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SKK/AK nr 2/2011 

2011-04-06 

§ 38 - § 66 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

6 april 2011 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson (per telefon), Elisabeth Rhodin, 

Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Ulf Uddman, 

Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (t.o.m. § 56) 

  

Inbjuden: Helena Skarp 

 

Anmält förhinder: Maija-Leena Eloranta, Monica Henriksson, Helena Rosenberg 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 38 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 39 Avsägelse från ledamot i AK 

 

Förelåg via E-post en avsägelse från Monica Henriksson. Med hänvisning till tidsbrist anser 

hon sig inte längre ha möjlighet att fullfölja sitt ledamotskap i SKK/AK. 

 

Ordföranden tackade Monica för hennes tid i AK och önskar henne lycka till i framtiden. 

 

 

§ 40  Val av justerare 

 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 41 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter visst tillägg. 
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§ 42 Föregående protokoll nr 1/2011 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 5-6 januari 2011. 

 

Gällande § 8 Skrivelse ang. problem inom avel av svensk lapphund meddelade Sofia Malm att 

mötet mellan SLK, SLU och SKK kommer att äga rum den 17 maj. 

 

Noterade AK informationen. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

 

§ 43  Bordlagda ärenden AK nr 1/2011 

 

§ 35 Fråga ang. parning inom rasvårdsprojekt 

 

Förelåg förfrågan från Thomas Borssén avelsfunktionär i Svenska 

Schillerstövarföreningen angående ev. parning inom rasvårdsprojektet mellan 

två individer ur F3 generationen eller där föräldradjuren inte är inkorsade med 

samma ras. 

 

Beslöt AK bordlägga frågan p.g.a. tidsbrist. 

 

Informerade Ulf Uddman om att Svenska Stövarklubben (SvStK) begärt företräde hos CS för 

att diskutera de vikande registreringssiffrorna för stövarraserna och därmed sammanhängande 

problem. 

 

Diskuterade AK ingående den alltmer begränsade avelsbasen hos flera av de nordiska 

stövarraserna. 

 

Beslöt AK att i dagsläget inte göra någon förändring i rådande regler och praxis för rasvård 

utan avvakta diskussionerna mellan CS och SvStK om stövarrasernas framtid. 

 

 

§ 44 Inför KF  

 

Motion  

Förelåg motion från Svenska Pudelklubben (SPK) ang. kvalitetssäkring av 

hälsoprogramsgrundande röntgenundersökningar. 

 

SPK yrkar i sin motion att bara veterinärkliniker, som utbildar sin personal kan bli 

certifierade och därmed godkända när det gäller röntgenundersökningar, som ligger till 

grund för hälsoprogram. 

 

AK diskuterade motionen och uppdrog till Åke Hedhammar och AKs sekreterare att till nästa 

möte utforma ett förslag till motionssvar. 

 

Prioriterade områden ur verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2009 
AK gick igenom delegeringsordningen i avseende på prioriterade områden och givna KF-

uppdrag. 
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Med ett par undantag finns idag RAS alt. Förenklad RAS för samtliga raser som finns 

registrerade i SKKs stambok.  

 

En lathund för utvärdering och revidering av RAS har utarbetats och tillställts klubbarna. 

 

Vad gäller dödsfallsregistrering finns i dag ett förslag till hur denna rapportering ska kunna 

ske i framtiden. Förslaget bygger på att den dödsfallsrapportering som sker från veterinär till 

försäkringsbolag blir tillgänglig för SKK på rasnivå. Projektet, som förutsätter en samordning 

och vidare bearbetning av inrapporterade data, är igångsatt, men kommer att kräva stora 

resurser i form av datautveckling. Registrering av antal levande och dödfödda valpar i en kull 

kommer förhoppningsvis i framtiden att kunna göras av uppfödaren samtidigt med att denne 

administrerar sin annons på Köpahund.se  

 

Ett nytt ögonintyg har utarbetats i samarbete med den svenska ögonpanelen och finns ny 

färdigtryckt i lager. Blanketten, som accepterats av ECVO, kommer att börja användas så 

snart nödvändig anpassning av aktuella dataprogram genomförts. För närvarande är SKKs 

dataavdelningen hårt ansträngd och någon tidpunkt för när arbetet kan påbörja har inte 

lämnats. Det sedan flera år inom NKU pågående kvalitetssäkringsarbetet avseende ED- och 

HD-avläsning fortgår och rutinerna utvecklas i takt med tiden.  

 

UKKs representant, Margareta Sundqvist, redogjorde för UKKs erfarenheter av hur SKKs 

Grundregler efterlevs i avseende på krav på veterinära undersökningsresultat inom vissa 

raser. Dessvärre har antalet ärenden ökat, vilket till viss del kan förklaras med den explosiva 

ökningen av antalet registrerade dvärghundar vars föräldradjur ska vara patellaundersökta före 

parning. Inom dessa raser finns många nya uppfödare, som först i samband med registreringen 

av valpkullen får vetskap om SKKs krav. Både UKK och AK hoppas att SKKs nya hemsida 

genom sin uppbyggnad gör det möjligt för nya uppfödare att hitta hälsoprogrammen för sin 

ras på ett enkelt sätt och i ett tidigt stadium, långt innan det är aktuellt med valpregistrering.   

 

Implementeringen av ED- och HD-index hos de första 5 raserna är planerad att vara klar vid 

årsskiftet 2011-2012.  

 

Den planerade vidareutvecklingen av Avelsdata har fått stå tillbaka p.g.a. att SKKs 

dataavdelning varit hårt belastad av högre prioriterade projekt. AK utsåg Elisabeth Rhodin 

och Helena Rosenberg att, i väntan på att arbetet kan påbörjas, bistå berörd kanslipersonal 

med prioriteringarna inför vidareutvecklingen av Avelsdata. 

 

Under perioden har såväl utbildningar av avelsfunktionärer som en avelskonferens 

arrangerats. 

 

Verksamhetsplan 2012-2013  

 

Diskuterade AK den nuvarande verksamhetsplanen i de delar som berör AKs 

delegeringsordning. 

 

Beslöt AK föreslå några smärre redaktionella ändringar i punkter som bör kvarstå i 

kommande verksamhetsplan. 
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Beslöt AK vidare att till kommande möte uppdra åt Sofia Malm att utforma förslag till ny 

lydelse i verksamhetsplanen avseende de svenska raserna samt forskning/DNA-tester och åt 

Karin Drotz att utveckla verksamhetsplanen avseende på utbildning av avelsfunktionärer samt 

RAS och implementering av SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar) i RAS arbetet.  

 

 

§ 45 Skrivelse gällande en registrering av valpkull av rasen bearded collie 

 

Förelåg skrivelse från 33 personer i vilken man ifrågasätter registreringen av en valpkull född 

2011-01-24 efter en utländsk avelshund registrerad med ofullständig härstamning i franska 

kennelklubben. Därutöver förelåg kompletterande uppgifter i form av mailväxling mellan en 

svensk uppfödare och avelshundens uppfödare i England samt en skrivelse från 

Specialklubben för bearded collie (SBC). I skrivelserna ifrågasätts om hanhunden är renrasig. 

 

Därutöver förelåg från registreringsavdelningen kopior av de handlingar som utgjort underlag 

för registrering av kullen i SKK.  

 

Konstaterade AK att mot påståendet att hunden inte är renrasig ska ställas att hunden 

registrerats efter inmönstring i Frankrike, d.v.s. granskats av en för rasen auktoriserad FCI-

domare. Av hanhundens registreringsbevis framgår att han är registrerad som första 

generation (a titre initial) i franska kennelklubbens stambok (LOF) och utan inskränkning i 

avelsrätten. Avkommor till honom är därmed registreringsberättigade även i SKK då 

kennelklubbar inom FCI enligt regelverket ska acceptera varandras registreringar. 

Konstaterade AK vidare att registreringsansökan även i övrigt uppfyller SKKs 

registreringskrav. 

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående lägga skrivelserna till handlingarna. 

 

 

§ 46 Ansökan om inmönstring av mexikansk nakenhund/mellan 

 

Förelåg ansökan om inmönstring av en oregistrerad tik av rasen mexikansk 

nakenhund/mellan, importerad från Italien efter föräldradjur från Mexico.  

 

Förelåg tillstyrkan av ansökan från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK). 

 

Beslöt AK, i enlighet med yttrandet från SSUK, att bifalla ansökan. 

 

 

§ 47 Utvärdering av avelsarbetet 2010 från Gotlandsstövareföreningen 

 

Förelåg från Gotlandsstövareföreningen dels utvärderingen av avelsarbetet 2010 dels en 

skrivelse benämnd gotlandsstövaren, en ras på utdöende. 

 

AK tackade för klubbens utvärdering. Vad gäller de problem som Gotlandsstövareföreningen 

tar upp i sin skrivelse önskar AK att dessa behandlas särskilt i den större diskussionen som 

Centralstyrelsen kommer att ha vid sitt nästa möte med anledning av en skrivelse från 

Svenska Stövarklubben bl.a. kring problemen med vikande registreringssiffror för 

stövarraserna. 
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§ 48 Fråga ang. parning av tik som opererats för vaginal defekt 

 

Förelåg skrivelse ang. vilken inställning SKK har till att använda tik i avel som opererats för   

vaginal defekt. Frågan avser både då tiken paras naturligt och då artificiell insemination (A.I.) 

används. 

 

Konstaterade AK att det inte är förenligt med SKKs Grundregler att i avel använda hundar 

som inte kan fortplanta sig på ett naturligt sätt 

 

Beslöt AK uttala att tik som opererats för vaginal defekt, som försvårat/omöjliggjort naturlig 

parning, inte ska användas i avel. 

 

 

§ 49 Skrivelse ang. SKKs etiska riktlinjer för avelsfunktionärer 

 

Förelåg skrivelse ang. innehållet och tolkningen av SKKs Etiska riktlinjer för 

avelsfunktionärer. 

 

AK noterade skrivelsen och vill poängtera att riktlinjerna är avsedda att vara till hjälp och 

inte ett sätt att förhindra avelsfunktionärer från att delta i debatter i olika sociala medier. 

 

Beslöt AK uppdra åt Karin Drotz att göra vissa redaktionella ändringar i riktlinjerna. 

 

 

§ 50 Översyn av regler för registreringen av raser/hundar 

 

Informerade Ulf Uddman om bakgrunden till varför det behövs en översyn av de 

övergripande reglerna för registrering av raser/hundar, som hitintills gällt. 

 

Reglerna, som ursprungligen enbart berörde registrering av rashundar, är dels baserade på en 

sedan lång tid tillbaka rådande svensk/nordisk tradition dels på vad medlemskapet i FCI 

kräver. Samhället idag ställer nya krav på vilka raser/hundar SKK ska registrera. Det 

internationella utbytet ökar ständigt och sträcker sig utanför FCIs gränser. 

 

Konstaterade AK att frågeställningen är mångfasetterad. Den omfattar allt ifrån SKKs 

inställning till blandrasavel som till inkorsning för att befrämja önskade egenskaper hos 

raser/hundar, men också vilka formella krav som ska gälla t.ex. för att SKK ska acceptera en 

utländsk stambok utan att trovärdigheten i SKKs registrering undergrävs.  

 

AK önskade i sammanhanget uttala att kommittén starkt motsätter sig sådana ev. 

förändringar i regelverket som skulle kunna leda till uppdelning av redan befintliga raser eller 

nya rasbildningar med små populationer.  

 

Beredningen av ärendet fortsätter inom kansliet som återkommer med underlag till ett senare 

möte. 

 

 

Hälsoprogram 
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§ 51 Utvärdering av hälsoprogram avseende juvenil katarakt hos bostonterrier 

 

Efter ansökan från Svenska Bostonterrierklubben (SBTK) beslöt AK under 2006 att införa 

central registrering av resultat från DNA-test avseende juvenil katarakt hos bostonterrier. 

SBTK ålades att inkomma med en utvärdering efter tre år varefter beslutet skulle omprövas. 

  

Förelåg nu en rapport från SBTK om resultaten av utförda DNA-tester. 

 

AK tackade för informationen och beslöt om fortsatt central registrering. 

 

Uppdrog AK åt SBTK att i samband med nästa revidering av RAS utvärdera 

hälsoprogrammet och ta ställning till dess relevans. 

 

 

 § 52 Ansökan om avelsrestriktioner avseende färgen merle hos prazsky krysarik 
 

Förelåg ansökan från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) om att få införa 

avelsrestriktioner avseende färgen merle. 

 

Beslöt AK bifalla ansökan innebärande  

 

registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt 

avelsförbud för röd eller gul avkomma efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund. 

 

Beslutet gäller fr.o.m. 2012-01-01 och förutsätter att färgbeteckningar samtidigt införs för 

rasen. Det är därvid av största vikt att uppfödarna använder sig av de fastställda 

benämningarna på de standardenliga färgerna. Andra färger registreras som ej godkänd färg.  

 

I samband med beslutet betonade AK att klubben ansvarar för att en kraftig 

informationsinsats görs, dels så att uppfödarna får vetskap om vilka färger som är godkända 

enligt rasstandarden dels så att antalet parningar, som sker p.g.a. okunskap om regelverket 

avseende anlaget för merlefärg, minimeras. 

 

 

§ 53 Möte mellan SKK och Svenska Grand Danoisklubben 

  

Förelåg minnesanteckningar från möte mellan SKK och Svenska Grand Danoisklubben 

(SGDK) där främst frågan om avel på harlekinfärgade hundar behandlades men också 

klubbens önskan om att få anstånd med den utvärdering som AK ålade klubben att göra 5 år 

efter utträdet ur hälsoprogrammet på nivå 2 avseende HD.  

 

Beslöt AK bordlägga frågan om avel på harlekinfärgade hundar. Vad gäller utvärderingen 

avseende HD uppmanar AK klubben att, i enlighet med vad som sades på mötet, inkomma 

med en formell ansökan om anstånd med utvärderingen avseende HD. 
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§ 54  Ansökan om central registrering av resultat från DNA-test avseende 

trombopati hos landseer 

 

Förelåg ansökan från Svenska Landseer Klubben (SLK) om central registrering av resultat 

från DNA-test avseende trombopati. 

 

Informerade Sofia Malm om att DNA-gruppen behandlat ansökan vid sitt senaste möte. 

Testet, som utförs vid Auburn University, måste anses tillförlitligt, men antalet hundar är för 

litet för att testet ska kunna valideras och sättas upp i Sverige. Med hänsyn tagen till de 

särskilda omständigheter som råder inom rasen anser DNA-gruppen dock att central 

registrering kan vara motiverad. 

 

Med hänvisning till ovanstående beslöt AK att bifalla ansökan om central registrering av 

resultat från DNA-test avseende trombopati hos landseer. En förutsättning för att resultat ska 

kunna registreras är att SKKs remiss används vid blodprovstagningen. 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig informationsinsats, 

då resultaten av DNA-tester, utifrån Grundreglernas punkt 2:5, kan skapa många 

frågeställningar kring det fortsatta avelsarbetet.  

 

 

§ 55 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning (reviderade) 

● borzoi, (tillägg bilaga SRD) 

● cairnterrier, Monica Henriksson 

● cimarrón uruguayo, Elisabeth Rhodin 

● yorkshireterrier, Kjell Andersson 

 
Anmälda för fastställande  

● borzoi 

● drever, Elisabeth Rhodin 

● landseer, Helena Rosenberg    

● hälleforshund, Kjell Andersson    

● karelsk björnhund, Kjell Andersson   

● norsk älghund grå, Kjell Andersson   

● parson russell terrier, Anna Uthorn 

● rysk europeisk lajka, Förenklad RAS, Kjell Andersson  

● västsibirisk lajka, Kjell Andersson   

● yorkshireterrier, Kjell Andersson   

● östsibirisk lajka, Kjell Andersson   

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. AK noterade med tillfredsställelse att 

Borzoi-Ringen sammanställt ett utmärkt material beträffande det riskområde som upptas i de 

särskilda rasspecifika domaranvisningarna SRD. 

 

 

§ 56 Utbildning 

 

a) Avelskonferensen 5-6 mars 2011 
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Karin Drotz summerade intrycken från årets konferens och konstaterade att 

deltagarnas utvärderingar överlag är positiva till program, föreläsare och 

konferenshotell. Bland de speciellt inbjudna fanns i år gruppen kennelkonsulenter. 

Tidningarna Hundsport Special och Hundsport hade båda bevakning under 

konferensdagarna. 
 

AK uttryckte sin tillfredsställelse över det stora intresset för konferensen och det 

positiva gensvaret från deltagarna.  
  

b) Temautbildning om RAS 2-3 april 2011 
Karin Drotz redogjorde för genomförd temautbildning tillsammans med RAS-

handledargruppen. Medverkade gjorde också representanter för rasklubbar och externa 

föreläsare. Hundsport Special hade bevakning under utbildningsdagarna. Utvärderingarna 

var positiva och deltagarna bidrog i hög grad till kunskapsutbytet. 

 

AK diskuterade utvecklingen av utbildning för avelsfunktionärer och Ulf Uddman 

framförde att vissa utbildningar på sikt även bör vara internetbaserade. 

 

 

§ 57 Konferensbidrag 

 

Förelåg meddelande från Svensk Specialklubben för Tibetanska Raser (SvKTR) om inställd 

avelskonferens. 

 

Noterade AK informationen.  

 

 

§ 58 Information 

 

Ulf Uddman 
Informerade om att antalet registreringar minskat med ca 10 % under årets första kvartal. 

Informerade om CS beslut att rasklubbar som är anslutna till SKK och har ett medlemsantal 

som senaste årsskifte understeg 150 medlemmar kan få ett resebidrag vid möte med 

representanter för SKK. Resebidrag utgår med milersättning enligt statlig norm, tåg- eller 

flygbiljett eller annat färdmedel. Maximalt kan 3 000 kr utgå per klubb och möte. 

Informerade om att Agrias och SKKs Forskningsfond beviljat medel ur fonden som en 

särskild satsning på Agria Breed Profile avseende förberedelser inför nästa uppdatering. 

 
Elisabeth Rhodin 

Informerade om att hon föreläst om avelsfrågor vid en konferens anordnad av Sörmlands 

Kennelklubb. 

 

Petra Waleij  
Rapporterade från möte mellan SKK och SBK angående nya rutiner med anledning av FCIs 

beslut att erkänna långhårig schäfer. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om att en internationell forskargrupp ledd från Uppsala universitet och Broad 

Institute vid MIT och Harvard har upptäckt genen bakom shar peis karakteristiska tjocka och 

rynkade hud. Samma gen visade sig vara kopplad till den kroniska febersjukdom som drabbar 
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rasen. Rönen har medicinsk betydelse även för allvarliga inflammatoriska sjukdomar hos 

människor. 

Informerade om att ett kommande nummer av The Veterinary Journal kommer att handla om 

hundavel och att han tillsammans med Sofia Malm och Brenda Bonnett bidrar med en artikel 

om värdet av internationellt samarbete och gemensamma strategier. Artikeln tar upp flera 

exempel från den ”svenska modellen. 

 

Sofia Malm  

Rapporterade från möte med DNA-gruppen. 

 

 

§ 59 Protokoll från CS  

 

Förelåg CS-protokoll nr 1/2011 med protokollsutdrag. 

 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 60 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 61 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 62 Kopia för kännedom 

  

a) Skrivelse ang. SSSKs valphänvisningsregler. 

b) Resultat från projektet Mentalt Sund Collie. 

c) Information från Verein für Deutsche Spitze.  

d) Minnesanteckningar från möte med SSUK och Chow Chow Ringen. 

e) Boskapsvaktande hundar i Sverige; viltskadecenters rekommendation för fortsatt 

användning. 

 

Konstaterade AK, med anledning av punkten c) där den tyska specialklubben för rasen tysk 

spets i skrivelse till SKK meddelat, att omregistrering i Tyskland endast är tillåtet mellan 

varianterna klein- och mittelspitz, men att parning mellan storleksvarianterna inte är tillåtet. 

Meddelandet föranleder ingen ändring i SKKs regelverk som tillåter såväl parning som 

omregistrering mellan varianterna klein- och mittelspitz. För övriga varianter råder även i 

Sverige såväl förbud mot parning som omregistrering. 

Noterade AK i övrigt dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. 
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§ 63 Övriga ärenden 

  

 a) Registrering av valpkull efter belgisk vallhund/groenendael undan belgisk 

  vallhund/tervueren 

Informerade sekreteraren om att SBK tillstyrkt registrering av valpkull som tillkommit 

genom tjuvparning och där fadern är belgisk vallhund/groenendael och modern belgisk 

vallhund/tervueren. En förutsättning är dock att valparna härstamningskontrolleras och 

beläggs med avelsspärr, vilken inte kan hävas. 

 

Tikägaren har informerats att registrering kommer att ske i enlighet med vad SBKs 

förordar. 

 

AK godkände kansliets handläggning av ärendet och beslöt fastställa beslutet om 

registrering. 

 

 

§ 64 Val av AKs representant till kommande UKK-möte 

 

Konstaterade AK att ingen av AKs ledamöter har möjlighet att närvara på UKKs möte den 

11 maj. 

 

 

§ 65 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.  

 

 

§ 66 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum 2011-05-25 och därefter 2011-09-14 samt 2011-11-23.   

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell  Elisabeth Rhodin 

Ordförande   Justerare 


