
SKK / AK nr 1-2009 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17-18 januari 

2009. 

Närvarande:  

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson, Catrine Holmquist, Agneta Persson, 

Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn  

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (t o m § 12), 

Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (fr o m § 12) 

 

Vid protokollet: Karin Drotz 

  

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av justerare 

Utsågs Elisabeth Rhodin att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter justering. 

 

Föregående protokoll SKK/AK nr 4/2008 

§ 4 Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 19 november 2008. 

§ 156 Ansökan från Crested Network 

 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan under förutsättning att alla undersökta hundar 

fotograferas avseende ögonbotten. Avsikten är att bilderna ska användas i undervisningssyfte. 

Beslöt AK efter förfrågan från Crested Network att ändra i beslutet när det gäller att" alla 

undersökta hundar fotograferas avseende ögonbotten" till att ett representativt urval av 

undersökta hundar fotograferas. 

Bordlagda ärenden AK nr 5 2008 

 

§ 5 AK nr 5/08 §143 Omregistrering av hårlag, chinese crested dog  

Förelåg yttrande från ras- och specialklubb med nytt förslag om upphävande av förbud mot 

omregistrering av hårlag på chinese crested dog efter 6 månaders ålder. Rasklubben motiverar sitt 

ställningstagande med att det är bättre att hundarna är registrerade i rätt hårlag eftersom 

registrerat felaktigt hårlag skapar förvirring när det gäller genetiskt möjligt hårlag hos avkomman. 

Enligt RAS ska avelsarbetet bedrivas så att inget hårlag missgynnas. 

Påverkan av hårlag hos chinese crested dog har tidigare varit föremål för behandling hos 

Dopingkommittén p.g.a. användande av otillbörliga hårborttagningsmedel. Innan AK tar ställning 

till ändring av reglerna när det gäller omregistrering av hårlag för rasen kommer Dopingkommittén 



och Uppfödar-och Kennelkonsulentkommittén att tillfrågas om eventuella synpunkter utifrån sina 

ansvarsområden. 

Beslöt AK att bordlägga behandlingen av det nya förslaget till det gemensamma mötet med UKK 

17-18 januari 2009.  

Förelåg yttrande från SKK/Dopingkommittén VU som anser att "i det fall 6 månader kan anses vara 

för låg gräns bör det dock finnas en övre åldersgräns för omregistrering av hårlag". 

Klargjordes att hund enligt gällande regler utan dispens kan omregistreras före det att hunden fyllt 

6 månader. 

Beslöt AK att ta upp ärendet vid förhandlingar med UKK och att därefter fatta beslut. 

Beslöt AK efter överläggningar med UKK att omregistrering av hårlag för chinese crested dog kan 

ske före det att hunden fyllt 9 månader. Efter 9 månaders ålder ställs dispensansökan till SKK/AK. 

 

 

§ 6 AK nr 5/08 § 159 FCI 

Beslöt AK att vid nästa möte gå igenom punkt d) förslag till FCI International Breeding Strategies. 

Lades dokumenten därefter till handlingarna. 

Förelåg förslag till FCI Breeding Strategies från NKK till FCI Breeding Commission och önskemål om 

AKs synpunkter på innehållet. Förslaget kommer efter bearbetning att presenteras för FCI General 

Committee. AK tog del av förslaget och diskuterade innehållet. 

Beslöt AK att tillsätta en arbetsgrupp för att sammanställa synpunkter på förslaget till FCI Breeding 

Strategies. Utsåg AK Britt-Marie Dornell, Åke Hedhammar och Helena Rosenberg att ingå i 

arbetsgruppen. AK beslöt även att delge SKKs Grundregler på svenska och engelska till 

ledamöterna i FCI Breeding Commission. Uttalade AK att man ser mycket positivt på initiativet till 

utarbetandet av avelsstrategier inom FCI. 

 

Ärenden 

 

§ 7 Redaktionell ändring av SKKs Avelspolicy 

Förelåg förslag till justering i enlighet med den fr o m 2009-01-01 nya formuleringen av SKKs 

grundregel 2:3.  

Beslöt AK att, i enlighet med formuleringen i SKKs grundregler, fastställa förslaget och att bilägga 

avelspolicyn i sin helhet till protokollet. 

 

 

§ 8 Gemensamt möte AK och UKK söndagen den 18 januari 

Förelåg dagordning för möte med UKK.  

AK diskuterade punkten om utbildning av uppfödare beträffande arbetet med exteriöra överdrifter. 

AK menar att utbildning måste ske både internt för SKKs kanslipersonal och externt för 

medlemmar.  

Förelåg diskussionsunderlag kring AKs/UKKs informationsspridning med förslag till vägar att nå 

uppfödare på "gräsrotsnivå". Förslaget inbegriper samverkan med Kennelkonsulenter som en unik 

resurs när det gäller direktkontakt med uppfödare och möjligheten att använda tidningen 

Hundsport Special för informationsspridning till uppfödare. 

Noterade AK dagordningen. 

Beslöt AK att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utforma en policy för hur AKs 

profileringsfrågor hanteras på kanslinivå. Utsåg AK Karin Drotz, Åsa Lindholm och Helena 

Rosenberg att ingå i arbetsgruppen. Beslöt AK vidare att föreslå UKK att kommittéerna tillsammans 

tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att sammanställa ett material avsett för kennelkonsulenterna 

att använda i sina kontakter med och utbildning av uppfödare. Uttalade AK att det är angeläget att 



tidningen Hundsport Special får ekonomiska möjligheter att verka som informationskanal till 

uppfödare på bred front. Beslöt AK föreslå CS att uppfödare med kennelnamn får tidningen 

Hundsport Special gratis. 

 

 

§ 9 Gotlandsstövare, återinförande i SKKs stambok. 

Förelåg minnesanteckningar från möte mellan SKK, Svenska Stövarklubben (SvStK) och 

Gotlandsstövareföreningen. Arbetsgruppens förslag till handlingsplan för Gotlandsstövare 

redovisades enligt följande: 

Förutsättningar finns nu för att åter registrera gotlandsstövare i SKK:s hundregister.  

SvStK ska årligen sända in en utvärdering till SKK. 

SvStK ska efter fem år göra en mer omfattande utvärdering. 

Om registreringen återupptas, kommer även de hundar som rasklubben registrerat under 2007 och 

2008 att överföras till SKK:s hundregister. 

Beslöt AK föreslå CS att bifalla arbetsgruppens förslag, att med omedelbar verkan åter registrera 

gotlandsstövare i SKK:s S-register och att överföra de hundar som rasklubben registrerat under 

2007 och 2008 till SKK:s hundregister. Beslöt AK vidare föreslå CS att ge SvStK i uppdrag att 

årligen sända in en utvärdering till SKK och att efter fem år göra en mer omfattande utvärdering. 

Förklarade AK beslutet omedelbart justerat. 

 

 

§ 10 Registrering av livmoderimporter, förfrågan från Svenska Vallhundsklubben (SVaK). 

Förelåg skrivelse från SVaK angående registrering av valpkull undan icke svenskregistrerad avelstik 

av rasen border collie som lånas in från annat land. Dessa tikar undantas från krav på 

vallhundsprov vid registrering av en valpkull. Klubben menar att detta är ett kryphål, som kan 

locka mindre seriösa uppfödare att föda upp s k livmoderimporter, och önskar att undantaget för 

dessa tikar upphävs.  

Beslöt AK att border collie inte ska undantas från de allmänna registreringsbestämmelserna när det 

gäller registrering av en valpkull undan icke svenskregistrerad avelstik. De valpar som registreras 

utan att modertiken avlagt vallhundsprov kommer i sin tur inte att kunna gå vidare i avel med 

mindre än att godkänt vallhundsprov avlagts. Därmed gäller undantaget endast för en kull och i en 

generation vilket hindrar fortsatt avel på omeriterade tikar. SKK/AK följer utvecklingen med 

avseende på livmoderimporter. 

 

 

§ 11 PRA hos rottweiler, förfrågan från Sv Rottweilerklubben 

Förelåg förfrågan från rasklubben om direktiv för avel när det gäller ögonsjukdomen PRA. Klubben 

fick avelsråd i samband med att det första fallet i rasen uppmärksammades. 

Beslöt AK att upprepa samma avelsråd som gavs till Rottweilerklubben och SBK i januari 2007;  

Att avråda från avel med PRA-hunden och dess kullsyskon, bägge föräldrarna till kullen och PRA-

hundens avkomma. Avel på övriga nära släktingar bör bedrivas försiktigt, dvs man bör begränsa 

antalet avkommor. Rådet är också att ögonundersöka släktingarna före avel och att inte sätta dem 

i avel alltför tidigt. 

 

 

§ 12 Avelskonferens 28/2-1/3 2009 

Förelåg program för konferensen med följande rubriker i korthet; Sund hundavel, Exteriöra 

överdrifter, RAS-arbetet, Utvärdering av hälsoprogram, Nya grundregler, DNA-test och genetisk 

forskning, Mentalitet, Avel i små populationer. Programmet har mött positiva reaktioner bland 



klubbar och medlemmar. 

Beslöt AK att inbjuda RAS-handledarna att delta vid konferensen utan kostnad. Inbjöds Åsa 

Lindholm att delta vid konferensen för att skriva ett reportage i Hundsport Special. 

 

 

§ 13 Ansökan om dispens att använda ED-belastad schäfertik i avel 

Förelåg ansökan gällande S16731/2006 Junistars Zindy och yttrande från Svenska 

Brukshundklubben som föreslår avslag. Ägarna till tiken anser sig inte i tid ha fått information om 

det hälsoprogram gällande ED som började gälla 2008-01-01 och anger att tiken om hon varit född 

7 dagar tidigare inte hade omfattats av detsamma. 

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att tillräckliga skäl för dispens inte anses föreligga. 

 

 

§ 14 Försvarsmakten och MH, utvärdering och omprövning 

Enligt AK-beslut från möte 5-2007 § 154 tillåts Försvarsmakten (FM) att registrera valpkull efter 

Lämplighetstestade (L-testade) avelsdjur födda före 2002-01-01, utan krav på känd mental status 

(Mentalbeskrivning Hund, MH). För övriga hundar inom FM krävs, för registrering av valpkull, att 

föräldradjuren ska ha ett ifyllt MH-protokoll i de delar där så är möjligt. MH-protokollet bifogas 

tillsammans med registreringsansökan och SKK arkiverar MH-protokollen till dess parterna kommit 

överens om hur resultat gällande mentaltest för Försvarsmaktens hundar ska registreras och 

offentliggöras. Enskild person kan fram till dess ta del av protokoll för aktuella avelsdjur via FM. 

Inom beslutet framgår att ärendet ska utvärderas och omprövas årligen.  

Förelåg statistik avseende MH för avelsdjur i kennel Försvarsmakten.  

Konstaterade AK att frågan är komplex och att en dialog mellan samtliga parter, SBK, FM, SKK, är 

viktig och stöds av kommittén. Beslöt AK förlänga tidigare beslut ytterligare 1 år samt att uppmana 

FM till öppenhet gällande resultat från avelsdjurens L-test.  

Beslöt AK att undersöka om SLUs tidigare uppdrag, att utvärdera MH-data för rasen schäfer, kan 

utökas till att även omfatta Försvarsmaktens delvis ifyllda MH-protokoll.  

 

 

§ 15 Inmönstring av vit herdehund 

Ulla-Britt Karlmann, chef för registreringsavdelningen, redogjorde för inmönstring av hundar inom 

rasen och det förtjänstfulla sätt på vilket Vit Herdehundklubb hanterar inmönstringsärenden. 

Vit herdehund är idag interimistiskt erkänd av FCI och antalet registrerade hundar har den senaste 

femårsperioden ökat från drygt 100 till 171 individer per år. 

Konstaterade AK att det fortfarande finns ett behov av inmönstring, men betonar samtidigt att 

inmönstring inte får vara ett sätt på vilket uppfödare som valt att stå utanför SKK-organisationen 

ändå får sin uppfödning registrerad i SKK. Det är inte heller acceptabelt med mönstring av hund 

där uppfödaren/ägaren till ett föräldradjur har registreringsförbud eller är utesluten ur SKK. 

Beslöt AK att uppdra åt Ulla-Britt Karlmann att vara kontaktperson till vilken Vit Herdehundklubb 

kan vända sig i frågor kring riktlinjer för inmönstring.  

 

 

§ 16 Konferensbidrag 

Utbetalning av konferensbidrag 

a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Vinthundklubben för Svenska 

Faraohundklubbens konferens 11 juli 2008. 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Beagleklubben för konferens 

den 12-13 april 2008. 



c) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Taxklubben för konferens den 

11-13 april 2008. 

AK tog med intresse del av den omfattande dokumentationen från Svenska Beagleklubben. 

 

Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

 

§ 17 

a) Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

- cirneco dell'etna, Elisabeth Rhodin 

- border collie, Anna Uhorn 

- leonberger (revidering), Elisabeth Rhodin 

- beagle (revidering efter återremittering), Agneta Persson 

Fastställan av granskade RAS 

Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtanden från granskarna.  

- border collie, Anna Uthorn 

- beagle (revidering), Agneta Persson 

- leonberger (revidering), Elisabeth Rhodin  

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

b) Presentation av arbete med databas  

Avelskonsulenterna redogjorde för det pågående kvalitetsarbetet med den nya databasen för RAS. 

Med dess hjälp kommer man att kunna göra sökningar på i RAS förekommande ord och begrepp. 

På det viset finns möjlighet till struktur, spårbarhet och överblick. Detta förutsätter en viss struktur 

i RAS-dokumenten med rubriker som gör innehållet lätt att föra över till motsvarande rubriker i 

databasen. 

AK tog med intresse del av informationen. AK menar att en mall med givna rubriker för RAS-

dokumentet både skulle förenkla för klubbarna och möjliggöra ett mer övergripande 

kvalitetsarbete. AK beslöt att ge avelssekretariatet i uppdrag att på olika sätt föra ut information 

om en fastställd struktur för RAS. 

 

SKKs Forsknings- och utvecklingsfond 

 

§ 18 

a) Förelåg ansökan från Svenska Beagleklubben (SBlK), Hannes Lohi vid Helsingfors Universitet 

och Mark Neff vid University of Davis, California med projekttitel "Framtagande av gentest för 

epilepsi resp. för aseptisk meningit (s.k. beagle- eller bassetsjuka)". Ansökan gäller kostnader för 

provtagning av affekterade hundar och deras friska släktingar. 

Beslöt AK föreslå CS att avslå ansökan med hänvisning till att medel för provtagning beträffande 

epilepsi redan finns avsatta inom det s.k. LUPA-projektet, administrerat av SLU. Klubben ombeds 

inkomma med ett mer utförligt underlag och en precisering av beräknade kostnader inom projektet 

"Framtagande av gentester för aseptisk meningit". 

b) Förelåg ansökan från Svenska Shar-Pei Klubben och Christopher Martinsen vid 

Veterinärmottagningen i Näsum med projekttitel "Program för att utreda och begränsa förekomsten 

av ögonproblem inom rasen shar pei". Projektet innehåller bl.a. möte med veterinärer, besiktning 

av hundar, intygsutformning och databearbetning.  

Beslöt AK föreslå CS att bifalla ansökan med hänvisning till att SKK kräver kraftfulla åtgärder för 

att komma till rätta med problem förknippade med exteriöra överdrifter inom rasen shar pei. 

Noterade AK att klubben inte har egna medel att skjuta till. 



 

Information 

 

§ 19 

Karin Drotz 

Informerade om medverkan, tillsammans med Hans Forsell, vid kommande möte med Svenska 

Spets- och Urhundsklubben och dess rasklubbar angående RAS och exteriöra överdrifter. 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Informerade om att den nya broschyren om röntgenkontroll av leder är klar och kommer att 

distribueras till veterinärklinikerna. 

 

Sofia Malm 

Rapporterade om ett examensarbete vid SLU genomfört av Tobias Lundin avseende utvärdering av 

hälsoprogram beträffande hjärta för cavalier king charles spaniel. Resultatet, som är presenterat 

för rasklubben, visar inte på någon effekt av hälsoprogrammet när det gäller första generationens 

avkommor. Clarence Kvart avser nu att göra en uppföljande studie på hundar födda 2003. 

 

Åke Hedhammar 

Rapporterade från möte i ledningsgruppen för projekt Hundhälsa med redovisning av pågående 

forskning;  

*Uppföljning av försäkringsdata i Agria Breed Profile är med hjälp av SKK/Agria forskningsfond 

tryggat i ytterligare tre år. Integrering av datauppgifter i Agrias och SKKs databaser är 

betydelsefull för forskning. Sedan en tid tillbaka används hundens registreringsnummer vid 

nyteckning av försäkring vilket förenklar integrering.  

*Nordisk Hundbiobank, med syfte att spara prover för framtida bruk, är under uppbyggnad med 

hjälp av medel från LUPA. För närvarande innehåller biobanken ca 7000 prover.  

*Vid mötet redogjorde Ragnvi Hagman för forskningen kring för- och nackdelar med kastration av 

hanhundar och tikar.  

*Det pågår och initieras kontinuerligt forskningsprojekt i samverkan med olika special-/rasklubbar.  

Informerade om arbetet med rutiner för rapportering av diagnosen renal dysplasi (tidigare PNP). 

Arbetet beräknas vara klart under 2009. 

 

Agneta Persson 

Informerade om medverkan vid kommande möte om uppfödarfrågor i rasklubben för stabyhoun.  

 

Elisabeth Rhodin 

Rapporterade om kontakter med rasklubben för chow chow när det gäller arbetet med RAS. 

 

Helena Rosenberg 

Rapporterade från möte med arbetsgruppen för utvärdering av hälsoprogram. Gruppen har gjort 

ett utmärkt arbete som bl.a. utmynnat i en mall som kan användas av klubbar som vill göra 

utvärderingar av effekten av SKK:s hälsoprogram eller rasklubbens egna rekommendationer.  

Informerade om SKK:s IT-plan som innebär arbete med införandet av index för HD och ED i några 

raser under våren 2009 och den nya versionen av Avelsdata under hösten 2009. Avelsdata har nu 

haft 1 miljon besökare. 

 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade att telefonmöte med Mastino Napoletanoklubben hållits och att ett uppföljande möte 



ska hållas på SKK:s kansli preliminärt den 12 mars. 

 

Ulf Uddman 

Informerade om att regeringen tillsatt en ny utredning angående Djurskyddslagen och att SKK 

framfört kritik mot att Jordbruksverkets föreskrifter i sin nuvarande utformning är detaljerade och 

vid uttolkning kan innebära alltför långtgående tolkningar. 

Informerade om att de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) nu finns översatta till 

engelska Special Breed Specific Instructions (BSI) och kommer att publiceras inom kort. 

Reaktionerna på SRD från omvärlden har överlag varit positiva. 

Informerade om de delar av IT-planen som är aktuella under 2009 och berör AK:s 

ansvarsområden. Det gäller arbetet med införande av index för HD/ED, digital röntgenavläsning, 

utveckling av SKK Avelsdata och webbaserad valphänvisning. 

Informerade om kommande möte med Arvid Uggla, dekanus vid SLU, angående AI-verksamheten. 

Informerade om kommande diskussioner med representanter för företaget Sund Kommunikation 

om SKK:s kommunikationsplan och vad som bör prioriteras i verksamheten. 

Informerade om DKK:s beslut att låsa sin "Hundeweb" så att endast medlemmar har tillträde. NKK 

har redan låst sin "Dogweb" på motsvarande sätt.  

 

 

§ 20 Dispensansökan schillerstövare 

Förelåg ansökan från Svenska Stövarklubben (SvStK) om dispens att använda schillerstövare 

N09045/97 Prins för ytterligare en parning utöver de 7 kullar som är registrerade varav en kull är 

rasvård schillerstövare. 

AK hade önskat ett fylligare motivering för beslut då SvStK i ansökan endast redovisar HD-statistik. 

Beslöt AK att bevilja ansökan för ytterligare en kull med hänvisning till att specialklubben står 

bakom ansökan.  

 

 

§ 21 Specialklubbskonferens 31/1-1/2 

Diskuterade AK programpunkten om RAS och gav avelssekretariatet i uppdrag att tillsammans med 

AKs ordförande utforma presentationen.  

 

Protokoll 

 

§ 22 

a) Protokoll från SKK/CS 

Förelåg protokoll och protokollsutdrag från CS nr 4/2008. 

Noterade AK CS uppdrag att ta fram en mall för utvärdering av RAS att bifoga alla klubbars 

verksamhetsberättelser och att utveckla en ny mall för domarkompendier med tanke på RAS och 

arbetet med de nya domaranvisningarna (SRD). Noterade AK även att CS tagit upp behovet av 

information och utbildning för uppfödare när det gäller arbetet för sund exteriör och förebyggande 

av exteriöra överdrifter. Lades därefter protokollet och protokollsutdragen till handlingarna. 

b) Protokoll övriga kommittéer 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 23 FCI 

Förelåg följande dokument 



a)Minutes, the FCI Standard Commission and joint meeting the FCI Standard Commission an 

Scientific Commission 

b)FCI Cirkular 89/2008, Minutes of the FCI General Committee, Madrid, April 1-2 2008 

c)FCI Cirkular 90/2008, Minutes of the FCI General Committee, Bad Tatzmannsdorf, September 3-4 

2008 

d)FCI international dog shows 

Noterade AK dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 24 Pågående ärenden 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. AK uppmärksammade att russkiy toy 

under våren 2009 ska utvärdera hälsoprogram beträffande knäleder och ögon och att svensk vit 

älghund efter 2009 ska utvärdera resultatet av möjligheten till inkorsning av jämthund i rasen. 

Klubbarna rekommenderas att ta del av den mall som tagits fram av arbetsgruppen för utvärdering 

av hälsoprogram. Mallen kommer att finnas tillgänglig på www.skk.se . 

 

 

§ 25 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom. 

a)Minnesanteckningar SKK/Röntgengruppen 9 oktober 2008 

b)Minnesanteckningar möte i DNA-gruppen 15 oktober 2008 

c)Protokoll NKU/VK inklusive DNA-gruppen/Indexgruppen 20-21 oktober 2008 

d)Minnesanteckningar Ledningsgruppen för projekt Hundhälsa 20 november 2008 

e)"Anmälningsplikt för ärftliga sjukdomar", Eva Sohlberg 

f)Uppdaterat om Degenerativ myelopati, Eva Sohlberg 

g) Re: "Request for test results acceptance of OptiGen test results" 

h) Regler för rasvård smålandsstövare, schillerstövare 

Konstaterade AK angående h) "Regler för rasvård smålandsstövare, schillerstövare" att dessa är i 

behov av justering och att rutiner för hur rasvårdsärenden ska hanteras fortfarande saknas. 

Lades skrivelserna därefter till handlingarna. 

 

 

§ 26 Mötet avslutas 

Förklarade ordföranden mötet avslutat. 

Nästa möte är 2009-03-17. 

  

 

Vid protokollet: 

 

Karin Drotz 

  

Justeras: 

 

Britt-Marie Dornell, Ordförande 

Elisabeth Rhodin 



 

 

Bilaga 1) Avelspolicy för Svenska Kennelklubben 

 

Avelspolicy för Svenska Kennelklubben 

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i 

stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln 

genom texten "att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, 

jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar". 

Hundavel och därmed hundrasers utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den 

användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundraser och deras möjlighet 

att anpassas till framtidens krav. Därför skall avel och utveckling av rashundar vara målinriktad, 

långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet 

eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. 

Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska 

Kennelklubbens grundregler. 

Till avel ska inte hundar med allvarlig sjukdom/funktionshinder användas. Parningskombination 

som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman 

ska undvikas 

Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete med specialklubbarna för rasbildning, rasutveckling 

och rasvård. 

Rasbildning innefattar  

- Uppbyggnad av nya raser eller av nya populationer av raser som redan förekommer i andra 

länder. 

- Återuppbyggnad av raser som på grund av liten numerär och hög släktskapsgrad är i behov av 

detta. 

Rasutveckling skall präglas av en målinriktad och långsiktig anpassning av hunden till de krav som 

kan ställas på en exteriört och funktionellt bra hund med god hälsa. 

Rasvård kan innefatta genetiska hälsoprogram avseende såväl fysisk som mental hälsa samt 

övergripande hälso- och avelsprogram på populationsnivå. Kombinationer av dessa åtgärder kan 

förekomma i enskilda raser. 

Svenska Kennelklubben skall medverka till utformningen av rasspecifika avelsstrategier samt:  

- Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav. 

- Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.  

- Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda 

egenskaper hos avkomman. 

- Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga. 

- Verka för en låg andel nära släktskaps-parningar för att därmed minska inavels-ökningen i 

hundraserna; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte 

överutnyttjas i aveln. 

- Verka för att minska antalet avelsrestrik- 

tioner, som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men begränsar möjligheterna till ett 

effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan 

rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar t ex färg, hårlag och storlek. 

  



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

föremål för ändring av SKK/CS. 

  

  

 


