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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2021-12-01. Mötet hölls digitalt. 
 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, deltog fram till § 90, 
Anna Törnlöv, Eva Borin,  Bengt Pettersson, Maria Lönnhammar, Karin Brostam 
Berglund.  
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp  
 
Adjungerad: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning 
 
Anmält förhinder: Thomas Uneholt och Linda Andersson, veterinärmedicinskt 
sakkunnig SKK 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 81.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 82.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll Maria Lönnhammar 
 
§ 83.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 84.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 85.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 86. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
 

a) Uppdrag om att ta fram information att lägga på köpahund.se gällande brakycefala 
hundar. 
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Arbetet är fortsatt satt på vänt då svar inväntas från SKKs centralstyrelse, CS, om vad som 
ska visas på köpahund.se. 
 

b) Inventeringen av mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. 
KSS bad vid möte 4 2021 att få en utförligare rapport om av vad som hittills framkommit 
då man sammanställt data från protokollen. En sammanställning för KSS räkning, gjord av 
Åke Hedhammar, fanns bifogat dagordningen. Helena Skarp gick igenom denna och vilken 
därefter diskuterades. De synpunkter som framkom i diskussionen noterades för 
vidarebefordran till ansvariga för inventeringen. KSS tackade för genomgången och ser 
fram emot att även ta del av den molekylärgenetiska delen när den är färdig. Viktigt att 
resultaten från inventeringen blir en del i arbetet som pågår för att förbättra dessa fyra 
rasers hälsa. 
 

c) Gemensamt möte med Avelskommittén, AK,  och Domarkommittén, DK,   
2021-09-03 

Minnesanteckningarna från mötet fanns bifogat dagordningen vilka även skickats ut till 
ledamöterna i AK och DK. Mötet var givande och det är viktigt att det blir en fortsättning 
och mer samarbete mellan kommittéerna framöver. 
 

d) KSS delegeringsordning 
CS önskar få in synpunkter på den delegeringsordning som idag finns för KSS. Synpunkter 
som kom fram i diskussionerna var att det måste blir tydligare uppdragsbeskrivningar, 
gällande exempelvis samarbetet med andra kommittéer som finns i KSS 
delegeringsordning finns inte lika tydligt i de berörda kommittéernas 
delegeringsordningar. Samsynsfrågan bör lyftas till CS nivå. Lotta Olsson uppdrogs att 
skicka synpunkterna till CS direkt efter mötet utan att invänta justering av protokollet. 
 
§ 87.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Rapporterade från årets Kennelfullmäktige, KF, om personval, workshops och 
diskussioner runt en del av de inkomna motionerna.  
Berättade också att han tillsammans med Cindy Pettersson på uppdrag av SKKs 
Domarkommitté, DK, hållit en utbildningshelg i anatomi- och bedömningsträning för yngre 
personer som anmält intresse för att i framtiden utbilda sig till exteriördomare. Bland 
mycket annat stod sundhet och exteriöra överdrifter på schemat och det fanns stor 
medvetenhet hos deltagarna vilket kändes mycket bra. 
 
Ledamöter: Bengt Pettersson rapporterade från den work shop på KF som han var med 
och ledde tillsammans med bland annat Henrik Barnekow, Sofia Malm och Helena Skarp: 
”Hur breddar vi avelsbasen, inkorsning av ras/variant?” Den lockade ca 50 deltagare, 
ämnet engagerade och det blev både frågor och diskussioner.  
 
Rapporterade även från Mopsordens uppfödarkonferens där han och Thomas Uneholt 
deltagit som SKKs representanter. Även Eva Borin deltog liksom Lotta Olsson, KSS 
sekreterare. En konferens som även Svenska Bostonterrierklubben, Fransk bulldoggklubb 
och Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg inbjudits till. Det var tre föreläsare:  
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- Charlotte McNamara, Health and Welfare manager The KC, som berättade om hur 

man i den engelska kennelklubben jobbar för att förbättra de brakycefala rasernas 
hälsa, bland annat genom utbildning av exteriördomare och olika hälsoprogram.  

- Jane Ladlow, veterinär och forskare vid University of Cambridge, gick igenom 
bakgrund till och hur de tagit fram Respiratory Functional Grading Scheme, RFG-S. 
RFG-S används för att undersöka och gradera tre brakycefala rasers 
andningsproblem BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome. Hon gick 
igenom olika riskfaktorer för att utveckla BOAS som övervikt, knipna näsborrar, 
breda skallar och korta nospartier. Därefter undersöktes två mopsar och graderas 
enligt RFG-S.  

- Cecilia Rhodin, veterinär och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, gick 
igenom den forskning hon håller på med gällande mops som ”vingelsjuka” och 
olika kotanomalier.  

Konferensen upplevdes som positiv och att det finns en vilja från rasklubbar och 
uppfödare att komma framåt i frågan gällande hälsan hos raserna. 
 
Kansli: 
 
Helena Skarp: Linda Andersson, SKKs veterinär medicinskt sakkunniga, är fortsatt 
sjukskriven. 
 
Rapporterade från möten hon deltagit vid: 

- ICECDogs, International Collaborative on Extreme Conformations in Dogs 
En internationell samarbetsorganisation för ”multi stakeholder groups” som arbetar med 
exteriöra överdrifter i respektive land.  Från endel länder där sådana grupper inte 
förekommer finns istället representanter för olika intressegrupper, exempelvis 
kenneklubbar och veterinärorganisationer. Den 23 september höll gruppen sitt andra 
möte, deltagande fanns från representanter för, förutom Sverige, Danmark, Tyskland, 
Frankrike, Irland, Storbritannien och Kanada. Fokus ligger nu på att stödja samarbetet 
mellan olika intressegrupper som jobbar med att lösa hälsoproblem hos våra hundar som 
kan kopplas ihop med exteriören.  
 

- Djurskyddskonferens  
Den årliga djurskyddskonferensen som anordnas av Jordbruksverket tillsammans med 
Sveriges Lantbruksuniversitet avhölls i år digitalt den 30 november. Flera från SKKs 
avdelning för avel och hälsa deltog. Intressanta ämnen utifrån SKKs verksamhet och för 
organisationens medlemmar var bland annat:  

- Regelefterlevnad, där föreläsaren bland annat redogjorde för samspelet mellan 
lagstiftning, kontrollfunktion och rättsväsen.  

- Vad man som djurägare har för skyldigheter enligt lag att känna till om det djur 
man är ägare till som utfodring, skötsel och djurets naturliga behov. 

- Brakycefala raser med fokus på andningsproblem, BOAS, men även övriga 
hälsoproblem togs upp. Föreläsaren menade att operationer som gäller 
andningsproblem har ökat kraftigt, men man kan inte bota hundarna utan bara 
lindra deras problem. Hållbara  avelsstrategier är det som måste till. Här påpekade 
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man också våra exteriördomares ansvar och påverkan på både hundars och katters 
exteriör genom sin premiering av extrema exteriöra detaljer.  

- Stress hos ägare som överförs till hund och hur olika påverkade olika hundtyper är. 
 

Ovanstående är viktigt att notera för vår organisation då myndigheterna i och med 
denna konferens skickar ett tydligt budskap framför allt kring BOAS och exteriöra 
överdrifter.  

 
Sekreterare:  

- Deltog på ovanstående Djurskyddskonferens vilket var både intressant och lärorikt 
vilket även föreläsningarna vid Mopsordens uppfödarkonferens var. 
 

- Rapporterade om stämningen i Norge som gjorts av Dyrebeskyttelsen av Norska 
kennelklubben, två rasklubbar och sex uppfödare att den avel som dessa bedriver , 
enligt dom, strider mot djurskyddslagstiftningen. Domstolsförhandlingarna 
avslutades 2021-11-17 och dom väntas i början av 2022. 
 

- Rapporterings kod A och B. Information om vad dessa koder betyder syns nu 
tydligt i avelsdata. Rapporterings kod A betyder att en hund tilldelats Disqualified 
vid utställning på grund av aggressivt eller tydligt flyktbeteende och B att den 
tilldelas Disqualified  på grund av anatomiska defekter som påverkar hundens 
hälsa. 

 
§ 88.  SRD  

a) Inkomna synpunkter till SRD revideringen 
Cane corso: Svar fanns från Ras och avelsföreningen för Cane Corso gällande vad de anser 
vara riskområden för sin ras. Det som tas upp är: Rörelseapparaten (bl a knappa eller 
obefintliga knävinklar, kort bundet steg, överkotning i stående m m). Rasen ska enligt 
standard röra sig med långt steg. 
Detta p g a att korsbandsrupturer/skador är en av de vanligaste orsakerna i rasen, till att 
ägare söker veterinärvård/försäkringsersättning), huden runt ögonen samt nostryffelns 
konstruktion med knipta näsborrar i kombination med icke standardenlig noslängd. 
Dessa områden kommer också att uppmärksammas i den uppdatering av RAS som pågår. 
KSS tackade klubben för ett utförligt svar och kommer att ta detta i beaktande i 
kommande SRD-revidering. 
 
Tysk Schäferhund: Svar hade inkommit både från Svenska Schäferhundklubben och 
Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa. 
Svar från rasklubben: Klubbens aktuella inställning är att tysk schäferhund inte ska vara 
listad som SRD-ras fortsättningsvis. Mot bakgrund av antalet födda hundar per år är det 
antal hundar som ligger till grund för de nu redovisade SRD-anmärkningarna alldeles för 
litet för att man ska kunna dra någon slutsats om huruvida det förekommer exteriöra 
avvikelser inom rasen tysk schäferhund. 
Svar från specialklubben: Utskottet för avel och hälsa anser att tysk schäferhund ska vara 
kvar som SRD-ras.  

 Majoriteten av domarna som dömt rasen anser att rasen ska vara kvar.  
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 Ingen redovisning har gjorts kring utställningskritik kopplat till SRD. 
 Många hundar ställs ut på inofficiella utställningar och från dessa har inga SRD-

rapporter redovisats. 
Om rasklubben har ett mer heltäckande material, SRD från samtliga utställningar 
tillsammans med redovisning av utställningskritik (kopplat till SRD), att redovisa i 
framtiden kan frågan om rasen ska vara med eller inte åter aktualiseras.  
KSS tackade klubbarna för deras svar och kommer att ta detta i beaktande i 
revideringsarbetet. 
 

b) Inkomna SRD rapporter från utställningar och exteriörbedömningar 
KSS ledamöter delges fortlöpande inkomna SRD rapporter. Diskussioner fördes hur väl 
dessa är ifyllda. Många är ofullständigt ifyllda och det blir allt vanligare att domare kryssar i 
att de inte tar ställning till om rasen ska vara fortsatt listad eller ej. Det är också ofta som 
domaren kryssar i Nej om man noterat några av de punkter som är upptagna i SRD listan 
för rasen. Vad detta beror på vet vi inte i dagsläget, har våra hundar blivit så mycket bättre 
ur SRD hänseende eller har intresset från domarna gått ner? Rasklubbarna vill att domarna 
ska vara mer utförliga i sina SRD rapporter för att detta ska vara ett användbart verktyg för 
att komma framåt i minskningen av exteriöra överdrifter. Dock är det en del av 
domarkåren som alltid är utförliga i sina SRD rapporter, kommittén framför ett stort tack 
till dessa. 

  
c) Revidering av SRD/BSI 

Revideringsarbetet fortgår. Arbetsgruppen har diskuterat nuvarande upplägg av SRD. 
Behöver detta göras om så att vi får mer effekt av intentionerna av SRD? Ett förslag är att 
mer rikta in sig på olika problemområden istället för specifika raser, exempelvis är rinniga 
ögon eller entropion ett problem oavsett vilken ras det handlar om. Diskussion fördes 
allmänt om SRD och om arbetsgruppens tankar vilka KSS ser positivt på. SRD behöver en 
nystart så att vi kan ta ytterligare steg i arbetet för sundare hundar.  Något som måste bli 
tydligare är sambanden mellan olika exteriöra avvikelser, här nämndes att exempelvis 
stora tunga öron och löst skinn på huvudet påverkar ögonkanternas utformning.  
Vi vet i dags läget inte hur det går med revideringsarbetet i de andra nordiska länderna. 
Lotta Olsson uppdrogs att kontakta respektive land och höra hur det går.  
Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete, aktuellt nu är slutförandet av den enkät som ska 
skickas ut till våra exteriördomare. 
 
§ 89.  Samsyn 
Till dagens möte hade en sammanställning gjorts över de svar som inkommit på frågan 
som KSS ställde till SKKs alla kommittéer och arbetsgrupper gällande vad de inom deras 
ansvarsområde kan göra för hundars välfärd. KSS har i sin delegeringsordning att jobba 
med samsyn inom organisationen gällande exteriör sundhet. Sammanställningen visar att 
det är viktigt att samsynsfrågan lyfts av CS och det beslutades att sammanställningen ska 
vidarebefordras till CS tillsammans med KSS synpunkter på delegeringsordningen. 

 
Vid denna tidpunkt fick ordföranden Kurt Nilsson hastigt lämna mötet. Bengt Pettersson 
utsågs att leda resten av mötet. 
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§ 90.  Brakycefali 

a) Uppföljning av brakycefalkonferensen 2016 och de fem fokusraserna.  
Här behöver det komma klarare direktiv från CS hur och om KSS ska jobba vidare med 
dessa uppdrag. 
 

b) Chihuahuas huvudform 
Vid möte 4 2021 diskuterades chihuahuas huvudform med alltför rundad skalle och 
mycket korta nospartier och vilka risker det medför då detta överdrivs. Skrivelse hade 
inkommit från Chihuahuacirkeln som önskade förtydligande från KSS vad som menades 
med detta. Maria Lönnhammar, chihuahua uppfödare, domare och tidigare ordförande i 
rasklubben, har varit i kontakt via telefon med ordförande i klubben för att förklara vad 
som diskuterats av KSS. Vid detta samtal så klarades frågeställningarna ut och samtalet 
avslutades i samförstånd. 

 
§ 91.  Domarfrågor  

a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och 
domarkompendier under granskning 

Lista över dessa, sammanställd av Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning, fanns 
bifogad dagordningen.  
Att tillsammans med DKs granskare granska kompendier för amerikansk cocker spaniel och 
clumber spaniel utsågs Karin Brostam Berglund. Exteriördomarkonferensen för spaniel är 
planerad till 2024-09-21-22. 
Att tillsammans med DKs granskare granska kompendier för chihuahua och chinese 
crested utsågs Maria Lönnhammar. Exteriördomarkonferensen för ett antal 
dvärghundsraser är planerad till 2024-09-12-13. 
 

b) Rapport från exteriördomarkonferensen 2021-10-16-17 gällande tibetanska raser 
och pudel.  

Tre av KSS ledamöter deltog och rapporterade om en välarrangerad konferens med i stort 
sett mycket bra presentationer. Man noterade att tibetanska spaniels hade rinniga ögon,  
vilket också har påpekats på några SRD rapporter. Rasen är idag inte SRD listad och detta 
kan vara viktigt att ha under observandum. 
 

c) Checklista för kritikskrivning för brakycefala raser 
Lotta Olsson har på uppdrag av KSS läst igenom ca 100 kritiker från både utställningar och 
exteriörbedömningar för att se vad domarna skriver utifrån det som finns upptaget på 
checklistan. Sammanfattningsvis så verkar ett fåtal domare använda sig av checklistan, 
exempelvis är andning är något som saknas på de flesta  kontrollerade kritikerna men det 
kan vara påpekat i SRD rapporten. 
  
§ 92.  Avelsfrågor 

a) RAS som nu är under granskning gällande SRD listade raser:  
Inga nya RAS inkomna för granskning. 
Godkända RAS för SRD listade raser: 

- Clumber spaniel 
- Miniatyrbullterrier 
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- Bullterrier 

 
b) Fransk bulldogg, korsningsprojekt 

Just nu pågår det diskussioner i Finland om att korsa in en eller flera raser i fransk 
bulldogg för att komma tillrätta med deras hälsoproblem. En arbetsgrupp har bildats 
där både rasklubb och Finska Kennelklubben finns med. FCI och Fransk bulldogg klubb i 
Frankrike är informerade om projektet. 
Diskussioner har även inletts om ett eventuellt korsningsprojekt för cavalier king 
charles spaniel, även detta i Finland. 
KSS tackade för informationen och ser fram emot att följa dessa projekt. 
 
§ 93. NKU 
Protokoll från NKU/AUs möte 2021-11-18 fanns bifogat dagordningen.  
KSS tog del av protokollet 
 
§ 94. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 6 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

b) SKKs Avelskommitté, AK, 4 2021 
KSS tog del av protokollet. 

 
c) SKKs Domarkommitté, DK, 4 och 5 2021 

KSS tog del av protokollen. 
 

d) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 4 och 5 2021 
KSS tog del av protokollen. 
 

e) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 4 och 5 2021 
KSS tog del av protokollen. 
 

f) SKKs Föreningskommitté, FK, 5 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

g) SKKs utbildningskommitté, UK, 4 2021 
KSS tog del av protokollet. 

  
h) SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK,  4 2021 

KSS tog del av protokollet. 
 

i) SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor, AG, 8 och 9 2021 
KSS tog del av protokollen. 
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§ 95. Kopia för kännedom 
 
För kännedom fanns: 

- Forskningsnytt från SLU som bland annat tar upp att forskare från SLU och Uppsala 
universitet i ett internationellt samarbete har undersökt hur rasaveln påverkat 
förekomsten av sjukdomsframkallande gener hos hundar.  
 

- Kopia på artikel från DNs juniorsidor fanns bifogat dagordningen, Gulliga men 
plågade? Så mår djuren. Artikeln handlar om att det vi tycker är gulligt och fint hos 
våra djur kan medföra att de mår dåligt. Exempel som togs upp var franska 
bulldoggar, scottish fold (kattras med hängöron), shar pei och belgisk blå (köttdjurs 
ras).  KSS konstaterar att samhället mer och mer bryr sig om hur våra djur mår. 
 

- Vad är naturligt beteende hos hund? Tankar från åk 3 elever vid 
naturbruksgymnsium med inriktning hund. Fyra sammanställningar fanns bifogat 
dagordningen. Sammanfattande från dessa är att eleverna mycket tydligt och 
insiktsfullt beskriver vad de anser att detta är. Förutom de grundläggande som att 
äta, sova, andas och fortplanta sig så ska de enligt eleverna kunna röra sig 
obehindrat, hålla sig rena genom att kunna slicka sig även där bak, klia sig och ha 
utlopp för behov som att gräva, jaga och bädda. Det framkommer också att det 
finns stor medvetenhet hos eleverna vilken påverkan avvikelser från ovanstående 
kan ha på hundarnas välfärd. KSS tackade för intressant läsning. 

 

§ 96.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 97.  Nästa möte 
Nästa möte föreslås bli i januari eller början av februari 2022, vilket blir KSS sista möte i 
den här konstellationen. Lotta Olsson uppdrogs att ta fram lämpliga datum. 
 
§ 98.  Mötets avslutande 
Bengt Pettersson tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson § 80-89  Bengt Petersson § 90-98  
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Maria Lönnhammar 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 


