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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté (AK) 
onsdagen den 5 september 2012 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin, 
Anna Uthorn  
 

Adjungerade:  

Karin Drotz, Sophie Gäfvert (deltog ej fr.o.m. § 92 tom § 102), Åke Hedhammar, Åsa 
Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp (fr.o.m. § 97), Petra Waleij   
 

Anmält förhinder:  

Helen Häggström (ledamot), Berit Wallin Håkansson (adjungerad) 
 

Protokoll 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 

§ 84 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

§ 85 Val av justeringsperson 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 

§ 86 Fastställande av dagordning 

Förslag till dagordning fastställdes efter vissa justeringar. 

 

§ 87 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 23 maj 2012. 
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Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
 

§ 88 AKs budget 

Jerry Mankowski, chef för SKKs ekonomiavdelning, hälsas välkommen. 
Han har bjudits in till mötet för att informera AK om kommitténs budget och 
resultatrapporter.  
 

§ 89 Delegeringsordningen; lägesrapport avseende prioriterade områden 

Diskuterade AK arbetet med de olika prioriterade uppdrag som anges i AKs 
delegeringsordning för mandatperioden. 
 
AK har bl.a. KFs uppdrag att för grundutbildningen av avelsfunktionärer utveckla 
digitala utbildningsverktyg och central utbildning av handledare. I samarbete med 
Studiefrämjandet planerade AK därför att hösten 2012 genomföra en central 
utbildning för blivande ledare till kursen ”Grundutbildning av avelsfunktionärer”. Av 
främst ekonomiska skäl skrinlades planerna. I dagsläget kan konstateras att det inte 
finns personella resurser att genomföra utbildningen förrän tidigast hösten 2013. 
Utvecklingsarbetet fortsätter därför. 
 
Sekreteraren informerade om att det finns förslag om att för SKKs rashandledare 
anordna en utbildning om Agrias Breed Profile. Förhoppningen är att därigenom kunna 
ge rasklubbarna hjälp med hur de på bästa sätt ska använda Breed Profile för att få ut 
mesta möjliga information. Helena Skarp har uppdrag att närmare utreda förslaget och 
beräkna kostnaderna. 
 
Fann AK att frågan om informationsspridning inom kommitténs arbetsområde är väl 
tillgodosett genom Åsa Lindholms referat från AKs möten och de generella artiklar som 
regelbundet publiceras i Hundsport Special.  
 
Konstaterade AK att där uppdrag ännu inte slutförts pågår arbete. 
 

§ 90 Svenska raser 

Förelåg dels ett diskussionsunderlag av SKKs genetiska expert Sofia Malm dels en 
uppdaterad PowerPoint-presentation av läget för de svenska raserna, som Kjell 
Andersson sammanställt till ett uppfödarmöte.   
 
Diskuterade AK åter läget för speciellt de svenska stövarraserna och olika förslag till 
insatser framlades. Avsikten är att i samverkan med berörda klubbar försöka hitta 
framkomliga vägar, som möjliggöra en sund avel av de svenska raserna.  
 
Beslöt AK att återuppta diskussionerna vid nästa AK-möte.  
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§ 91 Dispens beviljad för parning mellan färgvarianterna av riesenschnauzer 

Informerade sekreteraren om att Camilla Johansson, uppfödare av riesenschnauzer, 
beviljats dispens för parning mellan färgvarianterna peppar/salt och svart. Dispensen 
har beviljats på kanslinivå med hänvisning till specialklubbens tillstyrkan samt att det 
fr.o.m. årsskiftet blir tillåtet med parning mellan varianterna. 
 
Beslöt AK fastställa beslutet om dispens. 
 

§ 92  Ansökan om att i avel få använda riesenschnauzer med HD grad C 

Förelåg en ansökan om att i avel få använda en från Polen importerad tik av rasen 
riesenschnauzer, som har HD grad C. Riesenschnauzer ingår i hälsoprogrammet 
avseende HD på nivå 3. 
 
SBKs utskott för avel och hälsa har avstyrkt ansökan med hänvisning till rasklubbens 
yttrande.  
 
Beslöt AK avslå ansökan med hänvisning till special- och rasklubbs yttrande. 

 

§ 93 Ansökan från uppfödare om att få avelsspärra valpkull 

Förelåg ansökan från en uppfödare om att få avelsspärra en valpkull, som tillkommit 
efter tjuvparning. Faderdjuret uppfyller enligt uppfödaren inte den exteriöra standard 
som kan krävas av ett avelsdjur. 
 
Fann AK att registreringsreglerna inte tar upp ”genetisk belastning” i avseende på 
exteriör, som grund för avelsspärr, men att det av hävd kan anses vara en uppfödares 
rätt att få avelsspärra valp eller valpkull av egen uppfödning så länge den inte är 
försåld. 
 
Fann AK att aktuell kull under rådande omständigheter inte kan avelsspärras. 
 

§ 94   Registreringsbestämmelser för belgisk vallhund; förtydligande 

Till följd av FCIs beslut att tillåta parningar mellan varianter inom en och samma ras, 
har AK tidigare (AK 3/2012 § 67) beslutat om nya registreringsregler fr.o.m. 2013. 
 
Förelåg nu från SKKs registreringsavdelning ett förslag till förtydligande av beslutade 
registreringsregler för belgisk vallhund innebärande att avkomman liksom tidigare 
registreras som den rasvariant den själv bedöms vara, men att avkomma som ej har 
standardenlig färg för varianten ska registreras med färgbeteckningen X. 
 
Beslöt AK i enlighet med förslaget. 
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§ 95 Skrivelse från Göran Bodegård 

Förelåg för diskussion en skrivelse från Göran Bodegård med förslag till nytt 
kvalitetspris på utställning för typmässigt överdrivna hundar. 
 
Noterade AK skrivelsen som lades till handlingarna med hänvisning till att frågan redan 
behandlats i andra forum. 
 

§ 96 Parning av tik med flera hanhundar 

AK har tidigare (AK 4/2011 § 99) diskuterat frågan om att tillåta att tik under ett och 
samma löp får paras med flera hanhundar. AK konstaterade då att fördelarna med att 
öppna upp för denna möjlighet är många, men att innan ett principiellt beslut kan tas, 
måste vissa frågor ytterligare utredas t.ex. smittskyddsaspekten och de datatekniska 
problemen. 
 
Kjell Andersson informerade om att Catharina Linde-Forsberg, professor i 
smådjursreproduktion, anser att riskerna med att vid ett och samma löp para med 
flera hundar ur smittskyddssynpunkt är försumbara. Artificiell insemination (A.I) kan 
dock vara att rekommendera.  
 
De datatekniska problem som uppstår i samband med registrering av valpkull efter 
flera faderdjur liksom problemen vid publiceringen på Avelsdata kvarstår och kommer 
inte att kunna åtgärdas inom de närmast åren p.g.a. en alltför höga arbetsbelastning 
på SKKs dataavdelning. 
 
Fann AK att fördelarna med att öppna upp för möjligheten att para med flera 
hanhundar uppväger nackdelarna.  
 
Beslöt AK att det ska vara tillåtet att registrera en valpkull, som är efter flera faderdjur. 
En förutsättning ska dock vara att uppfödaren ansökt om att få para med flera hundar. 
Ansökan ska vara inlämnad till SKKs kansli, avdelningen för avel och hälsa, senast 4 
månader före beräknad parning och innehålla uppgift om aktuell tik och tilltänkta 
hanhundar. Före registrering ska valparna i kullen ID märkas och härstamnings-
kontrolleras genom DNA-typning utförd på blod från såväl valparna som samtliga 
föräldradjur. 
En utvärdering av beslutet ska ske efter tre år. 
 
Uppdrog AK åt Åsa Lindholm att skriva en artikel i ämnet som beskriver möjligheterna 
som öppnar sig, men också tar upp de negativa effekter som kan uppstå, liksom de 
juridiska aspekter och särskilda registreringskrav som finns, då tik paras med flera 
hanhundar.  
 

§ 97 SKKs grundregler 
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Förelåg från SKKs VD Ulf Uddman en förfrågan om AK önskar införa förändringar i 
grundreglernas avelsparagraf. 
 
Beslöt AK föreslå ett förtydligande av punkten 2:5 som behandlar DNA-tester. AK 
önskar att ordet fastställd föregår recessiv nedärvning. 
 

§ 98  Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben ang. AKs vägledning vid tolkning av 
grundreglernas avelsparagraf 

 
Förelåg skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben (SPKK) med synpunkter på AKs 
vägledning vid tolkning av grundreglernas avelsparagraf 2:3 i avseende på 
patellaluxation. 
 
Konstaterade AK att det ur djurskyddssynpunkt aldrig kan vara förenligt med SKKs 
grundregler att använda hund som visar kliniska symptom på patellaluxation. Med 
kliniska symptom menas att hunden är kliniskt affekterad eller har permanent luxerad 
patella. I övrigt hänvisas till AKs tidigare svar på Skrivelse ang. patellaluxation (AK 
1/2012 § 10). 
 
Fann AK skrivelsen därmed besvarad. 
 

§ 99 Skrivelse från SGVK/Club Berger des Pyrénées om ändrig av nivå på hälsoprogram 
avseende HD 

Förelåg skrivelse från SGVK/ Club Berger des Pyrénées om att få flytta rasen berger des 
pyrénées från nivå 2 (krav på känd status) till nivå 1 (central registrering) i avseende på 
hälsoprogrammet gällande HD. Begäran har beslutats på rasklubbens årsmöte och 
vidarebefordrats till SKK genom specialklubben. 
 
Fann AK att tillräckligt underlag saknas för att beslut ska kunna fattas i frågan. 
 
Beslöt AK bordlägga ansökan i avvaktan på att klubben inkommer med en utvärdering 
av hälsoprogrammet på nuvarande nivå. 
 

§ 100 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 
Inlämnade för granskning, revidering 

 Australian kelpie, Anna Uthorn 

 Borderterrier, Elisabeth Rhodin 

 Dalmatiner, Anna Uthorn 

 Fransk bulldogg, Elisabeth Rhodin 

 Grönlandshund, Helen Häggström 

 Papillon, Kjell Andersson 

 Riesenschnauzer, Helen Häggström 
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Anmälda för fastställande 

 Australian kelpie, Anna Uthorn 

 Borderterrier, Elisabeth Rhodin 

 Bosanski ostrodlaki gonic-barak, förenklad RAS 

 Fransk bulldogg, Elisabeth Rhodin 
 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  
 

§ 101 Anmälan av AU-beslut 

Informerade sekreteraren om att Kjell Andersson granskat reviderad RAS för golden 
retriever och att AU därefter beslutat fastställa densamma. 
 

Beslöt AK att fastställa AUs beslut. 

 

§ 102  Avelskonferens 2013  

Karin Drotz redogjorde för planeringen av avelskonferensen som ska äga rum 16-17 mars 

2013. En första inbjudan har skickats till specialklubbar och avtalsanslutna rasklubbar. 
Jan Philipsson, SLU har accepterat inbjudan att vara moderator för konferensen. 
 
Diskuterade AK framlagt förslag till olika programpunkter på konferensen. 
 
Uppdrog AK åt Karin Drotz att utifrån förda diskussioner arbeta vidare med 
konferensinnehållet. 
 
I samband därmed framförde Karin Drotz önskemål om att AK-ledamöterna tar en 
större aktiv del i förberedelsearbetet, då hennes arbetssituation f.n. är ansträngd. 
 

§ 102 Konferensbidrag 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska Taxklubben 
för konferens 2012-04-11--13. 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska 
Vorstehklubben för konferens 2012-05-05--06. 

 

§ 103 Information 

Karin Drotz 
Informerade om den konferens om molossoida raser, som Svenska Mastiffklubben 
arrangerar i samverkan med SKK den 6 oktober.  
 
Maija-Leena Eloranta 
Informerade om att hon kommer att närvara på kommande avelskonferens 
arrangerad av Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg 
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Åke Hedhammar 
Informerade om att han tillsammans med Sofia Malm nu sammanställer vad som 
presenterades och diskuterades under Dog Health Workshop för att i punkter 
konkretisera förslag till åtgärder.  
Informerade om FCI Health Initiative. Med finansiering från SKK och Agrias 
Forskningsfond bistår Brenda Bonnett en av FCI tillsatt arbetsgrupp i arbetet med att 
utveckla ett FCI engagemang i en global hundhälsoportal.  
Informerade om att en av NKU tillsatt arbetsgrupp utarbetar former för en 
harmonisering av SRD/BSI i de nordiska länderna med ambitionen att också vara en 
internationell förebild 
Informerade om att NKU/VK sammanträder den 24-25 oktober i Köpenhamn med 
fokus på vad de nordiska länderna kan bidra med i ett internationellt perspektiv 
beträffande hundars hälsa samt ”nordiska rasers hälsa och överlevnad” 
Informerade om att World Small Animal Veterinary Association, WSAVA, inom ramen för 
arbetet i en Hereditary Defect Committee har skapat en webbaserad informationskälla 
avseende genetiska defekter hos hund och katt med bl.a. en omfattande och 
världsomspännande förteckning av laboratorier och DNA tester. 
(http://www.wsava.org/HereditaryDefects.htm).  
Informerade om att The Associate Parliamentary Group for Animal Welfare (APGAW), 
en i Storbritannien parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp som arbetar med frågor 
avseende genetisk hälsa hos rashundar, har kommit med en ny rapport 
(http://www.apgaw.org/reports-and-publications/pedigree-dog-report-2012). 
Informerade om att Jordbruksverket kommer att anordna en djurskyddskonferens den 
13 november. Under rubriken Svenska Kennelklubbens samverkan i 
”hundskyddsfrågor” med fokus på avelsaspekterna kommer SKK ta upp både aktuella 
och önskvärda samverkansformer. 
Rapporterade att arbete f.n. pågår med att utarbeta detaljerna i det regelverk som AK 
beslutat ska gälla för rasen shar pei från 1 januari 2013  
Informerade om pågående forskning och kommande disputationer: 
Brachycefali/gliom; Katarina Truwé disputerar den 17 oktober  
Shar pei; Mia Olson disputerar den 13 december   
Långtidsstudier med tumörfokus pågår i både flatcoated retriever och berner sennen 
populationerna.  
Atopi/sköldkörtelrubbbning; genomikstudierna börjar bära frukt. 
Beteendestudier med genomiskt material initierade.  
Informerade om att artiklarna i Svensk Veterinärtidning om hundavel och forskning 
fortsätter under hösten. 
 
Ulla-Britt Karlmann 
Informerade om ett förslag att inom ramen för hälsoprogrammet avseende 
ögonsjukdomar/defekter införa central registrering av Cherry Eye. 
 

http://www.wsava.org/HereditaryDefects.htm
http://www.apgaw.org/reports-and-publications/pedigree-dog-report-2012
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Beslöt AK att frågan ska föras upp på dagordningen till kommande AK-möte. 
  

§104 Protokoll från CS 

a) CS-protokoll nr 2/2012 med protokollsutdrag 
b) CS-protokoll nr 3/2012 

 
Noterade AK protokollen och protokollsutdragen, som därefter lades till handlingarna. 
 

§ 105 Protokoll från övriga kommittéer 

 
Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 

 
Noterade AK förtecknade protokoll och lade förteckningen till handlingarna. 
 

§ 106 Protokoll från FCI 

a) Protokoll FCI Europe Section april 2012.  
b) FCI General Committee april 2012; main decisions 
c) Protokoll FCI Breeding Commission 

 
Noterade AK protokollen. 
 

§ 107 Pågående ärenden 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
AK noterade förteckningen. 
 

§ 108 Kopia för kännedom 

a) Vidgad uppgift för exteriördomare. 
b) Skrivelser gällande Försvarsmakten och avel av tjänstehundar.  
c) Samverkansråd mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna.  
d) Minnesanteckningar från mötte med Chow Chow Ringen 2012-05-23. 
e) Sammanställning Svensk Lapphund. 
f) Länsstyrelsen i Skånes beslut gällande uppfödning av shar pei. 
g) Sv. Veterinärtidning; Tema forskning hundavel. 
h) Sv. Veterinärtidning; febersjukdom hos shar pei. 
i) FCI; The ”dog world” met in Stockholm. 
j) Rasvårdsplan 2012/2013 för smålandsstövare.  

 

§ 109 Övriga ärenden 

a) Ansökan från SÄK om införande av HD-index för norsk älghund grå. 
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Förelåg skrivelse från Svenska Älghundklubben med önskemål om att HD-index 
införs för norsk älghund grå fr. o m 2013-01-01, samtidigt som det enligt 
tidigare beslut införs för jämthund. 
 
Informerade Sofia Malm att provkörningar gjorts som visar att det går att 
skatta avelsvärden och att förutsättningarna finns för att införa HD-index för 
rasen.  
 
Beslöt AK bifalla ansökan 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 åsätts avkomman 
avelsspärr som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur 
med svenskt undersökningsresultat grad D eller E.  
Utländsk avelshund som saknar eget index i SKKs register, ska ha HD-status A 
eller B i enlighet med nu gällande regler.  
Beslutet gäller fr.o.m. 2013-01-01. Underströk AK vikten av att berörda klubbar 
informerar sina medlemmar om beslutet. 
 

b) Skrivelse från SÄK ang. diagnosen PRA hos älghundraserna. 
 
Beslöt AK p.g.a. tidsbrist att bordlägga ärendet. 
 

c) Ansökan från SSRK/Golden Retrieverklubben om central registrering av 
GR_PRAII. 
 
Förelåga ansökan från rasklubben för golden retriever om att få införa central 
registrering av resultat för DNA-test avseenden PRA-formen GR_PRA II. 
Ansökan tillstyrks av Svenska Spaniel och Retrieverklubben.  
Registrering av GR_PRA I sker redan i enlighet med tidigare beslut (AK 3/2011 § 
78). 
 
Beslöt AK bifalla ansökan om central registrering (nivå 1 av hälsoprogram) av 
GR_PRAII.  
AK vill understryka vikten av att klubben också informerar om att resultat från 
DNA-test för GR_PRAI eller GR_PRAII inte visar hundens status för ev. andra 
former av PRA som kan finnas hos golden retriever. AK rekommenderar fortsatt 
ögonlysning, speciellt av äldre avelsdjur. 

 

§ 110 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 
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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.  
 

§ 109 Sammanträdet avslutas  

Nästa möte äger rum 2012-11-21. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Britt-Marie Dornell   Maija-Leena Eloranta 
Ordförande    Justerare 
 
 
Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 


