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SKK/AK nr 3/2011 

2011-05-25 

§ 67 - § 93 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

25 maj 2011 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson (per telefon), Maija-Leena Eloranta, 

Elisabeth Rhodin, Helena Rosenberg, Anna Uthorn (per telefon) 

  

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

(fr.o.m. § 74), Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (t.o.m. § 78) 

  

Inbjuden: Helena Skarp 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 67 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 68 Val av justerare 

 

Helena Rosenberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 69 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter visst tillägg. 

 

 

§ 70 Föregående protokoll nr 2/2011 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 6 april 2011. 

 

Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. 
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§ 71 Bordlagda ärenden AK nr 2/2011 

 

 § 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. 

 

Beslöt AK att behandla frågan om avel med harlekinfärgade grand danois under punkten Avel 

med anlagsbärare för merlefärg (se § 74). 

 

 

§ 72  Inför KF  

 

Motion  

Förelåg förslag till svar på motion från Svenska Pudelklubben (SPK) ang. kvalitetssäkring av 

hälsoprogramsgrundande röntgenundersökningar. 

 

Beslöt AK överlämna förslaget till CS. 

 

 

Verksamhetsplan 2012-2013  

Förelåg förslag till verksamhetsplan avseende de delar som berör AKs delegeringsordning. 

 

Beslöt AK, efter några smärre redaktionella ändringar, överlämna förslaget till CS.  

 

 

§ 73 Skrivelse från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) 

Smådjursektionens Normgrupp 
 

Förelåg skrivelse från SVS Smådjursektions Normgrupp angående behovet av ett 

tydliggörande av vilka aspekter veterinärer har att ta ställning till i samband med att tik över 7 

år veterinärbesiktigas före parning (SKKs Grundregel 3:5). Oklarhet råder om vad veterinären 

egentligen förväntas intyga.  

 

Normgruppen föreslår i sin skrivelse dels att hundägaren ska försäkra att tiken inte haft 

problem vid tidigare dräktighet och valpning dels att ett särskilt veterinärintyg tas fram för 

ändamålet. 

 

AK ställer sig mycket positiv till Normgruppens förslag, men konstaterar samtidigt att AK 

saknar nödvändig kompetens för att själva utforma ett nytt intyg med instruktioner till 

veterinärer.  
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AK tackar Normgruppen för deras initiativ och beslöt uppdra åt Åke Hedhammar att ta upp 

frågan om ett nytt veterinärintyg för avelstikar över 7 år i den arbetsgrupp inom SVS 

Smådjurssektion som arbetar med att ta fram ett nytt valpbesiktningsintyg. 

 

 

§ 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg 

 

Förelåg dels sammanställning över special- och rasklubbars svar på AKs förfrågan om i vilka 

raser färgen merle förekommer, dels ett förslag till uttalande gällande avel med anlagsbärare 

för merlefärg. Förslaget är utformat efter de diskussioner som förts inom AK, men också vid 

gemensamt möte mellan UKK och AK. 

 

Vidare förelåg den sammanställning över aveln med harlekinfärgade hundar, som Svenska 

Grand Danoisklubben (SGDK) bifogat anteckningarna från mötet mellan SKK och SGDK (se 

§ 71 ovan). 

 

Efter ingående diskussion beslöt AK göra följande uttalande: 

 

Färgen merle förekommer i flera raser. På grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget 

medför är det inte förenligt med SKKs grundregler (2:3) att para två hundar som är kända 

anlagsbärare för färgen merle med varandra.  

 

Denna restriktion gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition har en 

annan färgbenämning än merle. Harlekinfärgade hundar har anlag för merle och ska således 

inte paras med varandra. 

  

Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg. Detta bör beaktas vid avel 

med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer. 

 

 

§ 75 Lathund för enkäter 
 

Att få hjälp med utformning och sammanställning av enkäter har länge varit ett starkt 

önskemål från avelsfunktionärerna. På förslag från Maija-Leena Eloranta, har en arbetsgrupp 

bestående av förslagsställaren samt Kjell Andersson och Sofia Malm haft AKs uppdrag att 

arbeta fram en lathund för enkäter, som hjälp i klubbarnas RAS-arbete.  

 

Förelåg nu arbetsgruppens förslag till Lathund för enkäter . 

 

Utryckte AK ett stort tack till arbetsgruppen för ett utmärkt arbete. Lathunden, som både är 

innehållsrik och ger handfasta råd, kommer att kunna vara klubbarna till stor hjälp. 

 

Beslöt AK att Lathund för enkäter ska översändas till specialklubbar och avtalsanslutna 

rasklubbar samt läggas ut på SKKs webbplats.  

 

 

§ 76 Ansökan om att få para tik med två hanhundar 

 

Förelåg ansökan från en uppfödare av miniatyrbullterrier om att under ett och samma löp, få 

para tik med två hanhundar. 
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Som skäl för ansökan anges bl.a. de problem som följer med avel i en numerärt mycket liten 

ras, där uppfödarna dessutom har att ta hänsyn till olika hälsoaspekter. Att öppna för 

möjligheten att använda två hanhundar skulle vara ett sätt att bredda avelsbasen i rasen. 

 

Med anledning av den bakgrund som lämnas i skrivelsen vill Berit Wallin Håkansson göra 

följande klarläggande gällande Primär Linsluxation (PLL): 

I en studie, som är baserad på nära 300 amerikanska och europeiska miniatyrbullterrier 

framgår att 14 % av de hundar som DNA-testats som anlagsbärare för PLL har symptom på 

linsluxation. Det kan tyda på att arvsgången inte är enkelt autosomalt recessiv med full 

penetrans. Samverkande och/eller modifierande gener kan finnas. Används anlagsbärare i avel 

måste man vara medveten om att avkomma kan få linsluxation.  

 

Ulla-Britt Karlmann informerade om att det i SKKs databas idag inte finns möjlighet att 

behandla kullar med mer än en (1) fader på ett riktigt sätt. Det betyder i praktiken t.ex. att 

kullen i Avelsdata och Hunddata kommer att redovisas som två separata kullar. Med 

hänvisning till att SKKs dataavdelning är överbelastade kan problemen förväntas kvarstå 

under lång tid framöver. 

 

AK diskuterade ingående den principiella frågan om att para med flera hanhundar och kom 

fram till att det före beslut är nödvändigt med ytterligare beredning, där också en 

konsekvensanalys ingår.    

 

Beslöt AK att utse en arbetsgrupp bestående av Kjell Andersson, Karin Drotz och Petra 

Waleij med uppdrag att bereda frågan till nästa möte. 

 

Beslöt AK vidare att bordlägga ansökan i avvaktan på resultatet av arbetsgruppens analys.  

 

 

§ 77 Ansökan från SSRK/Labrador Retrieverklubben om att få införa krav på 

ögonlysning av föräldradjur för registrering av valpkull 

 

Förelåg skrivelse från Labrador Retrieverklubben med ansökan om att införa krav på att 

föräldradjuren ska vara ögonlysta inom ett år före parning för att valpkull ska få registreras. 

Rasen hade tidigare ett sådant krav kopplat till hälsoprogrammet för PRA, som togs bort 2007 

i samband med att central registrering av DNA-testet avseende prcd-PRA infördes. Enligt 

klubben har ögonlysningarna sedan dess minskat med 30 %. 

 

Nu har ett fall av en annan typ av PRA konstaterats i rasen och klubben önskar därför 

återinföra kravet på ögonlysning. 

 

Beslöt AK att bordlägga ärendet och uppmana klubben att inkomma med ett mer utförligt 

underlag som stöd för behovet av obligatorisk ögonlysning av föräldradjur före parning för 

registrering av valpkull. 

 

Med anledning av Labrador Retrieverklubbens ansökan beslöt AK vidare att utse en 

arbetsgrupp bestående av Sofia Malm (sammankallande), Sophie Gäfvert, Elisabeth Rhodin 

samt Annika Thunfors med uppdrag att göra en generell översyn av hittillsvarande utformning 

av hälsoprogrammet för PRA i avseende på obligatorisk ögonlysning av föräldradjur samt 

komma med förslag till eventuellt alternativa utformningar. 
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§ 78 Ansökan om central registrering av resultat från DNA-test avseende 

GR_PRA1 hos golden retriever 

 

Förelåg ansökan från SSRK/Golden Retrieverklubben om central registrering av resultat från 

DNA-test avseende PRA-formen GR_PRA1. Ansökan tillstyrks av Svenska Spaniel och 

Retrieverklubben. 

 

Beslöt AK bifalla ansökan om central registrering (nivå 1 av hälsoprogram) av GR_PRA1.  

AK vill understryka vikten av att klubben också informerar om att resultatet från DNA-testet 

för GR_PRA1 inte visar hundens status för andra former av PRA, som kan finnas hos golden 

retriever. AK rekommenderar fortsatt ögonlysning, speciellt av äldre avelsdjur. 

 

 

§ 79 HD-/ED-index; förslag till revidering av registreringsbestämmelser 

 

Förelåg för kännedom den information som tillställts försäkringsbolagen med anledning av att 

SKK vid årsskiftet kommer att införa HD-/ED-index för berner sennenhund och rottweiler 

samt flatcoated retriever, golden retriever och labrador retriever. 

 

Informerade Sofia Malm, som är projektledare, att berörda klubbar kommer att kallas till ett 

ytterligare informationsmöte senare under hösten så snart nödvändiga datakörningar är 

slutförda och kontrollerade. 

 

Förelåg förslag till revidering av registreringsbestämmelserna för berner sennenhund och 

rottweiler som är anslutna till hälsoprogram nivå 3 avseende HD och som fr.o.m. 2012-01-01 

får index. 

 

Berörda specialklubbar är informerade om och införstådda med den förestående revideringen. 

 

Beslöt AK i enlighet med förslaget innebärande att beräkning av HD-index görs för hund med 

officiell höftledsstatus. Rekommenderas att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid 

parningstillfället är större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, 

oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser 

åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter 

föräldradjur med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.  

Beslutet gäller fr.o.m. 2012-01-01. Underströk AK vikten av att berörda klubbar informerar 

sina medlemmar om beslutet. 

 

För de raser som har hälsoprogram på nivå 2 (krav på känd status) avseende på HD och ED 

påverkas inte registreringsbestämmelserna av att HD-/ED-index införs. 

 

 

§ 80 Ansökan om hälsoprogram nivå 3 avseende von Willebrands sjukdom 

(vWd) hos kooikerhondje 

 

Förelåg ansökan från Svenska Kooikerhondjeklubben, SKooi, om att få återinföra nivå 3 av 

hälsoprogrammet avseende vWd.  Någon motivering till ansökan förelåg inte. 
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Konstaterade AK att beslut om att ändra hälsoprogrammet avseende vWd från nivå 3 till 

nivå 1 (central registrering), fattades så sent som i september 2010 efter ansökan från SKooi. 

Till ansökan hade SKoois bifogat en utvärdering som visar att det inte finns något behov av 

hälsoprogram på nivå 3.  

 

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till SKoois nyligen gjorda utvärdering av 

hälsoprogrammet samt att inga nya fakta tillkommit.  

 

 

§ 81 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnad för granskning 

● chow chow, Elisabeth Rhodin 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● airedaleterrier, Kjell Andersson 

● basset artésien normand, Anna Uthorn 

● bearded collie, Anna Uthorn 

● collie, Helena Rosenberg 

● dogo argentino, Maija-Leena Eloranta 

● irish softcoated wheaten terrier, Helena Rosenberg 

● irländsk terrier, Elisabeth Rhodin 

● petit basset griffon vendeen, Helena Rosenberg 

 

Anmälda för fastställande 

● bearded collie, Anna Uthorn    

● cairnterrier, Kjell Andersson    

● chow chow, Elisabeth Rhodin    

● cimarrón-uruguayo, Elisabeth Rhodin   

● collie, Helena Rosenberg    

● dogo argentino, Maija-Leena Eloranta   

● irländsk terrier, Elisabeth Rhodin   

● petit basset griffon vendeen, Helena Rosenberg  

  

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

 

§ 82 RAS; revideringar 

 

a) Förelåg förslag från Svenska Leonbergerklubben till revidering av RAS avseende 

ögonrekommendationer under rubriken STRATEGI. 

 

Beslöt AK att fastställa klubbens förslag till revidering med tillägget att undantag 

görs av icke allvarlig ögonsjukdom såsom främre Y-sömskatarakt. 

 

b) Förelåg förslag från Svenska Bostonterrierklubben om tillägg i klubbens reviderade 

RAS som nyligen fastställts.  

 

Beslöt AK fastställa klubbens förslag om tillägg under rubriken Avelsstruktur. 
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c) Förelåg ansökan om revidering av RAS för norsk älghund, grå. Ansökan avser 

klubbens krav för avel i avseende på ED. 

 

Beslöt AK avslå ansökan. Tidigare fastställd RAS kvarstår oförändrad. 

   

 

§ 83 Grundutbildning för avelsfunktionärer 

 

Förelåg minnesnoteringar från möte mellan utbildningsavdelningen, Studiefrämjandet och 

avelssekretariatet angående grundutbildning för avelsfunktionärer. Karin Drotz föredrog 

bakgrunden till diskussionerna om en vidareutveckling av utbildningen. Efterfrågan på 

tillgängliga kursplatser är större än tillgången och idag finns inte utrymme att genomföra fler 

centrala utbildningstillfällen.  

 

Vid mötet diskuterades central utbildning av handledare som kan genomföra regionala 

utbildningar efter fastställd kursplan och med tillgång till digitalt utbildningsmaterial. 

Diskuterades även möjligheten att till utbildningen foga steg 1 av den ledarutbildning som 

Studiefrämjandet tillhandahåller.  

 

Beslöt AK att ge Karin Drotz i uppdrag att tillsammans med utbildningsavdelningen och 

Studiefrämjandet påbörja arbetet med en vidareutveckling av formerna för grundutbildning 

för avelsfunktionärer. 

 

 

§ 84 Ansökan om konferensbidrag 

 

Förelåg ansökan från Flatcoated Retrieverklubben om bidrag till avelskonferens den 12-13 

november 2011. Specialklubben har tillstyrkt ansökan. 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

 

§ 85 SKKs Forsknings- och utvecklingsfond 
 

Förelåg för kännedom en sammanställning över de projekt som sedan 2006 erhållit bidrag 

från fonden. 

 

Noterade AK informationen. Framfördes i sammanhanget önskemål om en förändring av 

fondens namn för att undvika förväxling med Agrias och SKKs Forskningsfond. 

 

 

§ 86 Information 

 

Helena Rosenberg 

Informerade om att hon fr.o.m. den 15 augusti börjar en anställning på SKKs 

avelssekretariat. Arbetsuppgifterna kommer främst att beröra hundars mentalitet. 

 

AK noterade med stor glädje informationen, även om det betyder att hon därmed lämnar 

kommittén som ledamot. 
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Karin Drotz 

Informerade om det fortlöpande arbetet med att samla material till undervisnings-dvd för 

domarutbildning om andningsproblem. Rasklubbar och veterinärer har varit behjälpliga med 

hundar till fotografering och filmning. SRD-gruppen går igenom domares utvärderingar av 

utställda hundar inom raser där andningsproblem förekommer och domare har haft möjlighet 

att lämna synpunkter på hur problematiken ska differentieras och bedömas på utställning. 

Under arbetets gång har diskuterats möjligheten till en särskild rapportering av vid utställning 

tilldelade kvalitetspris Disqualified p.g.a. andningsproblem.  

 

AK uppdrog till Karin Drotz att föra frågan om möjligheten till en särskild rapportering av 

Disqualified p.g.a. andningsproblem vidare till Utställningskommittén. 

 

Petra Waleij  
Informerade om att en ny blankett utarbetats för ansökan om registrering av valpkull, som 

även skall användas för valpkull som tillkommit efter artificiell insemination. 

Informerade om att en hund av rasen tenterfield terrier för första gången registrerats i SKKs 

stambok. Rasen är inte FCI erkänd utan endast nationellt erkänd i ursprungslandet Australien.  

 

Ulf Uddman 
Informerade om att Köpahund.se nu är släppt och gav AK en förevisning av webbplatsen. 

Där har uppfödare möjlighet att annonsera sina valpkullar samtidigt som blivande hundägare 

får tillgång till nyttig information inför hundköpet.  

Informerade om att norska Dyreidentitet AS fått i uppdrag att utveckla ett nytt norskt 

diagnosregister. Förhandlingar pågår nu med Svensk Djursjukvård kring förutsättningarna för 

ett gemensamt diagnosregister för Sverige och Norge.   

 
Sofia Malm 

Rapporterade från konferensen ”The Purebred Paradox: On the Health and Welfare of 

Pedigree Dogs” i Washington DC den 28-29 april.  

Informerade om att projektet avseende införande av HD-/ED-index enligt IT-planen ska 

påbörjas i juni. Ett utkast till projektplan har tagits fram. 

Informerade om att hon enligt uppdrag från AK har skrivit en informationsartikel om den 

praktiska användningen av DNA-tester i avelsarbetet. Artikeln är tänkt att kunna publiceras av 

ras- och specialklubbar i klubbtidning och/eller på hemsida (not. se § 89 a). 

Meddelade att mötet mellan Svenska Lapphundklubben (SLK), SLU och SKK är framflyttat 

till den 5 september. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om kommande möte i NKU/VK samt att det i tidigare protokoll omnämnda 

mötet mellan FCI och AKC samt KC kommer att äga rum i november i år. 

 

Helena Skarp 

Informerade om att hon den 1 augusti tillträder som chef för avelssekretariatet, som i 

samband därmed kommer att byta namn till Avdelningen för avel och hälsa. Även de 

medarbetare som idag handlägger SKKs veterinära undersökningsresultat på 

registreringsavdelningen kommer liksom SKKs veterinära konsulter att tillhöra Avdelningen 

för avel och hälsa.  
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Britt-Marie Dornell 

Rapporterade från senaste möte i FCI’s Breeding Commission. På mötet framkom uppgifter 

om att länder som t.ex. Nederländerna allvarligt överväger att förbjuda flera raser, som anses 

osunda, däribland cavalier king charles spaniel. 

 

Kjell Andersson 

Informerade om att han arbetar med att sammanställa semindata för åren 1992 – 2009. 

 

 

§ 87 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 88 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 89 Kopia för kännedom 

 

a) Informationstexter avseende DNA-tester. 

b) Skrivelse från den tjeckiska klubben för prazský krysarík. 

c) Avkommestatistik för schäfrar använda i Försvarsmaktens (FM) avelsprogram. 

d) Minnesanteckningar från möte med SBK ang. ny hårlagsvariant av schäfer. 

e) Protokoll från möte i NKU/AU mars 2011. 

f) Minnesanteckningar från möte med SKEB ang. trachearöntgen 2011-05-05 

  

Informerade sekreteraren med anledning av punkten b) att hon vid kontakt med rasklubben 

betonat klubbens ansvar för att ägare till berörda hundar informeras om att rasklubben i 

Tjeckien inte kommer att acceptera registreringen av i Sverige inmönstrade prazský krysarík.  

Noteras till protokollet att meddelandet inte föranleder någon ändring av SKKs tidigare 

beslut ang. inmönstring. 

 

Noterade AK särskilt under punkten c) att FM har för avsikt att fr.o.m. 2011 i stort sett sluta 

sin population innebärande att inga nya avelsdjur rekryteras utanför den egna uppfödningen. 

 

Noterade AK i övrigt dokumenten och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

§ 90 Övriga ärenden 

  

a)  Beslut från Länsstyrelsen om avelsförbud; principdiskussion 

 

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

 

http://www.skk.se/hundraser/cavalier-king-charles-spaniel/
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b) Ansökan om att få registrera valpkull efter HD-belastat avelsdjur av ras som 

omfattas av hälsoprogrammet på nivå 3  

 

Beslöt AK bordlägga ärendet i avvaktan på yttrande från specialklubben. 

 

 

§ 91 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Beslöt AK utse Maija-Leena Eloranta att representera AK vid UKKs möte den 17 augusti. 

 

 

§ 92 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.  

 

 

§ 93 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum 2011-09-14 samt därefter 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   Helena Rosenberg 

Ordförande    Justerare 


