
SKK / AK nr 3-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 28 maj 2008.  

Närvarande:  

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson, Catrine Holmquist, Elisabeth Rhodin, 

Anna Uthorn (t o m § 98 ) 

Anmält förhinder: Agneta Persson 

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar (t o m § 85), Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, 

Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman (§ 81 - § 91) 

Vid protokollet: Karin Drotz 

§ 69 Mötet öppnas 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 70 Val av justerare 

Utsågs Elisabeth Rhodin att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 71 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar i punkternas ordningsföljd. 

Ärenden 

§ 72 SKK/AKs uppdrag och profilering 

Återupptog AK diskussionen från AK nr 2 2008. Förelåg därutöver underlag från CS sammanträde 

2008-04-16 med frågeställningar angående AKs arbete. Punkten föranledde en längre diskussion. 

Profilering av SKKs arbete i avelsfrågor, både inom SKK-organisationen och ut till allmänheten, är 

angelägen. Rapporterade Helena Rosenberg och Åsa Lindholm att informationstexten till WDS-

programmet och även den mer omfattande texten om avel som ska särtryckas samt presenteras 

på webb-sidan, nu är färdiga. Dessa redovisar grundläggande information om hur SKK arbetar med 

avelsfrågor. 

Arbetet med att genomföra intentionerna i SKKs Avelspolicy pågår genom RAS-arbetet i klubbarna. 

De rasspecifika avelsstrategierna omfattar alla delar av avelsarbetet såsom hälsa, mentalitet, 

funktion, exteriör och avelsstruktur. 

AK har två arbetsgrupper när det gäller RAS-frågor. RAS-handledargruppen, som arbetar direkt 

mot klubbarna, och RAS-utvecklingsgruppen, som arbetar med utvecklingsfrågor t.ex. när det 

gäller utveckling av SKK Avelsdata. 

Under hösten 2008 kommer AK att göra ett utskick till samtliga specialklubbar angående det 

fortsatta arbetet med RAS. 

I samband med uppföljningen av den generella domarkonferensen kommer fokus att riktas på den 

del av dokumentet som handlar om exteriör. I första hand gäller detta raser som listas i de 

domaranvisningar som ska utarbetas.  

Om RAS ska vara användbar som vägledning i olika sammanhang måste omfattning och språk vara 

”läsarvänliga”. RAS bör t.ex. kunna användas vid domarkonferenser som komplement till 

domarkompendier.  

Kanske har AKs arbete främst förknippats med ”bekämpning” av sjukdomar. Rasernas styrkor och 



uppfödarnas möjligheter att sätta upp mål för sin verksamhet bör också komma till uttryck och 

uppmuntras. 

Konstaterade AK att ett stort ansvar åligger klubbarna och uppfödarna och att genetikens lagar 

inte går att bortse ifrån när det gäller hundavel. Det är därför viktigt att SKK kan ge det 

vetenskapliga stöd som krävs när det gäller att hantera problematik i olika raser. 

Konstaterade AK vidare att diskussionen om AKs uppdrag och profilering ska följas upp 

kontinuerligt. Föreslog AK ett samarbete med kommunikationsföretaget ”Sund Kommunikation” 

som tidigare arbetat med informationsfrågor på uppdrag av SKK. 

§ 73 Principer för hårlagsregistrering av chinese crested dog 

Förelåg yttrande från rasklubben för chinese crested dog. Då det inte bekräftats från 

specialklubben SDHK att man ställer sig bakom yttrandet beslöt AK att bordlägga ärendet i 

avvaktan på besked från SDHK. 

§ 74 Bordlagt ärenden AK nr 2 2008 § 67  

Ansökan om omregistrering av hårlag chinese crested dog.  

Med hänvisning till § 73 beslöt AK att bordlägga ärendet. 

§ 75 Härstamningskontroll genom DNA-analys, american staffordshire terrier 

Förelåg yttrande från specialklubben SvTeK och rasklubben med önskemål om borttagande av 

härstamningskontroll för registrering. Kravet på härstamningskontroll (DNA-typning) vid 

registrering anses av special-/rasklubb inte längre vara en nödvändig särbehandling. Registrering 

av utländska individer och import av sperma har, påpekas i yttrandet, försvårats genom kravet på 

blodprov från föräldradjuren. Detta riskerar att minska tillgången på obesläktade avelsdjur. 

Beslöt AK, i enlighet med special-/rasklubbs förslag, att kravet på härstamningskontroll vid 

registrering av american staffordshire terrier upphör med omedelbar verkan. Förklarade AK 

paragrafen omedelbart justerad. 

§ 76 Dispensansökan härstamningskontroll american staffordshire terrier 

Förelåg dispensansökan för registrering av JR 75834 AST Long Step Lari. 

Enligt omedelbart justerat beslut i § 75 behövs inget beslut om dispens för att registrera hunden.  

§ 77 Dispensärende svensk lapphund 

Förelåg ansökan om dispens från gällande hälsoprogram rörande krav på resultat från officiellt 

DNA-test för prcd-PRA före parning. Dispensansökan gäller möjlighet att DNA-testa tiken efter det 

att hon konstaterats vara dräktig. Tiken har tidigare vid flera tillfällen ”gått tom” och är nu 7 år 

gammal. 

Beslöt AK att avslå dispensansökan då synnerliga skäl inte kan anses föreligga. 

§ 78 Ansökan om registrering av plotthundsvalpar 

Förelåg ansökan om att få registrera avkommor, födda i juli 2007, till de två hundar som i april 

2008 registrerades i SKKs annexregister. I annexregistret registreras ras som inte är erkänd av FCI 

men som är nationellt erkänd i sitt hemland/ursprungsland av kennelklubb som är erkänd av SKK. 

I detta fall var hundarna registrerade i American Kennel Club. 



AK har tidigare inte tillåtit retroaktiv registrering. I detta fall då rasen i SKKs register endast består 

av dessa två föräldradjur övervägde AK möjligheten att registrera deras avkomma från 2007.  

Beslöt AK att bordlägga ärendet i avvaktan ytterligare information om rasen. 

§ 79 Tidsgräns gällande omröntgen för officiell avläsning av HD/ED-status 

NKUs Verkställande utskott beslöt vid möte 2007-09-20 att det skall gå minst 6 månader innan 

man kan röntga om en hund för officiell avläsning av HD/ED. 

Beslöt AK i enlighet med NKU/VUs beslut att det skall gå minst 6 månader innan ny HD/ED-

avläsning kan ske. Regeln träder ikraft 2009-01-01. 

§ 80 Utbildning 

Förelåg sammanfattning av utvärderingar från Steg1 Grundutbildning för avelsfunktionärer 

(jakthundklubbar) och Steg2 Kvalitetsutveckling och avelsplanering.  

Kursledningen redogjorde för sina erfarenheter och för planeringen av kommande kurser. Vårens 

Steg1-kurs för jakthundklubbar var den första AK arrangerat för denna målgrupp. Anslutningen 

blev något sämre än väntat, men kursen var mycket uppskattad av deltagarna. 

Inför kommande Steg2-kurs planeras en mer handfast/konkret inriktning kring de frågeställningar 

som avelsfunktionärerna ställs inför.  

AK tog del av informationen och beslöt att arrangera ytterligare en Steg1-kurs för jakthundklubbar 

under våren 2010. 

Föregående protokoll SKK/AK nr 2/2008 

§ 81 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 2 april 2008 samt skrivelse med reaktioner 

på AKs uttalande i samband med § 43. 

AK nr 2/2008 § 43 Skrivelse från advokatfirma samt hänskjuten fråga från SKK/UKK om 

tillämpning av grundreglerna. 

Skriftställaren frågar hur man ska tolka AKs uttalande och SKKs regelverk. 

AKs uttalande innehåller två delar, Boxerklubbens handläggning och SBKs handläggning när det 

gäller anmodan att anmäla uppfödaren till Disciplinnämnden (DN).  

SKK/AK anser att Boxerklubbens avelsrekommendationer gällande PNP/RD, med beaktande av den 

kunskap vi har idag, är befogade. Rasklubben kan, menar AK, inte avvakta att forskningen 

beträffande denna dödliga sjukdom på boxer fastslår hur den nedärvs innan man utarbetar 

avelsrekommendationer. AK stödjer alltså rasklubbens hantering av problematiken. 

Beslut i DN om påföljd kräver dock ett underlag där det är ställt utom allt tvivel hur sjukdomen 

nedärvs. Då sådant underlag för närvarande inte föreligger gör AK bedömningen att ärendet inte 

bör anmälas till DN.  

AK nr 2/2008 § 44 SKKs grundregler, § 2 

SKK/AK återupptog frågan kring utarbetandet av ”vägledande uttolkning” av grundreglerna enligt § 

44 i protokollet. Ulf Uddman redogjorde för CS önskemål om ett dokument som kan ge stöd till 

andra kommittéer och DN i behandlingen av ärenden. Innebörden av uttryck som ”allvarlig 

sjukdom” eller ”ökad risk” behöver förklaras och vägledningen bör utarbetas i samband med att 



grundreglerna med redaktionella ändringar träder ikraft 2009-01-01. 

Beslöt AK att den arbetsgrupp som tillsattes vid föregående möte vid behov kan utökas och att 

uppdraget som gruppens sammankallande, med tanke på uppdragets utformning, i detta fall bör 

åligga en tjänsteman. Uppdrog AK till Helena Rosenberg att sammankalla arbetsgruppen efter 

sommaren. 

Ärenden 

§ 82 Armbågsledsröntgen schäfer, skillnader i avläsning, Tyskland - Sverige 

Svenska Schäferhundklubben har i skrivelse ställt frågor kring skillnaderna mellan tysk och svensk 

ED-avläsning. SKK/Röntgengruppen har behandlat skrivelsen på sitt möte 2008-05-07 och beslutat 

föra frågan vidare till AK. 

Tysk Schäferhundklubb kräver för deltagande vid tävling i Tyskland godkänt ED-resultat. I 

Tyskland avläser man ED med flera projektioner än i Sverige och Tysk Schäferhundklubb godtar 

därför inte svensk avläsning. Håkan Kasström har Röntgengruppens uppdrag att undersöka om 

man i Tyskland för avläsning accepterar svenska röntgenbilder, om dessa överensstämmer med 

tysk röntgennorm. Denna avläsning skulle vara gällande för att svenska hundar skall få delta på 

tyska bruksprov i framtiden.  

För hundar röntgade i Tyskland finns möjlighet att skicka bilder till SKK för svensk avläsning. 

Tyska ED-resultat graderas normala, fast normala eller noch zugelassen. SKKs avläsare är av den 

bestämda uppfattningen att SKK enbart ska acceptera normal som grad 0 (ua) och att fast normal 

ska bedömas som grad 1. Två hundar har med anledning därav korrigerats av 

registreringsavdelningen. Hundarna har då gått från resultatet fri till grad 1. Vid registrering av 

valpar gäller dock det resultat som fanns registrerat på föräldradjuret vid datum för parning. 

Beslöt AK, i enlighet med Håkan Kasströms förslag, att enbart godta normal som grad 0 (ua). Tysk 

Schäferhundklubb har försäkrat att ED resultatet stämplas, dateras och signeras på aktuell hunds 

stamtavla. Kopia av stamtavlan godkänns därmed som underlag för registrering av resultatet i 

SKKs veterinärdatabas. 

§ 83 AU-beslut att protokollföras 

Ansökan om dispens från ”känd mental status” för föräldradjur, långhårig collie. 

Förelåg ansökan att till en tik använda italienskregistrerad collie-hane Xtraordinario Xia Di 

Cambiano som tillfälligt befinner sig i Sverige. Förelåg yttrande från SBK, som beviljar dispens för 

att para en tik före genomgången MH med kravet att MH genomförs innan hunden lämnar Sverige.  

AU beslöt i enlighet med SBKs yttrande att bevilja dispensen med kravet att MH genomförs efter 

parningen innan hunden lämnar Sverige.  

Beslöt AK fastställa AUs beslut.  

SKKs presidium har efter tikägarens överklagan ändrat AK/AUs beslut och beviljat dispens från 

krav på ”känd mental status” utan förbehåll. 

§ 84 Principdiskussion angående publicering av resultat från OptiGens DNA-tester  

Företaget OptiGen erbjuder möjlighet för SKK att få testresultat för samtliga svenska hundar 

överförda på fil. 

Förelåg förfrågan från VD angående AKs inställning till publicering av testresultat på SKKs 

webbplats. AK tog del av underlag bestående av yttrande i sakfrågan från Mannheimer Swartling 



Advokatbyrå AB. Idag publiceras resultat från DNA-test i de fall där rasen är ansluten till ett 

hälsoprogram. Ägaren har då både på OptiGens och SKKs remisser medgett publicering av resultat.  

Efter diskussion beslöt AK att publicering av testresultat på SKKs webbplats tills vidare endast ska 

ske i de fall central registrering förekommer för den sjukdom DNA-testet gäller.  

Beslöt AK att även tillfråga SKK/DNA-gruppen om synpunkter i frågan gällande övriga DNA-test och 

test för raser utan central registrering. 

§ 85 AI (artificiell insemination) årsredogörelse 2007 

Anne-Sofie Lagerstedt, ansvarig AI-veterinär, hälsades välkommen för att presentera sin årliga 

redogörelse över AI-verksamheten i Sverige. Presentationen inleddes med två klargöranden;  

* veterinär som önskar utföra AI ansöker om tillstånd hos Jordbruksverket,  

* om obehörig veterinär utför AI är det endast länsveterinär, Jordbruksverket och djurägaren som 

har rätt att anmäla veterinären till ansvarsnämnden. 

AI under 2007 

AI under 2007 har skett till 2/3 med färsk sperma och 1/3 med fryst sperma. 

Antalet behöriga veterinärer har varit 51 och av dessa har 34 varit aktiva under 2007. Sammanlagt 

har 140 insemineringar utförts, en något lägre siffra än tidigare år.  

En veterinär har inseminerat 44 tikar, resten av veterinärerna högst 10 tikar var.  

45 % av insemineringarna har utförts vid SLU, alla insemineringar med fryst sperma har utförts vid 

SLU. 

Antalet svenska tikar inseminerade i Norge var 12. 

Inseminering är mer populärt i vissa raser vilket inte kan anses bero på fler problem hos hundarna 

av de raserna.  

Flest insemineringar har gjorts på golden retriever (13).  

Sammanlagt har tikar från 71 raser inseminerats.  

Varför har man valt att inseminera?  

I 53% av fallen har skälet varit stora avstånd som medför långa resor  

I 31 % av fallen har både hane och tik varit villiga men ”får inte till det”  

I 16% av fallen har skälet varit ”dominans” dvs oftast att tiken visar ett beteende som gör att 

hanen inte vågar para. 

Den vanligaste orsaken till att naturlig parning inte lyckas är att man försöker para för tidigt. När 

rätt dygn sedan kommer har hundarna tappat intresset. Parningsvägran trots tidigare genomförd 

naturlig parning förekommer också. 

Under 2007 blev 50 % av tikarna dräktiga, vilket är ett normalt resultat jämfört med tidigare år. 

Av dessa var 54 % inseminerade med färsk sperma och 36 % med fryst sperma. 

AI under en 10-årsperiod och uppföljning av insemineringar utan tidigare naturlig 

parning/valpning. 

En del tikar både insemineras och paras naturligt, men räknas som inseminerade i statistiken.  

I studien är antalet sådana fall 67 st under den senaste 10-årsperioden. 

Antalet utförda insemineringar och antalet dräktiga tikar efter AI är oförändrat under perioden. 

Ca 50% av de inseminerade tikarna i studien har ej tidigare dokumenterad avelsförmåga  



25% av de inseminerade tikarna i studien har ej använts i avel igen 

60% av de inseminerade tikarna i studien har parats eller inseminerats igen vid nytt löp. Av dessa 

55 st har 3 st ej gått att para. 

Slutsatsen är att siffrorna visar på förvånansvärt goda resultat och att hundar har stark könsdrift. 

Man bör betänka att 12 000 kullar registreras varje år. 

Framförde AK sitt tack för till Anne-Sofie Lagerstedt och konstaterade samtidigt att utvärderingen 

av verksamheten visar att AI i nuvarande omfattning inte utgör något hot mot den naturliga 

avelsförmågan. 

§ 86 Papillon/phalène, förfrågan angående uttalande från juridiska avdelningen 

Förelåg förfrågan från avelskommittén i rasklubben för papillon angående rimligheten i att 

uppfödare som i köpekontraktet skrivit papillon ska återbetala halva köpeskillingen om valpen visar 

sig bli en phalène. Uppfödaren skulle, enligt svar från SKKs juridiska avdelning, för att slippa 

återbetalningsskyldighet ha angett ”papillon/phalène” som ras. 

AK diskuterade frågeställningen och menar att eftersom raserna har samma standardnummer inom 

FCI och är möjliga att para med varandra bör SKKs ståndpunkt vara att de tillhör samma ras även 

utifrån Konsumentköplagens aspekter. Enligt Avelspolicyn ska SKK dessutom verka för att hinder 

för avel mellan rasvarianter tas bort. 

Beslöt AK att VD för frågan tillbaka till SKKs jurister med tillägg av AKs synpunkter och att 

tillsvidare uppmärksamma uppfödare av raser där varianter finns, att gardera sig vid angivande av 

ras i köpeavtal. 

§ 87 Avelskonferens 

Enligt SKK/AKs uppdrag för mandatperioden ska AK anordna en avelskonferens under 2009. 

AK diskuterade tidpunkt för konferensen och lämpliga teman. 

Beslöt AK, med hänsyn till övriga arrangemang under året, att avelskonferens ska arrangeras den 

28/2 – 1/3 2009. Uppdrog AK till avelssekretariatet att arbeta vidare med planeringen och till 

ledamöterna att inkomma med förslag på innehåll. Punkten tas åter upp på dagordningen vid nästa 

möte. 

§ 88 Rasvård stövare, rutiner vid registrering 

Förelåg registreringsärende där oklarhet råder beträffande Stövarklubbens (SvStK) handläggning 

och beslut. Stövarklubben har ett delegerat ansvar när det gäller parningar som följer fastställda 

regler inom rasvårdsprojeket för schiller- och smålandsstövare 

Beslöt AK att tillskriva SvStK med uppmaning att ta fram en informationstext med syfte att för alla 

parter tydliggöra rasvårdsärendens handläggning samt styrgruppens sammansättning. 

Hälsoprogram 

§ 89 Breton, HD  

Förelåg ansökan från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) och rasklubben för breton 

om utträde ur hälsoprogram avseende HD med krav på fria höfter (nivå 3) och övergång till 

hälsoprogram nivå 2 med krav på känd status för avelsdjur avseende höftledsdysplasi. Rasklubben 

har i sina avelsstrategier (RAS) presenterat nya rekommendationer för avel när det gäller HD.  



Beslöt AK att bifalla ansökan avseende övergång till hälsoprogram för HD nivå 2, innebärande krav 

på känd höftledsstatus för föräldradjur. Hälsoprogrammet på nivå 2 träder ikraft med omedelbar 

verkan. Förklarade AK paragrafen omedelbart justerad. 

§ 90 Gammel dansk hönsehund, myasthenia gravis 

Förelåg ansökan från SKF och rasklubben för gammel dansk hönsehund om central registrering av 

resultat från DNA-test avseende myasthenia gravis (nivå 1). I rasens hemland finns krav på DNA-

test för avelsdjur i rasen. 

Beslöt AK att hänskjuta frågan till DNA-gruppen för yttrande och att återuppta ärendet till 

behandling vid nästa möte. AK uppmanar hundägare att använda sig av SKKs allmänna remiss vid 

DNA-test. Vid eventuell central registrering av resultat kräver SKK att remiss använts. Remissen 

säkerställer att det är veterinär som tagit blodprovet och skickat det till aktuellt laboratorium samt 

att hundens ID är kontrollerat. 

Information 

§ 91 

Ulf Uddman 

Informerade om att Jordbruksverkets särskilda bestämmelser för hållande av hund, gällande fr o m 

2008-05-01, i många fall innebär ett hot mot befintlig verksamhet, som t.ex. hunddagis. 

Hundstallet kommer, med gällande föreskrifter, inte att kunna ta emot raser större än cocker 

spaniel. SKK arbetar just nu med en skrivelse till Jordbruksverket där de nya föreskrifternas 

orimlighet och effekterna av dessa påpekas. De särskilda bestämmelser som gäller avel har redan 

nu medfört en del anmälningar för brott mot bestämmelsen att en tik får paras tidigast vid 18 

månaders ålder. SKK kommer att kräva att en revideringsprocess av föreskrifterna inleds så snart 

som möjligt. 

Informerade om skrivelse som, på initiativ av SKK/Röntgengruppen, tillsänts Försvarsmakten och 

svar på densamma angående anmärkningsvärt hög andel HD-belastade schäfrar, bedömda under 

åren 2006 och 2007, som fötts upp av Kennel Försvarsmakten. De försämrade resultaten för 

schäferstammen har medfört att man undersökt orsakerna och nu vill uppmärksamma problemet.  

Hälsoprogram 

§ 92 Drentsche patrijshond, PRA 

Förelåg ansökan från SKF om anslutning till hälsoprogram med krav på officiellt 

ögonundersökningsresultat samt registreringsförbud för avkomma till hund med generell PRA samt 

deras föräldrar och eventuellt redan producerad avkomma (nivå 3).  

Beslöt AK att avslå ansökan med motiveringen att insatserna när det gäller denna ras, med ett 

fåtal registreringar per år i Sverige och ännu inga fall av PRA, bäst lämpar sig för 

rekommendationer på specialklubbsnivå. Avel med individ som är behäftad med PRA är alltid 

oförenlig med SKKs grundregler. 

§ 93 Cocker spaniel, PRA, prcd-PRA 

Förelåg ansökan från Spaniel- och Retrieverklubben (SSRK) och rasklubben om att avsluta det 

nuvarande hälsoprogrammet för PRA. Ansökan innebär att den centrala registreringen avseende 



såväl ögonlysning som resultat från DNA-test för prcd-PRA kvarstår, dock utan krav på 

obligatorium. Klubben önskar också att hereditärt fri hund redovisas.  

Beslöt AK bifalla ansökan. Konstaterade AK att det alltid är ett brott mot SKKs grundregler att 

använda affekterad hund till avel och att känd anlagsbärare vid avel enbart får användas 

tillsammans med hund som är DNA-testad fri/clear för prcd-PRA eller är hereditärt fri. Utvecklingen 

i rasen gällande prcd-PRA ska följas kontinuerligt av klubben och en utvärdering göras senast om 

fem år. Betonade AK klubbens ansvar för att en kraftig informationsinsats görs. Beslutet träder 

ikraft med omedelbar verkan.  

Förklarade AK paragrafen omedelbart justerad. 

Konferensbidrag 

§ 94 Ansökan om konferensbidrag 

a) Svenska Vallhundsklubben (SVaK) 

Förelåg ansökan från SVAK (border collie) om bidrag till Avelskonferens 1-2 november 2008. 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler under förutsättning att 

klubben inkommer med preliminär budget för konferensen. AK emotser även en lägesrapport när 

det gäller RAS-arbetet.  

b) Specialklubben för Västgötaspets (SKV) 

Förelåg ansökan från SKV om bidrag till avelskonferens 27-28 september 2008. 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler under förutsättning att 

klubben inkommer med preliminär budget för konferensen. 

Utbetalning av konferensbidrag 

§ 95 

Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut utbetalats till Svenska Bassetklubbens/Svenska Basset 

Griffon Vendéen Klubbens avelskonferens 2008-03-01. 

Information 

§ 96 

Ulla-Britt Karlmann 

Informerade om att inmönstring kommer att ske för dels en lapsk vallhund dels 6 hundar som 

ingått i korsningsprojektet mellan clumber spaniel och cocker spaniel. 

Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

§ 97 Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

● alpenländische dachsbracke, Elisabeth Rhodin 



● breton, Monica Henriksson 

● greyhound, Agneta Persson 

Inlämnad för granskning efter återremitering 

● chow-chow, Elisabeth Rhodin 

AK tog del av och diskuterade RAS för chow chow. AK menar att man inte i tillräcklig utsträckning 

tagit hänsyn till de riktlinjer som finns redovisade i minnesanteckningar från möte med special-

/rasklubb 2007-12-05. Synpunkter från den generella domarkonferensen i november 2007 bör 

också föranleda tillägg i RAS. 

Beslöt AK att kalla ras- och specialklubb till ett nytt möte för att ta fram rasspecifika prioriteringar. 

Inlämnad för revidering 

● vit herdehund, Elisabeth Rhodin 

Fastställan av granskade RAS 

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

● alpenländische dachsbracke, Elisabeth Rhodin  

● malteser, Catrine Holmquist 

Förelåg förslag om att fastställa följande revidering av RAS 

● vit herdehund, Elisabeth Rhodin 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 

Information 

§ 98 

Helena Rosenberg 

Informerade om att Bretonklubben inkommit med förfrågan om att få tillgång till SKK rasdata till 

ett forskningsprojekt i USA gällande epilepsi inom rasen. Blodproven för forskningen administreras 

av Strindakliniken i Norge. 

AK föreslår rasklubben att uppmana de amerikanska forskarna till att ta kontakt med forskarna vid 

Institutionen för husdjursgenetik vid SLU (Erling Strandberg). Konstaterade AK vidare att SKK 

enligt tidigare beslut inte tar emot röntgenbilder från Strinda Djurklinik på grund av brist på 

förtroende för nämnda klinik.  

Informerade om att de kvällskurser för röntgenpersonal som SKK och SLU tillsammans med 

Svenska Djursjukhusförening planerar att genomföra skjutits upp till september.  

Rapporterade från medlemsmöte med rasklubben för grand danois där också SKKs avläsare Kerstin 

Hansson medverkade. 

Rapporterade från möte med ledningsgruppen för Projekt Hundhälsa, där representanter för SLU, 

Agria och SKK redovisar och diskuterar forskning på hund ur olika aspekter. 



Informerade om den fortsatta utvecklingen av Avelsdata som planeras påbörja under hösten 2008. 

Införandet av HD/ED-index för vissa raser kommer att prioriteras före annan vidareutveckling av 

webbtjänsten. 

Rapporterade från möte mellan avelskonsulenterna och Terese Olofsson på Agria. Vid mötet 

diskuterades utformningen av den ”mall” för Agrias rasprofiler (Breed Profile) som tagits fram och 

som ska hjälpa rasklubbar att bättre ta tillvara och tolka försäkringsstatistiken.  

Elisabeth Rhodin 

Rapporterade om projekt gällande diskbråck på tax. Den jämförande studie man gjort beträffande 

vanlig röntgen och magnetröntgen visade liten överensstämmelse. Ett gemensamt nordiskt möte 

med experter och uppfödare kommer att äga rum, men tidpunkt är ännu inte bestämd. 

Lennart Garmer 

Rapporterade från Ögonpanelens möte den 3 april då man beslöt att i Sverige gå över till det 

europeiska ögonintyget under förutsättning att ECVO, European College of Veterinary 

Ophthalmologists, inrättar en rådgivande kommitté med representanter från varje ögonpanel. Den 

praktiska hanteringen av övergången kommer att ske i samråd med Ulla-Britt Karlmann och 

registreringsavdelningen. 

Rapporterade från europeiskt ögonmöte i Versailles 14-17 maj. Andras Komáromy, University of 

Pennsylvania, presenterade en rapport om en ärftlig retinopati hos västgötaspets. Fall är kända i 

Sverige, men sjukdomen har fått större uppmärksamhet utomlands, bl.a. i Finland (där kallad 

J175). DNA-forskning om sjukdomen pågår i Helsingfors.  

Sofia Malm 

Rapporterade från informationsmöte den 3 april med de special-/rasklubbar som är aktuella för 

införande av indexberäkningar i Avelsdata. 

Rapporterade från möte med datautvecklingsgruppen som planerar att göra testkörningar under 

sommaren för införande av index i SKK Avelsdata. Arbete pågår för att kunna koppla samman 

hundar som finns med fler än ett registreringsnummer i SKKs databas för de raser som är aktuella 

för index. 

Den arbetsgrupp som satts samman för att utreda konsekvenserna vid införandet av index har 

tagit fram följande förslag gällande hälsoprogrammen för höftledsdysplasi och armbågsledsartros: 

För raser med krav på officiell HD/ED-status före parning (nivå 2) för registrering av valpkull tillförs 

enbart utökad information genom index. Inga nya krav behöver tillkomma men tydlig 

användarinformation ska tas fram och spridas i god tid innan införandet.  

För raser anslutna till den hårdare skrivningen (nivå 3), innebärande att enbart friröntgade hundar 

får användas i avel, måste regelverket ändras. Hundar med D eller E föreslås uteslutas ur avel bl. 

a. med hänvisning till djurskyddsskäl. Övriga hundar (med resultat A, B eller C) är möjliga att 

använda i avel. SKKs rekommendation föreslås dock vara att parningskombinationens avelsvärde 

ska vara bättre än för rasen i genomsnitt. Rasens genomsnittliga värde bestäms utifrån en 

referenspopulation inom aktuell ras. Förslagen ska diskuteras vidare inom SKK/AK.  

Nästa möte med aktuella klubbar kommer att hållas när en testversion av Avelsdata finns där 

HD/ED-index ingår. Informationsmöte med försäkringsbolagen kommer också att hållas. 

Informerade om att examensarbete om tjänstehundsavel nu är färdigt och kommer att läggas ut 

på SKKs webbplats. 



Påminde om den lista på förslag till examensarbeten som finns på SLU och möjligheten att föreslå 

lämpliga projekt.  

Karin Drotz 

Informerade om rasklubbar som önskar medverkan av AK-ledamot vid möten under hösten. 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade från möte i FCIs Breeding Commission den 24-25 maj där NKKs Astrid Indrebø 

utsågs till ordförande och FKKs Kirsi Sainio till sekreterare. Mötet var konstruktivt och de nordiska 

ländernas representanter redogjorde för hanteringen av avelsfrågor i respektive land. 

Protokoll 

§ 99 

Protokoll från SKK/CS  

a) Förelåg protokoll och protokollsutdrag från SKK/CS nr 2/2008 

b) Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

Uppdrog AK till Karin Drotz att, i enlighet med protokollsutdrag från CS, besvara brev från Svenska 

Stövarklubben angående begäran om avveckling av obligatorisk HD-avläsning för stövarraserna. 

Konstaterade AK att man i dagens protokoll § 81 behandlat CS uppdrag att ta fram 

uttolkningsanvisningar för de grundregler där så krävs. 

Lades protokollet och protokollsutdragen till handlingarna. 

§ 100 FCI 

Förelåg följande dokument 

a) Minutes Scientific Commission Meeting 23-24 February 2008, 

b) Joint meeting Standards and Scientific Commissions 24 February 2008 

c) Agenda Meeting of the Breeding Commission May 24 2008  

d) International Breeding Rules of the FCI 

e) Minutes of the General Committee October 31-November 1 2007. 

f) Minutes FCI Europe Section General Committee 22 April 2008 

g) Update on European information, FCI Quarterly Update 

h) FCI Europe Section/Report of Meeting between Jorgen Hindse and Jim Allister MEP 23 Januari 

2008 

i) FCI Europe Section/Report of Meeting between Jorgen Hindse and Mrs Sonja Van Tichelen 

(Eurogroup for Animals) 23 Januari 2008 

Lades skrivelserna till handlingarna 

§ 101 Pågående ärenden 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

§ 102 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom 

a) Protokoll NKU/VK 20/9 2007 



b) Möte I DNA-gruppen 5/3 2008 

c) Ansökan om inmönstring av lapsk vallhund 

d) Minnesanteckningar från möte med Chinese Crested Club och SDHK 12/3 2008. 

e) Avelsstrategi för små populationer 

f) Jordbruksverket, föreskriftsdokumentation. Dnr 31-6478/07  

g) SKK/Röntgengruppen, 2007-05-07 

Lades skrivelserna till handlingarna. 

Övriga ärenden 

§ 103 

Förelåg dispensansökan från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att 

officiellt få utföra palpatorisk knäledsdiagnostik. 

Beslöt AK att bordlägga ärendet och begära in kompletterande handlingar från sökanden. 

§ 104 Mötet avslutas 

Förklarade ordföranden mötet avslutat. 

Vid protokollet: 

Karin Drotz 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell, ordförande 

Elisabeth Rhodin, Justerare 

 

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

föremål för ändring av SKK/CS. 

 


