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SKK/AK nr 4/2011 

2011-09-14 

§ 94 - § 117 

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

14 september 2011 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

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

Anna Uthorn  

  

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

Helena Skarp, Ulf Uddman, (t.o.m. § 97), Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (t.o.m. § 108) 

  

  

Anmält förhinder: Maija-Leena Eloranta, Helena Rosenberg, adjungerad 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 94 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till Sophie Gäfvert, som 

tillsammans med Berit Wallin Håkansson skall bistå AK i framförallt ögonfrågor. Förklarades 

mötet därefter öppnat.  

 

 

§ 95 Val av justerare 

 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 96 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter visst tillägg. 

 

 

§ 97 Information från SKKs Vd 

 

Informerade Ulf Uddman om den omorganisation som ägt rum och som innebär att Helena 

Skarp tillträtt som chef för en ny avdelning för avel och hälsa. Den består förutom av det 
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tidigare avelssekretariatet också av den del av registreringsavdelningen, som handhaft 

veterinära undersökningsresultat. Helena Skarp kommer att ersätta Ulf Uddman som ständigt 

adjungerad i AK. 

 

Vidare informerade Ulf Uddman om att Djurskyddsutredningen är inne i sin slutfas. 

Utredningen kommer att överlämnas till Landsbygdministern den 28 november. 

 

Ett möte har ägt rum med representanter för Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Skåne. SKK 

har därvid påpekat det orimliga i att länsstyrelserna har olika tolkningar av regelverket för 

tillsynsverksamheten.  

 

Ett team från engelska BBC kommer till Sverige under hösten och SKK har tackat ja till att 

medverka i programmet. 

 

Ulf Uddman lämnade mötet. 

 

 

§ 98 Föregående protokoll nr 3/2011 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 25 maj 2011. 

 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 

 

 

§ 99 Bordlagda ärenden AK nr 3/2011 

 

 § 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. 

 

 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. 

 

 …  

 

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

 arbetsgruppens analys.  

 

Förelåg arbetsgruppens utredning i frågan. Såväl positiva som negativa effekter fanns 

redovisade. 

 

Konstaterade AK att fördelarna med att öppna upp för möjligheten att para med flera 

hanhundar är många, men att innan ett principiellt beslut kan tas,  måste vissa frågor 

ytterligare utredas t.ex. smittskyddsaspekten och de datatekniska problemen. 

 

Beslöt AK bifalla ansökan i aktuellt fall.  

 

 § 90 Övriga ärenden 

  

  a) Beslut från Länsstyrelsen om avelsförbud; principdiskussion 

 

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

 

Länsstyrelsen i Skåne Län har, med hänvisning till djurskyddslagen, beslutat förbjuda 

uppfödare att avla på en viss namngiven tik. SKK har fått kopia av beslutet där Länsstyrelsen 

avråder SKK från att registrera fler avkommor undan tiken.  

 

Tiken, som själv har HD-status grad D, har vid 4 tillfällen parats med samma hanhund vars 

HD-status är okänd. Tiken parades första gången före 18 månaders ålder och har därefter ej 

erhållit tillräcklig vila mellan parningarna. 

 

Enligt SKKs register är uppfödaren till de två senaste kullarna inte samma person som 

omfattas av Länsstyrelsens beslut. 

 

Diskuterade AK ingående konsekvenserna av Länsstyrelsens beslut och vilket förhållningssätt 

SKK bör ha till ev. framtida beslut i ärenden av denna typ. 

 

Beslöt AK med hänvisning till Länsstyrelsens beslut påföra aktuell tik en avelsspärr. 

 

Beslöt AK vidare att delegera till avdelningen för avel och hälsa att avelsspärra hundar i 

enlighet med ev. framtida beslut av länsstyrelse. Vid diskrepans mellan länsstyrelsens beslut 

och SKKs regler/föreskrifter ska ärendet föras till AK för beslut. 

 

 § 90 Övriga ärenden 

 

 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. 

 
Specialklubben har i sitt yttrande tillstyrkt ansökan. 
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Beslöt AK i enlighet med specialklubbens yttrande bifalla dispensansökan om att få registrera en 

(1) valpkull efter en av två namngivna hanhundar trots att HD-statusen är okänd, under 

förutsättning att övriga registreringsbestämmelser är uppfyllda. 

 

 

§ 100 Skrivelse ang. färgbeteckningar hos mops 

 

Förelåg skrivelse i vilken gällande färgbeteckning hos mops ifrågasätts. 

 

SKKs registreringsbestämmelser anger för mops, sedan mer än 20 år tillbaka, färgerna gul (fawn) 

med beteckning G samt svart med beteckning S. Övriga färger registreras som ej godkänd färg 

med beteckningen X.  

 

I specialklubbens (SDHK) yttrande hänvisas till Renée Sporre Willes, som menar att färgen fawn 

inbegriper de i standarden för mops nämnda nyanserna aprikos samt silver. Fawn kom för många 

år sedan att försvenskas till gul. 

 

Klubben önskar med hänvisning till ovanstående att färgen gul ändras till fawn med svart mask, 

som också har beteckningen G. 

 

Beslöt AK i enlighet med klubbens önskemål att färgen gul hos mops ändras till fawn med svart 

mask, som då också inbegriper aprikos samt silver. 

 

 

§ 101 Skrivelse ang. hälsoprogram nivå 1 avseende HD och tolkningen av SKKs 

Grundregler 

 
Förelåg en skrivelse ang. avel på ett föräldradjur med HD grad D eller E, som idag kan ske utan 

att det betraktas som brott mot SKKs Grundregler. Brevskrivaren menar att detta inte är 

acceptabelt i förhållande till vad som gäller om uppfödare inte genomför en stipulerad 

hälsoundersökning före parning. 

 

AK diskuterade frågeställningen ingående utifrån olika perspektiv. AK menar att olika krav inte 

kan ställas mot varandra. Att känna till sin hunds status är viktigt och i vissa fall helt avgörande 

för om uppfödaren ska kunna fatta ett klokt och försvarbart avelsbeslut. Om en hund ska användas 

i avel trots att den är HD-belastad, måste bero på hundens kliniska hälsa, vilka övriga problem 

som finns inom rasen och på tillgänglig avelsbas. RAS bör härvid utgöra underlag för ett beslut. 

Den djurskyddsmässiga aspekten måste dock alltid vara överordnad andra hänsynstaganden. 

 

Beslöt AK att frågan om avel på HD-belastade hundar med grad D eller E ska behandlas vidare 

av den arbetsgrupp som på AKs uppdrag sedan tidigare utarbetat förslag till framtida tolkning av 

Grundreglernas avelsparagraf.  I gruppen ingår Åke Hedhammar, Elisabeth Rhodin, Sofia Malm 

(ersätter Helena Rosenberg), Åsa Lindholm samt Ulla-Britt Karlmann, sammankallande. Förutom 

HD-problematiken är en översyn av tolkningsförslaget till Grundreglerna nödvändig med 

hänvisning till bl.a. AKs uttalande om avel på individer med anlag för färgen merle. 

 

 

§ 102 Rasvårdsplan för smålandsstövare 

 

Förelåg förslag till rasvårdsplan för 2011/2012 avseende smålandsstövare. Planen är utarbetad 

av Arbetsgruppen för rasvård smålandsstövare och har som mål att 1-3 kullar ska födas som 

F1 generation. Inkorsning kommer troligen att ske med dunkerstövare resp. finsk stövare. 
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AK noterade rasvårdsplanen och lade den därefter till handlingarna. 

 

 

§ 103 Ansökan om anstånd med utvärdering av hälsoprogram 

 

Förelåg ansökan från Svenska Grand Danois Klubben (SGDK) om anstånd med utvärdering 

av utträdet ur hälsoprogrammet nivå 2 avseende HD. Klubben hänvisar till att man fortsatt 

önskar kunna fokusera på rasens hjärtproblem. 

 

Beslöt AK medge anstånd med utvärderingen till 2014-01-01. 

 

 

§ 104 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 
 

Inlämnad för granskning 

- 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● pudel, Kjell Andersson 

● schäfer, Anna Uthorn 

● shetland sheepdog, Maija Eloranta 

 

Anmälda för fastställande 

● irish softcoated wheaten terrier, Helena Rosenberg 

● pudel, Kjell Andersson 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

 

§ 105 RAS; revidering under pågående gillighetsperiod 

  

a) Förelåg förslag från Svenska Welsh Corgi Klubben (SWCK) till reviderad RAS. 

Anledningen till revideringen är främst nya avelsrekommendationer avseende von 

Willebrands sjukdom typ 1, ändrade krav för valphänvisning samt reviderad 

rasstandard. 

 

Beslöt AK att fastställa klubbens förslag till reviderad RAS. 

 

b) Förelåg förslag från Borzoi-Ringen till revidering av klubbens RAS som nyligen 

fastställts. Ändringen är föranledd av ett påpekande från SKKs domarkommitté om att 

texten till två bilder bör ändras.  

 

Beslöt AK fastställa klubbens förslag till ändrad bildtext.  

  

 

§ 106 Utbildning  

 

Informerade Karin Drotz om det pågående arbetet att tillsammans med Studiefrämjandet 

vidareutveckla formerna för grundutbildningen av avelsfunktionärer. 
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AK tackade för informationen och gav sitt stöd till det fortsatta arbetet. 

 

 

§ 107 Konferensbidrag 

 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Specialklubben Rhodesian 

Ridgeback Sverige (SRRS) för konferens 2011-04-09--10. 

 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till rasklubben för afghanhund 

för konferens 2010-11-13--14. 

 

 

§ 108 SKKs Forsknings- och utvecklingsfond 

 

Inledningsvis diskuterade AK syftet med SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond (Fonden), 

som ska vara att stödja insatser som har till mål att främja avel av rashundar i enlighet med 

stadgarnas målparagraf. Enligt statuterna ska Fonden vidare vara ett komplement till det 

forskningsstöd SKK bidrar med genom de två forskningsstiftelserna som förvaltas av SKK. 

Medel ur Fonden kan sökas av medlemsorganisation inom SKK, enskilda medlemmar, 

forskningsinstitutioner eller enskilda forskare. 

 

AK menar att om Fonden på bästa sätt ska kunna ge stöd till projekt, som främjar 

avelsarbetet för mentalt och fysiskt sunda hundar, är en uppstramning av statuterna för 

Fonden önskvärd.  Ett tydliggörande av Fondens syfte och ändamål skulle vara till hjälp för 

såväl sökanden som handläggande kommittéer.  

 

Beslöt AK föreslå CS att utse en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av statuterna 

för SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond. 

 

Förelåg vidare sju ansökningar om medel från Fonden: 

 

a) Field Spaniel Klubben – SLU avseende PRA-forskning 

Förelåg ansökan från Field Spaniel Klubben om medel för att kunna lämna ekonomiskt bidrag 

till de hundägare som DNA-testar sina hundar avseende PRA. 

 

Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan med hänvisning att projektet bör kunna hanteras inom 

ramen för redan befintlig PRA-forskning som bedrivs av SLU med bidrag från Agrias och 

SKKs Forskningsfond. 

 

b) Norrköpings Hundrehab. och Utbildningscenter AB avseende ”Studier avseende 

BEMER-systemets positiva påverkan på hund” 

Förelåg ansökan avseende studier av BEMER systemets positiva påverkan på olika fysiska 

skador hos hund. Systemet är en medicinsk apparatur som genom elektromagnetiska impulser 

aktiverar cellerna och dess ämnesomsättning. Medel söks för inköp av Bemer-utrustning och 

upprättande av skattningsscheman samt för veterinärkonsultationer och för arbetsinsats. 

 

Konstaterade AK att ansökan saknar anknytning till Fondens ändamål och beslöt därför 

föreslå CS att avslå ansökan. 
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c) Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) avseende ”Patellastatus finsk spets” 

SSF önskar inventera patellastatusen hos finsk spets. Klubben ansöker därför om medel för att 

täcka veterinärkostnader för patellaundersökning av hundar vid 15 utställningar.  

 

Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan med hänvisning till att klubben, som inledningsfas, i 

stället bör göra en utvärdering av pågående hälsoprogram på nivå 1 gällande central 

registrering av resultat från patellaundersökningar. AK har utarbetat en mall för utvärderingar 

av hälsoprogram som härvid kan utgöra underlag för klubbens arbete.  

 

d) Specialklubben för Skällande Fågelhundar (SSF) avseende ”Säkring av gamla 

pappersdokument” 

Förelåg ansökan från SSF om medel för att täcka kostnader som uppkommer i samband med 

klubbens försök att säkra gamla dokument. 

 

Konstaterade AK att klubbens ansökan är synnerligen behjärtansvärd och att de 

omständigheterna som klubben anför är extraordinära. AK stödjer därför klubbens intentioner, 

men anser inte att ansökan ligger inom ramen för Fondens syfte. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår AK därför CS att om möjligt tillmötesgå SSFs 

ansökan, men på annat sätt än genom Fondens försorg. 

 

e) Svenska Salukiringen – Torkel Falk avseende ”Studie av normalvärden på hjärtat hos 

saluki” 

Förelåg ansökan från Salukiringen om medel till att få genomföra en studie av normalvärden 

för hjärtan hos saluki. Behovet av studien har uppkommit p.g.a. svårigheter att på ett korrekt 

sätt diagnosticera DCM hos rasen. 

 

Beslöt AK föreslå CS att bevilja ansökan med 84 000 kr. 

 

f) PON-unionen – Kristina Narfström avseende PRA-forskning 

Förelåg ansökan från PON-unionen (rasklubb för polski owczarek nizinny) om bidrag till 

forskningsprojekt avseende PRA inom rasen.  Målet är att kunna utveckla ett DNA-test, vilket 

är av särskild betydelse för PON, som är en numerärt liten ras, där PRA debuterar ännu senare 

än inom andra raser. 

 

Konstaterade AK att projektet redan beviljats 100 000 kr från Fonden våren 2011. Vad 

därutöver nu anförs bör rymmas under SLUs forskningsprojekt gällande PRA som erhållit 

medel från Agrias och SKKs Forskningsfond. 

 

Beslöt AK med hänvisning till ovanstående föreslå CS att avslå ansökan. 

 

g) Niklas Bergknut avseende “Calcification of canine intervertebral discs” 

Förelåg ansökan från Niklas Bergknut om medel för en studie av förkalkade disker hos 

chondrodystrofa hundar. Målsättningen att identifiera vilken typ av calciumsalt som bildas i 

diskerna för att på så sätt sedan kunna gå vidare med ev. genetiska studier. 

 

Fann AK ansökan mycket intressant, men anser att den i sin omfattning och mer generella 

syfte ligger utanför Fondens ändamål. Däremot finns andra fonder mer lämpliga för denna typ 

av ansökan t.ex. Agrias och SKKs Forskningsfond. 
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Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan. 

 

 

§ 109 Information 

 

Karin Drotz 

Rapporterade från den internationella domarkonferensen ”Picture Perfect… but without 

exaggeration” i anslutning till Europautställningen i Leeuwarden, Nederländerna. Ett 

hundratal domare deltog och programmet innehöll bl.a. föreläsningar av NKKs 

veterinärmedicinska rådgivare och ordförande i FCIs Breeding Commission Astrid Indrebø 

och Claudia Vinke vid Veterinärmedicinska fakulteten, universitetet i Utrecht, som talade om 

hundars beteende. Vidare ägnades några timmar åt grupparbeten med ett antal frågeställningar 

kring domares uppdrag och ansvar. 

 

Rapporterade från möte i den av CS tillsatta arbetsgruppen för att integrera SRD- och RAS-

perspektiven. Kontakter har tagits med ett antal ras- och specialklubbar för att få till stånd en 

dialog angående klubbarnas arbete med hälsofrågor kopplade till exteriör. 

 

Elisabet Rhodin 

Informerade om kommande uppdrag i samband uppfödarutbildningar arrangerade av 

länsklubbarna i Sörmland och Norrbotten. 

 

Helena Skarp 

Informerade om den förfrågan som kommit från FCI om hälsosituationen för cavalier king 

charles spaniel i Sverige. FCI önskar uppgift om pågående hälsoprogram och deras ev. 

påverkan på rasens hälsostatus. Svar ska vara FCI tillhanda senast sista september. 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Meddelade att Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel (SCKCS) önskar ett möte 

med AK för att diskutera både rasens och klubbens situation idag.   

 

Beslöt AK kalla klubben till ett möte. Från AK och SKK deltar Britt-Marie Dornell, Åke 

Hedhammar, Sofia Malm, Helena Skarp, Petra Waleij samt AKs sekreterare, som också är 

sammankallande. 

 
Sofia Malm 

Informerade om att den nya DNA-remissen för GR_PRA1 nu ligger ute på SKKs webbplats 

under DNA-tester. 

Rapporterade från forskningskonferensen EAAP i Stavanger den 29 augusti till 2 september. 

Informerade om att projektet avseende införande av HD-/ED-index har påbörjats. 

Informerade om att planeringen av workshopen ”the 1st International Workshop on 

Enhancement of Genetic Health in Purebred Dogs” den 2-3 juni 2012 fortskrider  

och att registreringen förväntas öppna under september månad. Mer information finns på 

www.doghealthworkshop.com. 

Meddelade att nästa möte med NKU/VK hålls i Stockholm den 1-2 december. Kallelse har 

skickats ut. 

Rapporterade från möte med den arbetsgrupp som av AK utsetts att göra en översyn av 

hälsoprogram för PRA i avseende på obligatorisk ögonlysning av föräldradjur.  

 

http://www.doghealthworkshop.com/
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AK tackade arbetsgruppen för utfört arbete och anser med denna rapport uppdraget som 

slutfört. Frågan kan komma att tas upp igen när dataresurser finns tillgängliga för statistiska 

bearbetningar av det stora material av ögonundersökningsresultat som finns i SKKs databas. 

 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade från möte med Svenska Lapphundklubben (SLK). 

 

 

§ 110 Protokoll från CS  

 

a) CS-protokoll nr 2/2011 med protokollsutdrag. 

b) CS-protokoll nr 3/2011 med protokollsutdrag. 

 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 111 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 112 Protokoll från FCI 
 

a) Protokoll från möte i FCI General Committee okt. 2010. 

b) Protokoll från möte i FCI General Committee april 2011. 

c) Protokoll från möte feb. 2011 mellan FCI Standards, Scientific och Breeding 

Commissions. 

 

Noterade AK protokollen och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 113 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

 

 

§ 114 Kopia för kännedom 

 

a) Tillämpningsanvisningar till SKKs allmänna bestämmelser – personer som p.g.a. 

myndighetsbeslut inte får hantera hund. 

b) Två artiklar i The Veterinary Journal; International and collaborative strategies to 

enhance genetic health in purebred dogs och Rules regulations, strategies and 

activities within the FCI to promote canine genetic health. 

c) Snabbrapport från olika möten inom FCI, NKU och EPN den 3-9 juli 2011. 

d) Protokoll från Samverkansmöte SKK/SVF/JBV/SLU kring hälsoaspekter på hundavel. 

e) Minnesanteckningar från möte i arbetsgruppen för uppföljning av SRD-raser. 
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f) Information ang. SKK projekt ”Andnings-DVD” m.m. 

g) Minnesanteckningar från DNA-gruppens möte den 5 april 2011. 

h) Minnesanteckningar från möte maj 2011 angående Avelsdata. 

i) Minnesanteckningar från möte aug. 2011 avseende hälsoprogram för PRA baserat 

ögonlysning. 

j) Ny blankett för ansökan om registrering av valpkull. 

k) Nya avelskrav för rottweiler i Danmark avseende Mentalbeskrivning. 

l) Skrivelse till CS från Göran Bodegård ang. kostnader för transport av hund. 

m) Föreläggande enl. djurskyddslagen från Länsstyrelsen i Skåne (shar pei). 

n) Revidering av de gemensamma nordiska utställningsbestämmelserna. 

o)  Yttrande från JV om avel av hund med anlag för merle. 

 

 

§ 115 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Konstaterade AK att ingen av AKs ledamöter har möjlighet att delta på UKKs möte den 11 

oktober. 

 

 

§ 116 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.  

 

 

§ 117 Mötet avslutas 
 

Nästa möte äger rum 2011-11-24.  

 

___________________________________________________________________________ 

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   Anna Uthorn 

Ordförande    Justerare 


