
SKK / AK nr 2-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 2 april 2008.  

Närvarande: 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson (t.o.m. § 61), Catrine Holmquist, 

Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn 

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (§ 38- § 46), 

Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (t.o.m. § 47) 

Anmält förhinder: Agneta Persson 

Vid protokollet: Karin Drotz 

  

§ 38  Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 39  Val av justerare 

Utsågs Monica Henriksson att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 40  Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar. 

§ 41 Föregående protokoll SKK/AK nr 1/2008 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 19-20 januari 2008. 

Konstaterade AK med anledning av Britt-Marie Dornells informationspunkt under § 27 att det är av 

största vikt att uppdraget gällande nya rutiner för verifiering av renal dysplasi (RD) så snart som 

möjligt kan slutföras. Detta är speciellt viktigt då Astrid Hoppe, som hittills verifierat alla 

diagnoserna, inte har möjlighet att fortsätta sitt uppdrag. 

Beslöt AK att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

Ärenden 

§ 42 Dispensansökan avel på HD-belastade djur, mastino napoletano 

Förelåg ansökan om parning mellan två HD-belastade djur, båda med resultat D. Rasklubben har 

tidigare framfört att man har svårigheter att hitta tillräckligt stort antal avelsdjur som uppfyller AKs 

policyuttalande beträffande HD, att det aldrig kan vara försvarbart att para två grava dysplaster (D 

eller E). Förelåg protokollsutdrag där CS uttalat att dispens från grundreglerna endast kan komma 

ifråga om mycket tungt vägande skäl finns. 

Vid genomgång av underlaget konstaterade AK att det inte utgör tillräcklig grund för en dispens 

och att AK önskar en dialog med rasklubben angående vilket underlag som bör ingå vid en 

dispensansökan.  

Beslöt AK att avslå dispensansökan med hänvisning till bristen på underlag för att kunna bedöma 

de tänkta avelsdjurens avelsvärde. Uppdrog AK till Catrin Holmquist att kontakta klubben 

angående arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna (RAS), där prioriterade mål och strategier 

inom de olika problemområdena bör fastställas. 



§ 43 Skrivelse från advokatfirma samt hänskjuten fråga från SKK/UKK om tillämpning av 

grundreglerna 

Förelåg skrivelse från Advokatfirman Bertil Schultz AB med anhållan om vägledande uttalande från 

SKK i ett antal frågor som rör ärendet.  

Beslöt AK uttala följande:Med hänvisning till de avelsrekommendationer avseende progressiv 

nefropati (PNP)/renal dysplasi (RD) som beslutats av Boxerklubben 2001 samt med beaktande av 

den kunskap som idag finns gällande denna dödliga sjukdom anser SKK/AK det befogat att ur avel 

helt utesluta hundar som har avkomma med diagnostiserad PNP/RD. 

 

Förelåg skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående avel som strider mot Svenska 

Boxerklubbens avelsrekommendationer beträffande progressiv nefropati (PNP)/renal dysplasi (RD). 

Rasklubben hemställer om att SBK anmäler en uppfödare, som inte följt klubbens 

avelsrekommendationer beträffande kända anlagsbärare för PNP/RD, till disciplinnämnden (DN) för 

brott mot grundreglerna. SBK efterfrågar tydliga riktlinjer för handläggning av denna typ av 

ärenden, som man tror kommer att öka i och med DNA-teknikens utbredning. 

När det gäller DNA-test hänvisar AK till SKKs generella avelsrekommendationer som lyder; Hund 

med resultat ”genetiskt affekterad” (defekt gen i dubbel uppsättning) får inte  användas i avel i de 

fall sjukdomen innebär en allvarlig funktionsnedsättning. Anlagsbärare (carrier) av sådan sjukdom 

får endast användas tillsammans med fritestad (normal/clear) hund. 

Uttalade AK att varje ärende måste bedömas utifrån föreliggande underlag och att avsteg från 

special-/rasklubbs avelsrekommendationer inte regelmässigt bör medföra anmälan till DN för brott 

mot grundreglerna.  

AK avråder, i detta fall, baserat på det underlag och den kunskap vi har idag, från anmälan till DN.  

§ 44 SKKs grundregler, § 2 

Förelåg förslag från AKs arbetsgrupp till redaktionella ändringar av grundreglernas avelsparagraf (§ 

2), se även AK 1/2008 § 5.  

Förelåg ”Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt” L102, som 

träder ikraft 1 maj 2008. 

Grundreglerna ska kunna uttolkas av DN vid behandling av ärenden, av funktionärer och personal 

samt av den enskilde medlemmen. Behov finns av riktlinjer för uttolkning av grundreglerna. 

Beslöt AK att efter justering föreslå CS ändringarna enligt förslaget. 

Beslöt AK vidare att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att lämna förslag till vägledande 

uttolkning av grundreglernas § 2 och att tillfråga Nicolette Salmon-Hillbertz (sammankallande) och 

Ann-Charlotte Hillberger (SKK/UKK) om att ingå i arbetsgruppen tillsammans med Anna Uthorn 

från AK och personal från kansliet. 

§ 45 Definition av SKKs centralt organiserade hälsoprogram 

Förelåg förslag till definition av hälsoprogram, se även AK1/2008 §17, enligt följande; Med av SKK 

centralt organiserade hälsoprogram avses såväl central registrering av veterinära 

undersökningsresultat som krav på undersökningsresultat för avelsdjur 

Hälsoprogrammen omfattar följande tre nivåer: 

Nivå 1 

Central registrering av veterinära undersökningsresultat 

Dessa kan omfatta: 

Klassificering av fenotyp avseende specifik sjukdom 



Kan fastställas (ex HD/ED), alternativt förändras över tid (ex ögonlysningsresultat) 

Klassificering av genotyp, DNA-tester, avseende specifik sjukdom (ex prcd-PRA) 

Inrapporterade kända fall avseende specifik sjukdom (ex PNP/renal dysplasi) 

Nivå 2 

Avser avelsdjur 

Krav på centralt registrerat resultat (se Nivå 1) avseende specifik sjukdom  

Nivå 3 

Avser avelsdjur 

Krav på centralt registrerat resultat (se Nivå 1) avseende specifik sjukdom  

Inskränkningar i avelsanvändningen av djur med viss fenotyp eller påvisad belastning avseende 

specifik sjukdom. 

Beslöt AK fastställa förslaget till definition av SKKs centralt organiserade hälsoprogram.  

 

§ 46 AKs uppdrag och profilering 

Förelåg delegeringsordning för AK 2008-2009. 

Förelåg PM från RAS-utvecklingsgruppen med frågeställningar kring hur SKKs 

kvalitetssäkringsarbete för en sund hundavel synliggörs. 

AK konstaterade att det utförs mycket arbete för en sund hundavel inom SKK-organisationen men 

att detta inte är känt hos den breda allmänheten. Det är därför angeläget att de 

informationskanaler som står till buds, t.ex. Hundsport, Hundsport Special och webbsidan, får 

utnyttjas för marknadsföring och information. Strategier för hur detta arbete kan göras mer känt, 

såväl inom som utom organisationen, bör framarbetas och SKKs verksamhet i frågan bör därefter 

profileras tydligare.  

För närvarande är arbetsbelastningen inför World Dog Show (WDS) mycket stor och arbetet 

prioriteras därefter. AK menar att WDS samtidigt är ett unikt tillfälle till profilering gentemot 

domare, utställare och besökare. 

Beslöt AK initiera att det i samband med WDS lämnas en kort information till tjänstgörande domare 

med anledning av det pågående arbetet för en sund hundavel inom organisationen i allmänhet och 

inom exteriördomargruppen i synnerhet.  

Beslöt AK uppdra till Åsa Lindholm och Helena Rosenberg att sammanställa en text till  

programmet som ska delas ut under utställningsdagarna på WDS.  

Beslöt AK att återuppta diskussionen om AKs uppdrag och profilering vid nästa möte. 

Hälsoprogram 

§ 47 Dogue de bordeaux, ansökan om hälsoprogram avseende HD 

Förelåg ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben och rasklubben för dogue de 

bordeaux om anslutning till hälsoprogram med krav på känd status avseende höftledsdysplasi (HD) 

för registrering av avkomma samt införande av registreringsförbud för avkomma till föräldradjur 

med HD-status sämre än D.  

Beslöt AK att tillstyrka krav på centralt registrerade resultat för avelsdjur avseende HD (Nivå 2, se 

§ 45 detta protokoll) för dogue de bordeaux. För officiellt HD-resultat krävs att hunden har uppnått 

18 månaders ålder. Hälsoprogrammet börjar gälla 2009-01-01. 

AK är positiv till klubbens intentioner beträffande anslutning till hälsoprogram med inskränkningar i 

avelsanvändningen av djur med HD-status sämre än D (Nivå 3) och uppmanar  special-/rasklubb 



att efter årsmötesbeslut återkomma med ansökan åtföljd av underlag för bedömning. AK hänvisar 

också till policyuttalandet att ”det aldrig kan vara försvarbart att para två grava dysplaster (D och 

E)”. 

Ärenden 

§ 48 Dispensansökan DNA-typning av american staffordshire terrier 

Förelåg ansökan om dispens från gällande DNA-typning av avliden avelshane. Hanen AKC 

RM20450001 Raging Moon’s Iced Cappuccino är avsedd att användas via artificiell insemination på 

tiken S34027/2006 Masterbolt In Thing To Do.  

Förelåg yttrande från special-/rasklubb som tillstyrker ansökan. Rasklubben önskar också en 

generell lättnad beträffande krav på DNA-typning av föräldradjur från FCI-anslutet land, från 

rasens hemland samt beträffande semin. 

Beslöt AK, i enlighet med special-/rasklubbs yttrande, att tillstyrka dispensen, beslöt AK vidare att 

till specialklubb återremittera frågan om lättnad beträffande krav på DNA-typning för 

härstamningskontroll. 

§ 49 Dispensansökan svansbeteckning, västgötaspets 

Förelåg ansökan från specialklubben angående dispens från gällande särbestämmelser beträffande 

registrering av svansbeteckningar.  

Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till att det står uppfödaren fritt att använda de 

svansbeteckningar, inom ramen för registreringsbestämmelserna, som man anser lämpade för 

rasen. 

§ 50 Dispensansökan att få utföra palpatorisk knäledsdiagnostik 

Förelåg ansökan från leg.vet. Maria Edler om dispens från krav på specialistkompetens i hundens 

och kattens sjukdomar för att officiellt få utföra palpatorisk knäledsdiagnostik, 

”patellaundersökning”. Förelåg intyg om genomgången kurs i diagnostik och behandling av hälta 

hos hund. 

Beslöt AK, med stöd av företedda underlag, att tillstyrka ansökan. 

§ 51 Registrering av toy manchester terrier  

Återupptog AK frågan om NKU/AUs rekommendation avseende registrering av toy manchester 

terrier från USA och Kanada till english toy terrier, se även AK 1/2008 § 30. 

Förelåg yttrande från specialklubben, som på inrådan av aktiva uppfödare, tillstyrker NKU/AUs 

rekommendation att omregistrering endast kan ske på grundval av två exteriördomares utlåtande 

då hunden i fråga uppnått nio månaders ålder. I yttrandet föreslås dessutom ytterligare tillägg till 

rekommendationerna avseende krav på veterinära undersökningsresultat och åldersgräns för 

omregistrering. 

Beslöt AK att toy manchester terrier i Sverige, liksom i Norge och enligt uppgift i rasens hemland, 

omregistreras som english toy terrier. Registreringsbestämmelserna medger inte krav på 

veterinära undersökningsresultat för användning i avel. AK menar att man i en så begränsad 

population bör prioritera genetisk variation.  

§ 52 Avelsstrategi för små hundpopulationer 

Förelåg justerat förslag från kansliet, se även AK 1/2008 §16. 

Beslöt AK att fastställa förslaget med tillägget att man bör använda avelsdjur ur så många familjer 

som möjligt och undvika att upprepa tidigare gjorda kombinationer. Dokumentet kommer att 

bifogas registreringshandlingar vid registrering av nya raser i Sverige. 



§ 53 Ekonomiskt bidrag vid avelskonferenser 

Förelåg skrivelse från Västra Kennelklubben där man redovisar program från en avelskonferens i 

länsklubbens regi och ställer frågan om även en länsklubb kan beviljas bidrag till avelskonferens. 

Enligt reglerna kan specialklubb och till SKK avtalsansluten rasklubb, fr.o.m. steg tre, beviljas 

sådant bidrag. 

AK välkomnar avelskonferenser som sträcker sig över olika rasgrupper och anser att detta är ett 

utmärkt initiativ. AK beviljar dock endast bidrag till specialklubbar och beslöt att till CS överlämna 

frågan om även länsklubbar ska kunna erhålla bidrag för avelskonferenser. 

§ 54 Ansökan rasvård schillerstövare 

Förelåg ansökan om rasvårdsparning mellan S40404/2003H Borgarbergets Ginza och 

AS00003/99H Olofslunds Buster samt yttrande från Arbetsgruppen för rasvård schillerstövare och 

Svenska Stövarklubben.  Hanen ifråga kommer ur en kull med något högre antal HD-belastade 

individer än vad som förekommer hos schillerstövare i genomsnitt och Svenska Stövarklubben 

anser därför att SKK/AK bör ta beslut i ärendet. 

Beslöt AK efter en längre diskussion att, i enlighet med specialklubbens yttrande, tillstyrka parning 

mellan S40404/2003H Borgarbergets Ginza och AS00003/99H Olofslunds Buster. 

Hälsoprogram 

§ 55 Svensk lapphund, prcd-PRA 

Förelåg redovisning av tidigare beviljade medel ur SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond för 

projekt gällande prcd-PRA samt plan för ännu inte använda medel. Tidigare beslut om ekonomiskt 

bidrag gällde till och med 2007-12-31. 

Specialklubben föreslår fortsatt stöd till DNA-test av presumtiva avelsdjur, kartläggning av genetisk 

variation inom rasen, bidrag till kostnad för att DNA-testa valpar ur kombinationer mellan två 

anlagsbärare. Dessutom ska hundar som konstaterats bära på två anlag (C) följas upp med 

ögonlysning.  

Möjligheten att para två anlagsbärare (B) med varandra har ännu inte utnyttjats. 

Specialklubben önskar ett klarläggande av det juridiska läget när det gäller avel med två 

anlagsbärare samt möjligheten att para affekterad hund med fri hund.  

Beslöt AK att förlänga giltigheten för ekonomiskt bidrag från SKKs Forsknings- och Utvecklingsfond 

till och med 2008-12-31 och att fastställa specialklubbens förslag till anslagsfördelning. 

Uppmanade AK specialklubben att kontakta Per Arvelius vid SLU för hjälp att identifiera genetiskt 

viktiga individer. 

Beslöt AK att i det fall specialklubben anser att möjligheten att söka dispens från regeln att 

anlagsbärare endast får paras med fritestad hund bör kvarstå, ska ansökan om dispens från 

Jordbruksverkets föreskrifter L102 göras hos nämnda myndighet av SKK/AK i samråd med 

specialklubben. Det är dock alltid ett brott mot SKKs grundregler att använda affekterad hund till 

avel. 

Uppdrog AK till Helena Rosenberg att kommunicera med specialklubben angående eventuell 

dispensansökan till Jordbruksverket.  

§ 56 Nova scotia duck tolling retriever, ansökan om borttagande av obligatorisk 

ögonlysning 

Förelåg ansökan från rasklubben med tillstyrkan av Svenska Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) 

om att avsluta det nuvarande hälsoprogrammet gällande PRA. Ansökan innebär att den centrala 

registreringen avseende såväl ögonlysning som resultat från DNA-test för prcd-PRA kvarstår (Nivå 

1), dock utan krav på obligatorium. Klubben önskar också att hereditärt fri hund redovisas.  



Beslöt AK att bifalla ansökan att gälla med omedelbar verkan. Enligt SKKs generella 

avelsrekommendationer får känd anlagsbärare enbart användas tillsammans med hund som är 

DNA-testad fri/clear för prcd-PRA eller är hereditärt fri. Det är alltid ett brott mot SKKs grundregler 

att använda affekterad hund till avel. Utvecklingen i rasen gällande prcd-PRA ska följas 

kontinuerligt av klubben och en utvärdering göras senast om fem år. 

I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben gör en kraftig informationsinsats, då 

resultaten av DNA-tester ofta skapar många frågeställningar kring det fortsatta avelsarbetet. 

§ 57 Chihuahua, ansökan om krav på officiell patellastatus  

Förelåg ansökan från special-/rasklubb om anslutning till hälsoprogram med krav på känd 

patellastatus hos föräldradjuren för registrering av avkomma. Underlaget visar en kraftig ökning av 

antalet registreringar under senare år, många föräldrakombinationer med okänd patellastatus och 

avel på föräldradjur under 12 månaders ålder. 

Beslöt AK att tillstyrka ansökan om anslutning till hälsoprogram med krav på officiellt intyg om 

patellastatus för registrering av avkomma (Nivå 2). Till protokollet noteras att hunden vid 

undersökningstillfället ska vara lägst ett (1) år för att resultatet ska räknas som officiellt. 

Hälsoprogrammet träder ikraft 2009-01-01.  

 

§ 58 Utbetalning av konferensbidrag. 

Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Leonbergerklubbens 

avelskonferens 2007-11-11. 

 

§ 59 Rasspecifika avelsstrategier 

Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

● basset artésien normand, Anna Uthorn 

● bracco italiano, Monica Henriksson 

● gammel dansk hönsehund, Agneta Persson 

● skye terrier, Elisabeth Rhodin 

● spinone, Monica Henriksson 

Inlämnad för revidering 

● bostonterrier, Anna Uthorn 

Fastställan 

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

● cocker spaniel, Catrine Holmquist 

● bracco italiano, Monica Henriksson 



● galgo español, Monica Henriksson 

● skye terrier, Elisabeth Rhodin 

● spinone, Monica Henriksson 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

 

RAS-handledargruppen 

Karin Drotz rapporterade från gruppens arbetsmöte i februari med klubbar som ännu inte lämnat in 

sin första version av RAS. De rasklubbar som deltog tillhörde Svenska Vinthundklubben som också 

var representerad som specialklubb. En del praktiskt arbete kring RAS utfördes under dagen och 

gav deltagarna material att fortsätta arbeta med. Rasklubben för greyhound kom för att diskutera 

de speciella svårigheter som uppstår i och med att rasen är uppdelad i separata populationer för 

kapplöpningsgreyhounds och så kallade standardgreyhounds där kapplöpningshundarna står för 

merparten av registreringarna. 

Karin Drotz rapporterade från gruppens möte i mars då man diskuterade fortsatt arbete med RAS 

och revidering av RAS. Följande förslag framkom från gruppen; 

För klubbar med ansvar för små raser där avel bedrivs i ytterst begränsad omfattning eller där avel 

ännu inte förekommit i Sverige bör utformas en enkel RAS-mall att fylla i. 

Alla specialklubbar bör få information om när de förväntas ta ställning till revidering av sina RAS, 

lämpligen efter 5 år. En lista med datum för fastställan bör skickas ut tillsammans med följebrev 

där klubbarna påminns om både årlig utvärdering och revidering enligt samma modell som tidigare 

med förankring, beslut och insändande till specialklubb och SKK/AK.  

Beslöt AK att enligt gruppens förslag ge kansliet i uppdrag att utforma en förenklad blankett för 

RAS i de fall underlag saknas för ett mer omfattande dokument samt att uppdra åt kansliet att i en 

skrivelse påminna specialklubbarna om ansvaret att revidera RAS efter en period om 5 år. 

Skrivelsen ska också innehålla uppgifter om tidpunkt för fastställan av gällande RAS.  

§ 60 SKKs Forsknings-och utvecklingsfond utbetalning av bidrag 

a) Utbetalning av bidrag 

Förelåg slutrapport från Emilia Tarlands undersökning om Ledhälsa hos norsk buhund. 

AK tog del av rapporten och den lades till handlingarna. Tidigare beviljat bidrag ur fonden är 

utbetalt. 

b) Ansökningstid 2008 

Beslöt AK föreslå CS att fastställa sista ansökningsdag till 2008-12-31. Klubbarna ska informeras 

om möjligheten att söka bidrag genom brevutskick och annonsering. 

§ 61 Information  

Helena Rosenberg 

Rapporterade från SKK/Röntgengruppen bestående av samtliga tre avläsare samt representanter 

från SLU och SKK. Under 2008 kommer röntgenavläsarna Kerstin Hansson och Håkan Kasström att 

hålla fortbildningstillfällen för HD-röntgande veterinärer på olika platser i landet. 

Två artiklar har publicerats; Åsa Lindholms artikel ”Höftledsröntgen-kvalitetsutvecklingen 

fortsätter” i Hundsport  nr 3 2008 och på SKKs webbplats samt Sofia Malms artikel ”Index för HD 

och ED” på SKKs webbplats. Båda dessa artiklar får användas av special-/rasklubbar med 



angivande av källa. 

Rapporterade från kursen ”Ögonhälsa hos hund och katt” med en rad namnkunniga föreläsare och 

en gedigen genomgång av ögats anatomi, defekter, behandlingsmöjligheter och aktuell forskning 

på området. 

 

Rapporterade från konferens med rasklubben för cocker spaniel 16-17 februari där också Märta 

Ericson, Lennart Garmer, Hans Forsell och Ulla-Britt Karlmann deltog. Konferensens huvudpunkter 

var att diskutera möjliga hälsoprogram för PRA och uppfödaretik. 

Rapporterade från möte med representanter för rasklubben för portugisisk vattenhund där också 

Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Stefan Marklund och Jens Häggström deltog. Mötet diskuterade 

PRA och hjärtproblem inom rasen. 

Rapporterade från möte gällande data för mentalbeskrivning (MH) samt aktuell forskning kring 

hundars mentalitet. Vid mötet deltog Erling Strandberg och Per Arvelius, SLU, Björn Forkman, 

Köpenhamns Universitet och Hans Temrin Stockholms Universitet.  

Elisabeth Rhodin 

Rapporterade om utvecklingen när det gäller diskbråck på tax. Rasklubben kommer att söka bidrag 

för forskningsprojekt där man planerar att magnetröntga hundar. Ett gemensamt nordiskt möte 

med uppfödare och experter planeras under hösten 2008. 

Lennart Garmer 

Rapporterade att Ögonpanelen vid möte den 3 april ska diskutera införandet av det nya europeiska 

ögonintyget. Om man beslutar sig för en övergång till det nya intyget kommer den praktiska 

hanteringen i samband med denna att ske i samråd med SKK/AK 

Åke Hedhammar 

Rapporterade från möte med rasklubben för lagotto romagnolo där också Lennart Garmer, Håkan 

Kasström och Karin Drotz deltog. Mötet diskuterade hälsoläget i rasen framförallt gällande HD och 

ögon.  

Rapporterade från möte med rasklubben för chinese crested dog och Svenska Dvärghundsklubben. 

Vid mötet deltog också Lennart Garmer, Anna Uthorn och Karin Drotz, diskussionerna gällde främst 

hälsoläget i rasen beträffande ögon. 

Rapporterade från Tjänstehundsrådet angående samarbete mellan de olika aktörerna inklusive 

SLU. 

Informerade om internationell Genomikkonferens avseende hund och katt i Frankrike under maj 

månad. Konferensens program innehåller flera svenska presentationer. 

Sofia Malm 

Rapporterade om möte i SKK/Indexgrupp angående konsekvenser vid införandet av index för HD 

och ED. Införandet av index medför behov av såväl datateknisk utveckling som översyn 

av regelverk. Ett första möte om datautveckling har hållits och testkörningar kommer att ske under 

sommaren för införande av index i SKK/Avelsdata. Ett informationsmöte har hållits med Agria 

gällande HD- och ED-index samt DNA-test. När projektet kommit längre kommer även övriga 

försäkringsbolag att informeras. Den 3 april träffar SKK/Indexgruppen de special-/rasklubbar som 



är aktuella för indexberäkningar; Svenska Brukshundklubben, rasklubben för rottweiler, Svenska 

Spaniel- och Retrieverklubben, rasklubbarna för flatcoated retriever, labrador retriever, golden 

retriever och Svenska Sennenhundklubben. 

Informerade om sin forskning kring samband mellan HD-status och kliniska problem. Forskningen 

bygger på SKKs veterinärdatabas och Agrias försäkringsdatabas. 

§ 62 Protokoll 

Protokoll från SKK/CS 

Förelåg protokoll nr 6/2007 och nr 1/2008 

 

Förelåg protokollsutdrag från SKK/CS och SKK/UKK. 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

Noterade AK CS 1/2008 § 164 angående AKs uppdrag beträffande uppföljning av den generella 

domarkonferensen. Noterade AK protokollsutdragen. 

Lades protokollen till handlingarna. 

§ 63 FCI 

Förelåg följande dokument 

Cirkular 3/2008 

Cirkular 9/2008 

Agenda, Meeting of the FCI Scientific Commission 23-24 February 2008 

Noterade AK skrivelserna. 

§ 64 Pågående ärenden 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

§ 65 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom 

Minnesanteckningar från möte i ledningsgruppen för projekt hundhälsa 2007-12-17 

Minnesanteckningar från SKK DNA-gruppen 2007-12-19 

Minnesanteckningar från SKK Indexgruppen 2008-01-17 

Minnesanteckningar från UKKs och AKs gemensamma möte 2008-01-20 

Minnesanteckningar från möte mellan SKK/AK och Mastino Napoletanoklubben 2008-01-17. 

Minnesanteckningar från arbetsgruppen för datautveckling avseende HD/ED-index 2008-01-23 

Minnesanteckningar från SKK Röntgengruppen 2008-01-24 

Minnesanteckningar från möte mellan SKK/AK, FK och Vit Herdehundklubb 2008-01-29 

Minnesanteckningar från möte i samverkansgrupp mellan SVF och SKK 2008-01-31 

Minnesanteckningar från möte med RAS-utvecklingsgruppen 2008-02-13 

Minnesanteckningar från möte mellan SKK/AK och Lagotto Romagnoloklubben 

Regler för parning mellan bullterrier och miniatyr bullterrier 

Skrivelse från Springerklubben angående SKKs planerade valphänvisningstjänst 

Nyhetsbrev från SLU/VH 

Skrivelse från SBK angående internationell avelskorning 

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, L 102. 

”Gällande ändrade administrativa  rutiner i samband med PRA-diagnos” 



Noterade AK att skrivelse från SBK angående internationell avelskorning överförts till Prov och 

Tävlingskommittén PTK. 

Övriga ärenden 

§ 66 Förfrågan från Chinese Crested Club 

Förelåg förfrågan från rasklubben om möjlighet att få ekonomiskt bidrag för ERG-undersökning av 

två hundar för att bringa klarhet i fall där ögonbotten är svårbedömd. 

Då AK inte har några medel avsatta för sådant bidrag rekommenderar AK rasklubben att kontakta 

sin specialklubb med förfrågan om ekonomiskt bidrag. Eventuellt kan rasens problematik, på 

rasklubbens initiativ, komma ifråga för större projekt inom ramen för SKKs Forsknings- och 

utvecklingsfond.  

§ 67 Ansökan om omregistrering av hårlag, chinese crested dog 

Förelåg förfrågan från registreringsavdelningen angående ansökan från ägaren till S39238/2004 

Tuffskin’s Fernando med begäran att få omregistrera hundens hårlag från powder puff till hairless. 

Förelåg yttrande från specialklubben Svenska Dvärghundsklubben (SDHK), som avstyrker ansökan. 

Beslöt AK att, med anledning av specialklubbens yttrande, återremittera ärendet med önskan om 

ett förtydligande av de principer man anser bör gälla för hårlagsregistrering av äldre chinese 

crested dog, registrerade före 2008. 

§ 68 Mötet avslutas 

Förklarade ordföranden mötet avslutat. Nästa möte äger rum onsdagen den 28 maj på kansliet. 

  

Vid protokollet: 

Karin Drotz 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell, Ordförande   

Monica Henriksson  

                                             

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


