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SKK/KHM nr 2/2010 

2010-04-08 

§§ 16-32 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Kommitté för hundars 

mentalitet den 8 april 2010. 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Ionie Oskarson (ordf.), Cilla Hamfelt, Claes Hemberg, Ken Lundahl, Staffan 

Thorman, Liz-Beth Liljeqvist 

 

Adjungerade: Ulf Uddman, Åsa Lindholm 

 

Anmält förhinder: Brith Andersson 

 

Vid protokollet: Helena Rosenberg 

 

 

§ 16 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Åsa Lindholm, 

journalist och fotograf, som adjungerats för att skriva om kommitténs arbete i Hundsport 

Special, hälsades särskilt välkommen.  

 

 

§ 17 Val av justerare 

Liz-Beth Liljeqvist utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.  

 

 

§ 18 Fastställande av dagordning 

Efter genomgång fastställdes dagordningen och dess fasta punkter. 

 

 

§ 19 Föregående protokoll 

Förelåg justerat protokoll från KHMs sammanträde 2010-02-03. 

 

Ulf Uddman förtydligade § 8 a med information om att Tjänstehundsutredningen fått förlängd 

tid och att den därför formellt inte överlämnas till försvarsministern förrän 2010-04-13. Under 

samma paragraf kompletterades med information om att SKKs chefsjurist, Katarina 

Sundberg, inte lyckats få till stånd en central utbildning avseende tillsynslagen.  

 

Beslöt KHM därefter att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

Ärenden 

 

§ 20 Handlingsplan, BPH 

Redogjorde Liz-Beth Liljeqvist, tillsammans med Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg, från 

möte med SBKs arbetsgrupp för MH-översyn och representanter från SBKs utskott för Avel 
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och hälsa. Mötet diskuterade bland annat den verksamhet som måste löpa parallellt med 

fortsatt utveckling och validering av Beteende- och personlighetsbeskrivning för hund, BPH. 

Förelåg ett förslag till handlingsplan som framtagits av Cilla Hamfelt och Liz-Beth Liljeqvist 

tillsammans med Ken Lundahl på uppdrag av kommittén.  

 

Diskuterade KHM handlingsplanen som tydligt visar på det omfattande arbete som måste 

göras. Konstaterade KHM därefter att alla delar ännu inte kan påbörjas utan projektgruppens 

arbete måste inväntas. 

 

Beslutade KHM att, i enlighet med handlingsplanen, tillskriva SBKs Förbundsstyrelse och 

projektgruppen för BPH med önskan om att en samrådsgrupp bildas. Gruppen föreslås bestå 

av två representanter från vardera SBK, projektgruppen för BPH och KHM. Beslutade KHM 

att utse Liz-Beth Liljeqvist (sammankallande) och Cilla Hamfelt att representera kommittén 

samt Helena Rosenberg som representant från SKKs kansli. Beslutade KHM därefter att 

uppdra åt Helena Rosenberg att göra ett förslag till tidsplan över parallellarbetet kring BPH 

till samrådsgruppens första möte. 

 

Beslutade KHM att inledningsvis uppdra åt samrådsgruppen att specificera syfte med BPH 

samt ta fram en plan över vilken information som behövs gällande beskrivningen och hur den 

ska marknadsföras.  

 

Beslutade KHM slutligen att uppdra åt Helena Rosenberg att bestämma ett datum 

tillsammans med projektgruppen då kommittén kan få delta vid en testbeskrivning. Om 

möjligt bör KHMs möte i juni sammanfalla med såväl första mötet inom samrådsgruppen, där 

då hela KHM skulle kunna delta, samt med tillfället för testbeskrivningen så att även SBKs 

representanter får tillfälle att se en beskrivning.  

 

 

§ 21 Hundars mentalitet 

Förelåg underlag sammanställt av Brith Andersson över den verksamhet som pågår inom 

SKK avseende hundars mentalitet. Förelåg även lagförslag från Danmark där det förväntas bli 

förbjudet med innehav och avel av13 hundraser och blandningar där dessa ingår. De individer 

som redan finns i landet ska förses med koppel och munkorg på offentliga platser. Om lagen 

vinner stöd i Folketinget träder den i kraft den 1 juli 2010.  

 

Konstaterade KHM att problemet med farliga hundar oftast är ägarrelaterat och inte 

rasrelaterat. Ett kollektivt rasförbud är olyckligt ur många aspekter då det t ex negativt 

drabbar seriösa uppfödare och hundägare vars hundar fungerar väl i samhället. Konstaterade 

KHM vidare att man genom avelsurval kan utveckla en ras mot att bli, såväl mer som 

mindre, aggressiv och/eller rädd. Därför bör hundar mentalitet testas och dokumenteras 

istället för att raser förbjuds. Hundar som är samhällsfarliga ska hanteras via Lagen om tillsyn 

över hundar och katter (2007:1150).  

 

Noterade KHM slutligen att man fortsätter att följa debatten och utvecklingen gällande 

eventuella förbud mot vissa raser.  

 

 

§ 22 Rapport från möte med SBK/SCK samt ansökan om medel 

Förelåg minnesanteckningar från möte med representanter från SKKs Kommitté för hundars 

mentalitet, SKKs Avelskommitté, Svenska Brukshundklubben (SBK), Svenska Collieklubben 
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(SCK) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Förelåg även ansökan om medel för fas 1 av 

projektet ”Mentalt sund collie”.  

 

Rapporterade Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg att rasklubben vid mötet presenterade 

tydlig dokumentation över rasens mentala status och önskade hjälp för att komma vidare med 

problemställningar kring mentalitet. Mötet diskuterade möjligheten att för långhårig collie ta 

fram ett avelsindex avseende mentalitet.  

 

SBK/SCK och Per Arvelius tillsammans med Katja Grandinson från SLU har därför ansökt 

om medel för att inleda ett pilotprojekt avseende mentalindex. Projektet har inte som ambition 

att det ska införas restriktioner för svensk collieavel, utöver de som redan finns i form av t ex 

Djurskyddslag och SKKs Grundregler. I stället syftar det till att dels skapa ett betydligt 

kraftfullare verktyg för avelsurval dels att belöna de som driver avel i linje med klubbens 

intentioner, och inte att bestraffa de som inte gör det.  

 

Diskuterade KHM ärendet och konstaterade därefter att ansökan är välgrundad och att, på 

grund av rasens svaga mentalitet och stora rädslor, är projektet angeläget. Dessutom kan detta 

ses som ett pilotprojekt för en framtida rutinmässig skattning av avelsvärden för mentala 

egenskaper även för andra raser. 

  

Beslutade KHM att föreslå CS att projektet beviljas 75 % av ansökta medel ur SKKs 

Forsknings- och utvecklingsfond. Och att SBK/SCK själva står för de resterande 25 % i 

enlighet med fondens statuter. Förslaget skickas för kännedom till SKKs Avelskommitté.  

 

Beslutade KHM slutligen att föreslå CS att bevilja de delar av projektet som SKK ska utföra. 

 

Paragrafen är omedelbart justerad.  

 

 

§ 23 Rapport från möte med SBHK 

Rapporterade Cilla Hamfelt och Helena Rosenberg från möte med representanter från SKKs 

Kommitté för hundars mentalitet, SKKs Avelskommitté, Svenska Bergs- och 

Herdehundsklubben (SBHK), Svenska Ovcharkaklubben (SOK) samt Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) angående mentala egenskaper hos några av specialklubbens raser 

(cimarrón uruguayo och ovtjarkor).  

 

Mötet diskuterade rasernas utveckling och egenskaper och enades om att det i de rasspecifika 

avelsstrategierna, RAS, för berörda raser bör finnas en policy om mentalitet som bygger på 

svensk lagstiftning och SKKs Grundregler. Klubbarna rekommenderades även att informera 

om synen på rasernas mentalitet i kommande domarkompendier. Klubbarna är intresserade av 

att dokumentera rasernas mentalitet men har svårt att få delta på Mentalbeskrivning Hund, 

MH. Man inväntar med stort intresse utvecklingen av den nya mentalbeskrivningen BPH. 

Enligt uppgift från SBHK och SOK förekommer det korsningar mellan ovtjarkor och t ex 

olika brukshundraser, vilket klubbarna uppfattar som ett allt större problem. 

 

Diskuterade KHM ärendet och beslutade därefter att rasernas mentalitet snarast bör 

kartläggas genom MH. Kartläggningen, av så stort antal hundar som möjligt, bör utföras 

bland annat med hänvisning till utvecklingen i Danmark där samtliga ovtjarkor riskerar att 

förbjudas (se § 21). Det kan också sägas föreligger risk att andra raser som korsas med 

ovtjarkor, t ex brukshundraser, börjar ifrågasättas av allmänheten.  
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Beslutade KHM att föreslå CS att 50 000 kronor avsätts ur SKKs Forsknings- och 

utvecklingsfond för att möjliggöra mentalbeskrivning av SBHKs raser (huvudsakligen 

ovtjarkor). Förslaget skickas för kännedom till SKKs Avelskommitté.  

 

Beslutade KHM vidare att, om medel tilldelas projektet, uppdra till Claes Hemberg och Ken 

Lundahl att kontakta SBHK för att informera om projektet samt att kontakta SBKs utskott för 

Avel och hälsa med förfrågan om hjälp att arrangera MH-tillfällen under sommaren för 

SBHKs raser. I uppdraget ingår även att kalla till möte med SBHK och SBK för att utarbeta 

praktiska detaljer och se till att projektet genomförs.  

 

Beslutade KHM slutligen att avrapportering av projektet ska ske vid kommitténs möte i 

september.  

 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

 

 

§ 24 Förslag till förfrågan angående klubbars arbete gällande mentalitet 

Förelåg förslag till förfrågan till special- och rasklubbar gällande KHMs uppdrag att i ”nära 

samarbete med ras- och specialklubbar inventera det arbete som idag sker avseende hundars 

mentalitet”.  

 

Diskuterade KHM förslaget och beslutade därefter att fastställa enkäten med vissa tillägg. 

 

Beslutade KHM vidare att uppdra åt Helena Rosenberg att skicka enkäten till samtliga 

special- och rasklubbar inklusive de avtalsanslutna klubbarna.  

 

Beslutade KHM att uppdraget ska redovisas på kommitténs möte i september.  

 

 

 § 25 Protokoll från SKK/Centralstyrelsen, CS 

Förelåg protokoll från CS nr 1/2010. 

 

Noterade KHM protokollet och lade det till handlingarna.  

 

 

§ 26 Protokollsutdrag  

Förelåg följande protokollsutdrag: 

a. CS nr 1/2010 § 9 Protokoll SKK/KHM nr 1/2009 

b. CS nr 1/2010 § 23 Presentation av Bas-MH samt förslag till fortsatta studier 

 

Noterade KHM protokollsutdragen och lade dem till handlingarna.  

 

 

§ 27 Information 

a. Ordförande 

- 

 

b. Ledamöterna 

- Staffan Thorman informerade om att det till SBKs Kongress inkommit förslag om att 

slopa krav på MH för tävling. 
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- Staffan Thorman gav en kort rapport från sitt uppdrag att försöka avgränsa de 

forskningsområden kring mentalitet som KHM ska följa och vilka delar som eventuellt 

kan utelämnas. KHM tillstyrkte Staffans förslag om att första hand studera aktuell 

forskning från år 2005 och framåt. Staffan kommer att skicka, för kommittén intressanta, 

forskningsartiklar. 
 

c. VD 

- SKK kommer att träffa olika beslutsfattare för att bland annat framföra SKKs syn på 

debatten kring farliga hundar. T ex ska SKKs ordförande Nils-Erik Åhmansson och 

SKKs VD träffa jordbruksministern, Eskil Erlandsson. 

- Justitieministern, Beatrice Ask har gjort studiebesök på Hundstallet för att se bl.a. 

rutiner för hantering av omhändertagna hundar. 

- Varje polisdistrikt i Stockholm har fått 3-4 djurpoliser som ska arbeta med djurfrågor 

inklusive Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150).  

- När Tjänstehundsutredningen kommer på remiss ska KHM få ta del av den inför 

SKKs remissvar. 

 

d. Sekreteraren 

- Helena Rosenberg rapporterade från projektgruppen för Beteende- och 

Personlighetsbeskrivning för hund, BPH. Gruppen har valt ut 5 raser för 

kvalitetssäkring och validering av beskrivningen. Raserna är; american staffordshire 

terrier, golden retriever, rhodesian ridgeback, dvärgpinscher och whippet. SKK 

kommer att vara projektgruppen behjälplig genom att skicka ut information och 

uppmaning om deltagande inom kvalitetssäkringsarbetet. Skrivelsen kommer att gå till 

ägare av hundar av dessa raser i Sörmland, Uppland och Stockholm. Gruppen behöver 

40 hundar per ras som är mellan ett och två år bland annat för testbeskrivning.  

- Diskussion pågår mellan projektgruppen och en av SKKs webbmasters om hur ett 

formulär för anmälan till testbeskrivning ska kunna utformas.  

- Per Arvelius och Eva Sandberg har lämnat in en etisk ansökan om dispens från krav på 

destinationsuppfödning till tingsrätten angående den fysiologiska studien i BPH-

projektet.  

 

e. Åsa Lindholm 

- Informerade kort om sig själv och sitt arbete och att hon kommer att presentera KHMs 

arbete i Hundsport Special på motsvarande vis som redan idag görs med 

Avelskommitténs och Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitténs arbete. En stor del 

av uppgiften kommer vara att följa kommitténs arbete gällande Beteende- och 

Personlighetsbeskrivning för hund, BPH. 

 

 

§ 28 FCI 

Förelåg Minutes of the FCI General Committee, Bratislava, oktober 2009. 

 

Noterade KHM protokollet och lade det därefter till handlingarna.  

 

 

§ 29 Kopior för kännedom 

Förelåg följande kopior för kännedom: 

a. Skrivelse från projektgruppen till berörda rasklubbar; Information om arbetet med ny 

beskrivning för att skatta hundars mentalitet 
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b. Brev från Göran Bodegård till projektgruppen för BPH 

c. Svarsbrev från projektgruppen för BPH till Göran Bodegård 

d. Delegeringsordning KHM 

e. Skrivelse till SKK/CS från Göran Bodegård.  

Diskuterade KHM brevet och framförde synpunkter till KHMs ordförande, Ionie 

Oskarsson att ta med sig till CS kommande möte.  

 

Noterade KHM dokumenten och lade dem därefter till handlingarna.  

 

 

§ 30 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras 

innan protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats 

och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt KHM att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

Justerat. 

 

 

§ 31 Nästa möte 

Nästa möte är onsdag den 2 juni klockan 10.15 på SKK. 

 

 

§ 32 Mötet avslutas 

Ordförande tackade deltagarna för deras uppmärksamhet och engagemang och avslutade 

mötet. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helena Rosenberg 

 

Justeras: 

 

 

 

Ionie Oskarson  Liz-Beth Liljeqvist 

Ordförande   Justerare 


