoll och protokollsutdrag från SKKs centralstyrelse, CS 

 

a) Det förelåg protokoll från CS nr 7-2013 vilket AK noterade och lade till 
handlingarna 

 

b) Protokollsutdrag från CS 7-2013 
AK noterade att CS hade beslutat i enlighet med AKs förslag i § 177, 2013, samt 
att CS tagit del av § 105, 2013. Därefter lades protokollsutdraget till 
handlingarna. 

 

§ 22 Protokoll från FCI 

 

Det förelåg protokoll från FCI Europé Section General Committee från 9 april 2013. AK 
noterade protokollet som därefter lades till handlingarna. 

 

§ 23 Övriga protokoll 

 

a) NKU/VK 2013-10-23 

b) Kennelfullmäktige 2013 

 

AK noterade båda protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 

 

§ 24 Pågående ärenden 

 

AK noterade förteckningen över pågående ärenden och uppdaterade densamma. 
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§ 25  Kopia för kännedom 

 

a) Försvarsmaktens beslut att registrera hundar i Tyskland samt SKKs information 
till uppfödare kring konsekvenser av detta 

b) Information om NKKs spermabank 

c) Nya föreskrifter från SJV 

d) Förslag till SJVs förordning för kontrollprogram samt Sofia Malms noteringar till 
remissvar angående förslaget 

e) Dog Health Workshop – report and suggested actions 

f) Genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund 
”Ryssprojektet” samt delrapport för studien 

g) Minnesanteckningar från DNA-möte 2013-09-10 

h) Statistik över artificiell insemination 2013 

i) Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen för engelsk bulldogg 

j) FCI Circular – Grey merle, colour in great dane 

k) Svar på öppet brev till tidningen Hundsport samt ansvarige utgivare 

l) Information om Husdjursseminariet vårterminen 2014 

 

§ 26 Nästkommande sammanträde 

 

Nästkommande sammanträde äger rum den 12 mars 2014. 
 
Datum för AKs sammanträden under 2014 är 12 mars, 14 maj, 24 september och 19 
november. 

 

§ 27  Sammanträdets avslutande 

 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 
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Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Kjell Andersson, 
ordförande     justerare  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


