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SKK/AK nr 3/2012 

2012-05-23 

§ 59 - 83   

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

23 maj 2012 

 

 

 

Närvarande:  

 

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

Häggström (fr.o.m. § 69), Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn (per telefon) 

  

Adjungerade: Karin Drotz, Sophie Gäfvert, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, 

Helena Skarp, Petra Waleij   

  

Anmält förhinder: Berit Wallin Håkansson, adjungerad 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

§ 59 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 60 Val av justerare 

 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 61 Dagordning 

 

Förslag till dagordning fastställdes efter vissa justeringar. 

 

 

§ 62 Föregående protokoll nr 2/2012 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 28 mars 2012. 

 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 63 Bordlagt ärende AK 2/2012 

   

  § 48  SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

 

 a)  Ej slutrapporterade projekt. 

 

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

 

Förelåg förteckning över projekt som fr.o.m. 2006 beviljats medel ur SKKs Forsknings och 

utvecklingsfond.  

 

Diskuterade AK vilka krav/regler som ska gälla avseende såväl ekonomisk som vetenskaplig 

redovisning efter projekttidens utgång. 

 

Beslöt AK att där så är tillämpbart bör reglerna överensstämma med vad som gäller för Agrias 

och SKKs Forskningsfond innebärande att projekttiden är maximalt tre år och att den 

ekonomiska redovisningen ska lämnas senast ett år efter projekttidens utgång, då också en 

populärvetenskaplig sammanfattning av den vetenskapliga slutrapporten ska lämnas.  

Beslöt AK vidare att till sekreteraren delegera beslut där uppskov med redovisningen söks för 

maximalt ett (1) år.  

 

 

§ 64 Svensk lapphund 
 

Förelåg kopia av skrivelse som SKKs VD, Ulf Uddman, på uppdrag av CS tillställt Svensk 

Lapphundklubb (SLK). 

 

I skrivelsen uppmanas klubben inkomma med förslag till datum då representanter för SKK kan 

möta såväl avelsfunktionärer som styrelserepresentanter i SLK för att diskutera det läge som 

rasen befinner sig i. 

 

Sekreteraren informerade AK om den kontakt som förevarit med SLK ang. testresultat för 

prcd-PRA, vilka inte uppfyller kravet på åtföljande SKK-remiss och som därigenom inte kan 

registreras. Klubben kan inte heller erhålla medel från SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

för dessa tester. 

 

AK diskuterade åter det faktum att det är svårt inom flera svenska raser, inte bara svensk 

lapphund, att leva upp till SKKs Avelspolicy om en sund avel, med fokus på långsiktig 

hållbarhet och genetisk variation. I diskussionen framhölls återigen vikten av konstruktivt 

nytänkande och att planerna på förändringar av SKKs hundregister prioriteras för att 

möjliggöra nya lösningar för berörda raser. 

 

I samband med diskussionen beslöt AK på förslag av ordföranden att även AKs sekreterare 

ska ingå i den arbetsgrupp som, inför specialklubbskonferensen 2013, bereder frågan om de 

svenska rasernas framtid (AK 2/2012 § 35). 

 

 

§ 65 Skrivelse ang. särskilt veterinärintyg för avelstikar som ska paras efter 

 fyllda sju år 
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Förelåg mejlkorrespondens mellan AKs sekreterare och en medlem av Smådjurssektionens 

Normgrupp inom Sveriges Veterinärförbund ang. införandet av ett speciellt veterinärintyg för 

tikar som ska paras efter fyllda sju år. (Obs! tik över sju år som inte tidigare fött valpar får 

enligt SKKs grundregler inte paras.) 

 

 

AK har tidigare (AK 3/2011 § 73) efter initiativ från Normgruppen beslutat 

uppdra åt Åke Hedhammar att inom Smådjurssektionen, som då arbetade med att ta fram ett 

nytt valpbesiktningsintyg, även ta upp frågan om ett nytt veterinärintyg för avelstikar över 7 

år. AK konstaterade också i samma paragraf att AK saknar nödvändig kompetens för att själva 

utforma ett nytt intyg med instruktioner till veterinärer.  

 

Åke Hedhammar rapporterade att arbetet med intyget inte har kunnat prioriteras. 

 

Vidare förelåg protokollsutdrag från UKK ang. den notis i ärendet som publicerats i Svensk 

Veterinärtidning.  

 

Sekreteraren informerade AK om den mejlkorrespondens som tidigare förevarit i denna fråga 

med f.d. ordföranden i Smådjurssektions Normgrupp inom Sveriges Veterinärförbund och att 

SKKs avdelningen för avel och hälsa noterade notisen när den publicerades, men valde att inte 

kommentera saken.  

 

Konstaterade AK att uppdraget för Åke Hedhammar att utforma ett veterinärintyg avsett för 

tikar som paras efter fyllda sju år kvarstår. Åke Hedhammar kommer att ta förnyad kontakt 

med Normgruppen.  

 

Lades skrivelsen och protokollsutdraget därmed till handlingarna. 

 

 

 § 66 Skrivelse från Svenska Sällskapet För Veterinär Oftalmologi (SSVO) 

 

SSVO har i skrivelse till AK frågat om SKK har något emot att Ögonpanelens medlemmar 

kallar sig auktoriserade ögonlysare. Jordbruksverket samt Sveriges Veterinärmedicinska 

Sällskap har tillfrågats i samma ärende och inte haft något att invända. 

 

Beslöt AK bifalla SSVOs önskemål om att Ögonpanelens medlemmar får kalla sig 

auktoriserade ögonlysare. 

 

 

§ 67 Förslag till ändringar av SKKs registreringsregler med anledning av FCI 

 beslut 

 

Till följd av FCIs beslut att tillåta parningar mellan varianter inom en och samma ras förelåg 

förslag till ändringar av SKKs Registreringsregler.  

 

Konstaterade AK att SKK sedan tidigare på nationell nivå för flera raser beslutat tillåta 

parning mellan olika varianter av en och samma ras, men att parningsförbud fortfarande råder 

för inom några raser. 

 

Beslöt AK att det fr.o.m. 2013 ska vara tillåtet att para  
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 varianterna av belgisk vallhund med varandra 

 färgvarianterna inom riesenschnauzer med varandra 

 

 

Hälsoprogram 

 

§ 68 Förslag till hälsoprogram för shar pei 

 

Åke Hedhammar presenterade föreliggande statusrapport för det ögonhälsoprojekt som pågått 

inom shar pei sedan hösten 2010 och redogjorde för bakgrunden till förslaget om att införa ett 

speciellt ögonhälsoprogram för rasen.  

 

Förslaget innebär  

 central registrering av känd ögonstatus utfärdat på av SKK fastställd blankett särskilt 

framtagen för rasen shar pei. Intyg kan endast utfärdas av veterinärer verksamma inom 

Ögonhälsoprojektet för shar pei . SKK registrerar undersökningsdatum samt 

undersökande veterinär. 

 att det för registrering av valpkull krävs att föräldradjuren före parning har intyg om 

känd ögonstatus enligt ovan.  

 

Beslöt AK införa föreslaget hälsoprogram avseende känd ögonstatus hos shar pei att gälla 

fr.o.m. 2013-01-01. För utländska avelsdjur kan av praktiska skäl inget formellt krav på känd 

ögonstatus ställas. AK betonade dock vikten av att uppfödarna även skaffar sig information 

om ögonstatusen hos tilltänkta utländska avelsdjur.  

Hälsoprogrammet ska utvärderas efter tre år av SKK och rasklubben i samverkan.  

 

Vidare uppdrog AK åt nuvarande arbetsgrupp att tillsammans med klubben fortsätt 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.  

 

Åke Hedhammar informerade även om forskningsrön som visat att s.k. Shar pei-feber är 

ärftligt betingad och att mutationen som ligger bakom sjukdomen är densamma som ger rasen 

dess tjocka och veckade hud.  

 

Vidare diskuterade AK den informationsskrift som tillställts domarkåren gällande 

bedömningen av Tight lip hos shar pei.  

 

Beslöt AK att informationen om Tight lip ska biläggas RAS. 

 

 

§ 69 Diskussion om ev. krav på veterinärundersökning av föräldradjuren för 

 registrering av valpkullar av SRD-ras 

 

Ulf Uddman, SKKs VD har väckt frågan om att ev. införa krav på att föräldradjur av SRD-ras 

ska vara veterinärbesiktigade för att valpkull ska kunna registreras.  

 

AK diskuterade ingående såväl för som nackdelar med att för SRD-ras ha särskilda officiella 

hälsoprogram kopplade till registreringsregler. 
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Fann AK att i första hand bör en handlingsplan för en hållbar avelsutveckling mot en 

förbättrad hälsa hos SRD-raserna utarbetas inom ramen för de rasspecifika avelsstrategierna, 

RAS, innan ett ev. tvingande regelverk införs. 

 

Beslöt AK utse en arbetsgrupp bestående av Maija-Leena Eloranta, Åke Hedhammar, Sofia 

Malm samt Helena Skarp (sammankallande) med uppgift att vidare bereda frågan om lämpliga 

former för avelsutvecklingen mot en förbättrad hälsa inom SRD-raserna i beaktande av bl.a. 

djurskyddsaspekten.  

 

 

§ 70 Ansökan från Svenska Irländska Setterklubben (SISK) om att få införa 

 hälsoprogram  
 

Förelåg ansökan från SISK om att för rasen irländsk röd och vit setter få införa hälsoprogram 

nivå 2 (krav på känd status för avelsdjur) avseenden höftledsdysplasi (HD). 

 

AK diskuterade ansökan och konstaterade bl.a. att den närbesläktade rasen irländsk röd setter 

för HD har hälsoprogram nivå 3. 

 

Beslöt AK bifalla klubbens ansökan om att för rasen irländsk röd och vit setter få införa 

hälsoprogram nivå 2 avseende HD. Beslutet gäller fr.o.m. 2013-01-01 och innebär att vid 

registrering av valpkull ska föräldradjuren ha officiell HD-status. I enlighet med SKKs 

grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Beslutet innebär att RAS i berörda delar 

måste revideras av SISK. 

 

 

§ 71 Ansökan från Svenska Vallhundsklubben (SVAK) om utökat hälsoprogram   

 

Förelåg ansökan från SVAK om obligatorisk ögonundersökning av avelsdjur av rasen border 

collie. 

Border collie har sedan tidigare ett hälsoprogram avseende ögonsjukdomen progressiv retinal 

dysplasi (PRA). Med anledning av den speciella näthinnedegeneration som förekommer i 

rasen, önskar klubben nu utöka ögonprogrammet med obligatorisk ögonlysning av avelsdjur.  

  

Beslöt AK bifalla klubbens ansökan om obligatorisk ögonundersökning av avelsdjur. Beslutet 

gäller from 2013-01-01 och innebär att vid registrering av valpkull ska föräldradjuren ha 

officiellt ögonundersökningsresultat. Intyget får inte vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs 

grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. AK betonade vikten av att SVAK 

informerar sina medlemmar om beslutet och att skillnad görs mellan anvisningarna vid PRA 

och den retinopati som konstaterats i rasen. Utsåg AK Sophie Gäfvert att vara AKs 

kontaktperson med klubben och bistå klubben i deras arbete kring ögonsjukdomar inom rasen. 

 

Beslöt AK vidare att det hälsoprogram för PRA som gäller sedan tidigare ska kompletteras 

med sedvanligt avelsförbud för avkommor till PRA-hund.  

 

 

RAS 

 

§ 72 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning 
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● perdigueiro portugues, förenklad RAS 

● porcelaine, förenklad RAS 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● braque francais, type pyrénées, förenklad RAS 

● cesky fousek, förenklad RAS 

● drentsche patrijshond, förenklad RAS 

● épagneul francais, förenklad RAS 

● pudelpointer, förenklad RAS 

● tibetansk terrier, Anna Uthorn 

 

Anmälda för fastställande 

 

● braque francais, type pyrénées, förenklad RAS 

● cesky fousek, förenklad RAS 

● drentsche patrijshond, förenklad RAS 

● épagneul francais, förenklad RAS 

● perdigueiro portugues, förenklad RAS 

● porcelaine, förenklad RAS 

● pudelpointer, förenklad RAS 

● tibetansk terrier, Anna Uthorn 

 

 

§ 73 Utvärdering av RAS-arbetet  

 

Åsa Lindholm väckte frågan om en utvärdering av RAS, rasspecifika avelsstrategier, som nu 

funnits i 12 år. RAS är ett viktigt steg i Kennelklubbens arbete för en hållbar utveckling av 

rashundspopulationerna och RAS-dokumenten utgör grunden för avelsarbetet inom special- 

och rasklubbar. 

 

AK stödjer enhälligt förslaget om en utvärdering, men tvingas konstatera att det i nuläget inte 

är genomförbart. Det dataprogram som skapades för att utgöra en bas för systematisering och 

katalogisering av information från RAS dokumenten, fungerar inte sedan flera år tillbaka.  

 

Beslöt AK uppdra åt Helena Skarp att framföra AKs önskemål om att tillräckliga dataresurser 

görs tillgängliga för att möjliggöra en utvärdering av RAS. 

 

 

Utbildning 

 

§ 74 Avelskonferens 16-17 mars 2013 

 

AK diskuterad under denna punkt förslag till program för avelskonferensen 2013. Flera AK-

ledamöter kommer att aktivt ta del i planeringsarbetet, som leds av Karin Drotz.  

 

 

§ 75 Konferensbidrag  

 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Shetland Sheepdogklubben till en 

avelskonferens 27-28 oktober 2012. 
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Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

  

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Vallhundsklubben för en avelskonferens 

 27-28 oktober 2012. 

 

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

 

 

c) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Terrierklubben till en avelskonferens 24-25 

oktober 2012 för klubbens avelsfunktionärer. 

 

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

 

 

Övrigt 

 

§ 76 Information 

 

Helena Skarp 

Informerade om att Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) har kommit igång. 

Beskrivningen genomförs på sju orter fördelade över landet. Intresset har varit mycket stort 

och de flesta av de planerade beskrivningarna för året är redan fullbokade. Spridningen på de 

raser som anmälts är mycket stor. 

 

Sofia Malm 

Rapporterade att det nu är cirka 140 deltagare från 20 länder anmälda till 1st International 

Workshop on Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs (även kallad Dog Health 

Workshop).  

Informerade om att Katarina Sundberg disputerar vid SLU den 7 juni med avhandlingen 

”Unraveling the Genetics of Lymphocytic Thyroiditis Using the Dog as a Model”. 

  

Åke Hedhammar 

Informerade om det särskilda forskningsprojekt som leds av Brenda Bonnett och där 

målsättningen är att försöka skapa förutsättningar för en nätbaserad, internationell plattform 

med information om hundars hälsa. Projektet drivs med stöd av Agrias och SKKs 

Forskningsfond. 

Informerade om att ett möte ägt rum på SKKs kansli med FCI-ledamoten Kari Järvinen, som 

har FCIs uppdrag att leda en arbetsgrupp som närmast motsvaras av SKKs SRD-grupp. 

Informerade om att Svensk Veterinärtidning kommer att publicera ett antal artiklar kring 

temat Forskning Hundavel. 

 

Kjell Andersson 

Informerade om sina fortsatta kontakter med Jämthundklubben och Svenska 

Älghundklubben. 

Informerade om att SSRKs Golden Retrieverklubb nu överlämnat reviderat RAS till SSRK. 

 

Karin Drotz 

Rapporterade från möte med NKKs veterinära rådgivare Astrid Indrebø som tillsammans 

med NKKs nya avelskonsulent Kristin Aukrust och handläggare Merete Røberg-Larsen 

besökte avdelningen för avel och hälsa för att ta del av SKKs erfarenheter från 10 år med 
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RAS. Mötet förordade fortsatt samverkan mellan de nordiska avelskonsulenterna för att dra 

nytta av varandras erfarenheter. 

Rapporterade från årets temautbildning om mentalitet genomförd av Kommittén för hundars 

mentalitet KHM. Efterfrågan på utbildning inom området är stor och helgen var mycket 

uppskattad med föreläsningarna av hög kvalitet. 

Informerade om kommande möte med Chow Chow Ringen och Svenska Spets- och 

Urhundklubben, SSUK, för att diskutera det vidare arbetet med avelsfrågorna/RAS i 

rasklubben utifrån frågeställningar om prioriteringar och hantering av hälsoproblem i en liten 

population. 

 

Maija-Leena Eloranta 

Rapporterade att hon deltagit på Leonbergerklubbens avelskonferens i april där klubbens 

RAS diskuterades. 

Rapporterade från den kurs i avelsdata för avelsfunktionärer i specialklubbar som 

genomfördes i maj. Kursledare var förutom Maija-Leena Eloranta även Kjell Andersson och 

Karin Drotz.  

  

Ulla-Britt Karlmann 

Rapporterade från möte om det forskningsprojekt kring PRA hos PON som erhållit medel 

från ur SKKs Utvecklings- och Forskningsfond.  

 

 

§ 77 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 78 FCI protokoll 
 

Förelåg protokoll från möte i FCI’s General Committee november 2011.   

 

AK noterade protokollet. 

 

 

§ 79 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK diskuterade förteckningen och beslöt göra vissa justeringar. 

 

 

§ 80 Kopia för kännedom 

 

a) Colliebladet specialnummer 2012.  

b) Anmälan mot kennel Försvarsmakten samt SKKs svar.  

c) Kennel Försvarsmaktens produktionsresultat 2005-2010.  

d) SKKs förslag till svarsskrivelse på Länsstyrelsen i Skånes Underrättelse inför beslut. 

e) Inbjudan till konferens om molosser. 
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f) Minnesanteckningar från möte i Jordbruksverkets Referensgrupp för husdjursgenetiska 

resurser. 

g) Från Finska Kennelklubben ang. raskorsning. 

 

 

§ 81 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Helen Häggström kommer att närvara på UKKs kommande möte den 20 september 2012.  

 

 

§ 82 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.  

 

 

§ 83 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum den 5 september 2012 kl 10:15 på SKKs kansli.  

 

___________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


