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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens  avelskommitté, AK, 2022-05-31. 
 

Närvarande  

Ordinarie ledamöter:  
Eva Lejdbrandt (ordf.), Agneta Ståhle (vice ordf.), Camilla Andersson, Patrik Cederlöf, 
Maija-Leena Eloranta, Kristina Pettersson, Liselott Ringman, Mikaela Sandbacka och 
Charlott Sandberg. 

Adjungerade från kansliet: 
Anne Bucksch, Sofia Malm Persson, Helena Skarp och Petra Waleij. 
 
SKKs Veterinärmedicinskt sakkunniga: Anna Björklund, deltog vid § 57-58 
 
Journalistisk bevakning: Åsa Lindholm 

Protokoll:  

Lotta Olsson 

§ 50 Mötet öppnas 

Ordförande Eva Lejdbrandt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Trevligt att äntligen ses på plats. 
 
§ 51 Val av justeringsperson 

Liselott Ringman utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 52 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

§ 53 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och lade det därefter till handlingarna. 
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§ 54 Bordlagda ärenden och uppdrag från föregående möte 

a) 2022 1 § 8 Utvärdering av hälsoprogram andning och temperaturreglering 

Frågan har fortfarande inte diskuterats av CS och beslutades vara fortsatt bordlagd. 

 

b) 2022 1 § 11 SKKs X-register 

Petra Waleij och Sofia Malm Persson hade till dagens möte inkommit med ett underlag 
innehållande förslag till ny tillämpning av SKKs register, konsekvensanalys och vilka 
justeringar som behöver göras i SKKs databas och registreringsregler.  

Med X-registret avses ett specialregister för hundar som inte uppfyller alla villkor som 
ställs för registrering i SE- eller AS-registret. Enligt förslaget ska i X-registret hundar 
kunna registreras som är registrerade i andra FCI-länders specialregister eller 
motsvarande, samt hundar som inte har tre generationers FCI-erkänd stamtavla. I X-
registret registreras även korsparningar samt dispensregistreringar. 

 

Sammanfattning av den nya tillämpningen av X-registret:  

Hundar som saknar tre generationers FCI-erkänd stamtavla 
Hunden har i sin härstamning (tre generationer) hundar som inte är registrerade i 
klubb/organisation godkänd av FCI. Detta kommer sannolikt att utgöra den stora 
majoriteten av alla hundar i X-registret. Dessa hundar registreras idag i SE-registret 
men med ofullständig härstamning eftersom vi inte lägger in anfäder registrerade i icke 
FCI-erkänd klubb/organisation 
 
Dispensregistrerade hundar 
Hundar som idag godkänns för dispensregistrering läggs in i SE-registret med 
ofullständig härstamning. Dessa hundar kommer istället att registreras i X-registret, 
vilket gör det möjligt att registrera hundarna med fullständig härstamning. 
 
Hundar registrerade inom ramen för korsningsprojekt 
X-registret har hittills använts endast i något enstaka korsningsprojekt (mellan clumber 
och cocker spaniel). Flera klubbar är idag intresserade av att genomföra 
korsningsprojekt. Avkommorna i dessa korsningar bör registreras i X-registret (även 
återkorsningar fram till fjärde generation). 
 
 
Förslaget diskuterades ingående och AK beslutade att införa de föreslagna ändringarna 
från den 1 januari 2023. 
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c) 2022 1 § 30 Registrering av avkomma efter kombinationen sobelfärgad/gul/röd 

och merle. 

Vid möte 1 2022 ombads kansliet att skicka ut en skrivelse för att få berörda ras- och 
specialklubbars synpunkter på SKK/AKs förslag på förändring i registreringsreglerna 
avseende registrering av avkomma efter kombinationen sobel/gul/merle. Till dagens 
möte hade 5 av 6 rasklubbar svarat. De inkomna synpunkterna diskuterades. Viktigt är 
att samma regel gäller oavsett ras. Kommittén beslutade att införa den föreslagna 
ändringen i registreringsreglerna.  

I enlighet med önskemål från Svenska Shetland Sheepdogklubben beslutades även att 
ändra ”blue merle” i befintliga registreringsregler till ”merle”. 

 

Ny skrivning i registreringsreglerna för berörda raser blir från 2023-01-01 enligt nedan: 

Collie och shetland sheepdog:  
Registreringsförbud för avkomma efter två merle färgade hundar samt avelsförbud för 
sobelfärgad avkomma* efter merle färgad hund parad med en sobelfärgad hund. 
Gäller fr o m 1998-01-01. *Sobelfärgad avkomma som DNA-testas avseende merle får 
sin avelsspärr lyft, förutsatt att resultatet är registrerat hos SKK. Om DNA-testet visar 
att hunden bär anlag för merle får parning endast göras med individ som inte bär på 
merleanlag. 
 
Welsh corgi cardigan: 
Registreringsförbud för avkomma efter två merle färgade hundar samt avelsförbud för 
sobelfärgad avkomma* efter merle färgad hund parad med en sobelfärgad hund. 
Gäller fr o m 1999-01-01. *Sobelfärgad avkomma som DNA-testas avseende merle får 
sin avelsspärr lyft, förutsatt att resultatet är registrerat hos SKK. Om DNA-testet visar 
att hunden bär anlag för merle får parning endast göras med individ som inte bär på 
merleanlag. 
 
Pražský krysarík: 
Registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt avelsförbud för 
röd eller gul avkomma* efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund. *Röd 
eller gul avkomma som DNA-testas avseende merle får sin avelsspärr lyft, förutsatt att 
resultatet är registrerat hos SKK. Om DNA-testet visar att hunden bär anlag för merle 
får parning endast göras med individ som inte bär på merleanlag. 
 
I tillägg till den ändrade skrivningen i registreringsreglerna beslutades även om 
omregistrering av färg för sobelfärgad avkomma som vid DNA-test visar sig bära anlag 
för merle. För att tydliggöra att dessa hundar bär merleanlag ändras dessa individers 
färgbeteckning från ”sobel” till ”sobel merle”.  
 

d) 2022 1 § 13 b Flerfärgade pudlar 

Det svar som AK efterfrågat av CS hade till dagens möte inkommit, CS 2022 3 § 53 e.  
AK diskuterade åter frågan utifrån svaret från CS. CS önskar att NKUs vetenskapliga 
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kommitté tar upp frågan vid nästa möte. Till dagordningen fanns också inkommen 
information från Specialklubben. Beslutades därmed att åter bordlägga frågan.  

 

e) 2022 2 § 35 Flerfärgade pudlar och ansökan om egen stambok 

Ansökan bordlades åter i väntan på vad som framkommer vid diskussionerna i NKU-
VK. 

 

f) 2022 2 Uppföljning av hälsoprogram, patella 2 nivå, för russkiy toy 

Uppföljningen av ovanstående hälsoprogram togs upp på AK 1 2022 där det beslutades 
att be rasklubben inkomma med en utvärdering av hälsoprogrammet. Till dagens möte 
hade en utvärdering inkommit från rasklubben. AK tackar för utvärderingen men 
saknar en konsekvensanalys om hur hälsoprogrammet på nuvarande nivå påverkar 
avelsbasen. Hur stor andel hundar som har kliniska symptom behöver även vägas in. 
Det är viktigt att inte ha restriktioner som i onödan begränsar antalet tillgängliga 
avelsdjur. AK beslutade att åter bordlägga ärendet och sekreteraren uppdrogs att 
kontakta klubben. 

 

g) 2022 2 § 39 Welsh corgi pembroke. Avelsprogram på populationsnivå 

Till AKs förra möte hade det inkommit en ansökan från Svenska Welsh Corgi klubben 
om att införa ett hälsoprogram på populationsnivå, dvs en begränsning av enskilda 
hanhundars användning i avel. AK beslutade då att begära in en mer specificerad 
ansökan om hälsoprogram gällande begränsning av hanhundsanvändning, ställt i 
relation till problemets omfattning och andra hänsyn som måste tas inom avelsarbete i 
rasen.  

Till dagens möte hade denna inkommit och det klubben vill ha hjälp med är att 
”…införa en övre gräns för hur många avkommor en hanhund får lov att ge upphov till. 
SWCK vill att detta ska bygga på s.k. matadoravelsindex precis som i Danmark. DKK 
räknar ut vad index är för de senaste 5 åren och om en hane närmar sig detta tal får 
hanhundsägaren ett varningsbrev från DKK. Överskrider talet index beläggs hanhunden 
med avelsförbud samt får ägaren en skrivelse som informerar om gällande regler”. 
Det danska matadoravelsindex som klubben hänvisar till har vi inte i Sverige och 
kansliet uppdrogs att kontakta klubben för vidare diskussioner. 
 

h) Dispensregistrering av en Hälleforshund 

Kommittén hade till möte 2 mottagit en ansökan för dispensregistrering av en 
hälleforshund. Kommittén bordlade då ansökan och önskade mer information innan 
beslut både från hundägare, ras- och specialklubb. Till dagens möte hade ytterligare 
information inkommit och utifrån denna beslutade AK att följa ras och 
specialklubbarnas yttrande och avslog ansökan om dispensregistreringen.  
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§ 55 RAS, Rasspecifika avelsstrategier 

a) Nytillkomna RAS för granskning 

 Russkiy toy 

 English toy terrier 

 Azawakh 

 West highland white terrier 

 Afghanhund 

 

b) RAS för fastställande  

 Papillon 

 Rysk svart terrier 

 Field spaniel 

 
SKK/AK beslutade att fastställa RAS för Rysk svart terrier och Papillon.  
 
Gällande RAS för field spaniel så beslutade AK att inte fastställa detta nu utan pausa 
den processen tills det står mer klart hur det eventuella inkorsningsprojektet  som 
klubben ansökt om kommer läggas upp. Om/när det sjösätts kommer det förstås ha 
stor inverkan på rasens avelsstrategier de kommande fem åren och bör beskrivas 
tydligt i det så småningom fastställda RAS-dokumentet. Anne Bucksch uppdrogs att 
kalla klubben till möte med SKK/AKs arbetsgrupp för genetisk variation/inkorsning. 
 

c) Delrevidering av RAS 
Svenska Sennenhundklubben hade till dagens möte inkommit med en ansökan om att 
göra en delrevidering av det nyligen fastställa RAS för Bernersennen hund. AK 
beslutade att godkänna denna och arbetet med delrevideringen kan inledas. 

 

§ 56  Utbildningar 

Anne Bucksch informerade om genomförda och planerade utbildningar.  

a) Den 21 april genomfördes webinarium om Index för bättre ledhälsa.  
Föreläsare var Sofia Malm Persson. Den 19 maj var det webinarium om DNA tester som 
verktyg i avelsarbetet, föreläsare var Maija-Leena Eloranta och Sofia Malm Persson. 
Det var stort intresse och engagemang från deltagarna vid båda dessa, den timme som 
fanns för frågor utnyttjades väl. 
 

b) Årets centrala avelskonferens  
Kommer att gå av stapeln 12-13 november på Skogshem & Wijk, Lidingö. Ämnet för 
konferensen är: Varför har det blivit så svårt att välja avelsdjur? Utmaningen att 
bedriva avel i små populationer – nu aktuell även för stora raser. De praktiska 
detaljerna som anmälan och kontakt med konferensanläggningen hanteras av AKs 
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sekreterare. Sista anmälningsdag är satt till 19 september. Inbjudan kommer att 
skickas ut till våra specialklubbar vecka 25 då även informationen läggs ut på skk.se. 
 

c) Kommande centrala avelskonferens.  

Tidpunkt och förslag på program diskuterades. En arbetsgrupp tillsattes att arbeta med 
programinnehållet bestående av: Anne Bucksch, sammankallande, Helena Skarp, 
Charlott Sandberg, Kristina Pettersson, Mikaela Sandbacka och Maija-Leena Eloranta. 
Då årets konferens kommer att hållas sent på året beslutades tidpunkt för nästa 
konferens till våren 2024. 

Utbildning för avelsfunktionärer. Behovet av att ha ytterligare ett utbildningstillfälle 
2022 bedömdes efter diskussion inte vara tillräckligt stort för att motivera den stora 
arbetsinsats som en helgkurs kräver av kommittén och alla föreläsare. Till helgkursen i 
februari 2022 var intresset rekordstort och för att bereda alla plats ordnades ett extra 
utbildningstillfälle i mars 2022. För 2023 planeras nu två helgkurser för 
avelsfunktionärer – en fysisk helgkurs vintern/våren och en digital helgkurs under 
hösten. Detta för att bereda plats för så många som möjligt och tillgodose intresset 
från såväl de deltagare som önskar att ses fysiskt som de deltagare som föredrar en 
digital utbildningsform. 

 

d) Webbinarium. Tema och planering för kommande webbinarium diskuterades. 
Två stycken som vänder sig till alla medlemmar med tema 

- Hälsoprogram 

- Genetisk variation 

e) Även webbaserade ras- och specialklubbsträffar diskuterades, ämnen att ta upp 
under dessa föreslogs till: 

- Utvärdering av hälsoprogram 

- Att arbeta med RAS 

§ 57 Ärenden 

a) En skrivelse hade inkommit med synpunkter angående import av kuperad hund 
från land med kuperingsförbud.  

Sekreteraren uppdrogs att besvara skrivelsen med hänvisning till gällande regelverk. 

 

b) Utfärdande av patella intyg 
Dispensansökan hade inkommit från tre veterinärer att få utfärda patella intyg utan att 
ha specialistkompetens i kattens och hundens sjukdomar. Anna Björklund föredrog 
ärendet. AK fann några otydligheter i ansökan och Anna ombads att tydliggöra dessa. 
Beslut kan sedan tas av AKs verkställande utskott. 

 
c) Uppdrag från SKKs centralstyrelse, CS, angående border collie och översyn av 

specialklubbens stadgar.  
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En arbetsgrupp tillsattes vid AKs förra möte som tillsammans med SKKs 
föreningskommitté och specialklubben ska arbeta med uppdraget.  

 
d) Synpunkter på remisstext gällande central registrering av diagnosen RD, renal 

dysplasi 

Skrivelse inkommit från Svenska Spaniel och Retrieverklubben med synpunkter på den 
maxålder för hunden, 3 år, som idag tillämpas för registrering av RD. RD kan idag 
registreras på alla raser. Anna Björklund föredrog ärendet som därefter diskuterades. 
Diagnosen kan endast ställas efter obduktion varvid ställande av feldiagnos anses 
försumbar. AK beslutade utifrån den information som framkom att ta bort den övre 
åldersgränsen. Kansliet uppdrogs att informera och verkställa beslutet. 

 

e) Uppdrag från Kennelfullmäktige, KF, 2021 
”Bistå UtstK i uppdrag att göra en utredning om tävlingarna Årets uppfödargrupp och 
Årets utställningshund ska fortsätta, förändras eller läggas ner.” Möte har hållits med 
representanter från AK och UtstK. Arbetsgruppen enades om att Årets 
utställningshund inte berörs av frågan om ökad genetisk variation och breddad 
avelsbas varför gruppen fastslog att den tävlingen kan fortsätta i sin nuvarande form.  
Man enades dock om att föreslå en ändring i själva bedömningskriteriet om 
uppfödargrupper. Idag står det; Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas Hp. 
Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.”  
Dessa ändras till: ”Grupper med rastypiska hundar av utmärkt kvalitet tilldelas HP. 
Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.” 
Beslut tas av UtstK. 

 

§ 58 Hälsoprogram 

a) Införande av nytt hälsoprogram för BOAS, Brachycephalic Obstructive Airway 
Syndrome, för raserna mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg.  

CS beslutade 2020 att ansöka hos The Kennel Club, Stor Britannien, att införa 
undersökningsmetoden Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S,  här i Sverige 
och det finns nu ett påskrivet avtal med tillåtelse att börja använda RFG-S här i Sverige  
Kansliet har av CS uppdragits att jobba med införande av RFG-S här i Sverige och en 
aktuell lägesrapport gavs. 

 

b) Ansökan om hälsoprogram prcd PRA Yorkshireterrier 
Ansökan har inkommit från Yorkshireterrier sällskapet om att de vill införa 
hälsoprogram på nivå 1, dvs central registrering, av DNA test för prcd PRA. AK tog del 
av inkomna underlag och specialklubbens yttrande. AK beslutade att ta upp testet i 
kommitténs DNA grupp och bordlade ansökan i väntan på DNA gruppens yttrande.  

 

§ 59 Dispensansökningar 
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a) Inmönstring av biewer terrier 

Ansökan har inkommit om dispensregistrering av en biewer terrier. Då rasen saknar 
rasklubbstillhörighet har frågan skickats vidare till CS för yttrande om vad som gäller 
när en ras förvaltas av SKK. Normal hantering är att vid dispensärenden inhämta 
specialklubbens synpunkter. CS har ännu inte hanterat ärendet och ansökan bordlades 
härmed till nästa möte 

 

b) Shetland sheepdog 

Dispensansökan har inkommit om att använda hund i avel för parning. AK diskuterade 
ansökan och konstaterade utifrån gällande regelverk att den aktuella hunden, som är 
kliniskt frisk, inte kan anses affekterad av allvarlig sjukdom och därmed inte behöver 
ha dispens för användning i avel.  
 

§ 60 Konferensbidrag 

Ansökan om konferensbidrag hade till dagens möte inkommit från flera ras- och 
specialklubbar. Ansökningarna gicks igenom gällande program och budgetar på 
samtliga och beslutades enligt nedan: 

- Svenska Sennenhundklubben, beviljas 10 000 kr i bidrag, dock max 75 % av 
kostnaderna för sin raskonferens 12-13 november 2022 

- Svenska Irländsk Varghund klubben, beviljas 10 000 kr i bidrag, dock max  

75 % av kostnaderna för sin raskonferens 22-23 november 2022 

De övrigt inkomna bidragsansökningarna avslogs då de inte uppfyllde det som 
efterfrågas i regelverket för bidrag.  

 

§ 61 Pågående projekt 

Det finns inom kommittén flera olika pågående projekt vilka hanteras av olika 
arbetsgrupper och kansliet. Projekten kan sträcka sig över många år. En genomgång 
och uppdatering gjordes av samtliga där vissa befanns avslutade. 

 

Pågående är bland annat:  

a) Avelsrätt till frusen semin 
Eva Lejdbrandt redogjorde för det möte som arbetsgruppen haft med en motsvarande 
arbetsgrupp i SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK. Det var konstruktiva 
diskussioner men representanterna från AK och UKK var inte överens i sak. Ett förslag 
till regelverk har sammanställts av Agneta Lönn, SKKs chefsjurist, vilket kommer att 
skickas till CS för beslut. 

 
b) Policy uttalande gällande armbågsledsdysplasi, ED  
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Arbetsgruppen som har tillsatts att arbetat med detta presenterade ett första förslag 
till policy uttalande vilket fanns bifogat dagordningen. Detta diskuterades och 
arbetsgruppen arbetar vidare med sitt uppdrag.   

 
§ 62 Ekonomisk rapport och budget 
SKK/AK noterade den ekonomiska rapporten per 20220-04-30. Noterade att utfallet 
fortfarande är lågt och att de mesta av utgifterna kommer under andra halvåret av 
2022.  
 

§ 63 Övrig information från ledamöter och adjungerade 

Helena Skarp presenterade texter gällande kastration för användning i SKKs olika 
distributionsvägar. Dessa har tidigare tagits fram av kommittén men de har nu 
målgruppsanpassats av SKKs marknadsavdelning. Kommittén ombads att inkomma 
med synpunkter på dessa texter till AK-VU så att de kan göra eventuella justeringar  
innan publicering. 

 

§ 64 Protokoll och protokollsutdrag 

- SKKs centralstyrelse, CS, 3-2022 

- Protokollsutdrag från CS 3 § 53 c, d 

- SKKs uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK , 1-2022 

- SKKs standardkommitté, StandK, 1-2022 

- SKKs domarkommitté, DK,  2-2022  

- SKKs jakthundskommitté, JhK, 2-2022 

- SKKs kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR,  2-2022 

- SKKs utbildningskommitté, UK, 2-2022 

- SKKs utställningskommitté, UtstK,  2-2022 

- Federation Cynologique International, FCI Europe sectionen, 2022-04-25 

- FCI general committee, 2022-03-30 

- Nordisk kennelunion Executive committee, NKU/AU, 2022-03-29 

- Nordisk kennelunion Scientific committee, NKU/VK, 2022-03-30-31 

- NKU/DNA group, 2022-03-29 

- NKU/VK Statements and proposals to NKU/AU, 2022-03-31 

SKK/AK tog del av ovan protokoll och protokollsutdrag. 

 

§ 65  Övriga dokument till kommittén för kännedom 

- Continental bulldogg har nu godkänts som ras av FCI 
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- Nytt från Brachycephalic Working group UK om hundens medfödda 

funktioner.  

- Nulägesrapport om pågående korsningsprojekt i Finland för fransk bulldogg 
och cavalier king charles spaniel. 

- Artikel om Djurskyddets konferens gällande smuggelhundar och extremavel 
av hund och katt. 

- Konsekvenser av Tysklands nya djurskyddslag som började gälla 2022-01-01 
för deltagande hundar vid utställning och tävling.  

- Brittisk forskningsartikel från Royal Veterinary College gällande mops. 

- SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, inkomna sammanställningar 
för 2021 gällande 23 raser. AKs ledamöter uppmanades att ta del av dessa 
speciellt vid RAS granskning för SRD listad ras. 

- Finska Taxklubben, ledaren från Våra taxar 1 2022, gällande taxars ryggar. 

- Brev från Korthårsgruppen. En skrivelse har inkommit från en ideell 
förening kallad Korthårsgruppen som inte är knuten till SKK organisation, 
med begäran om hjälp från AK avseende ökande andel kryptorchida 
hundar. Då frågan berör taxar hänvisas gruppens fråga i första hand till 
Taxklubben. 

 

§ 66 Nästa möte 

Nästa möte är planerat till den 9 september. Årets sista möte äger rum den 27 
oktober. 

 

§ 67 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

Ordförande tydliggjorde att paragrafen främst rör frågor som berör personliga 
förhållanden, som ska hanteras direkt med berörd person (oftast av kanslipersonal 
eller ordföranden), så vederbörande inte får informationen från annat håll.  

Vidare ska de frågor som är tidskritiska (t ex dispenser eller begäran om förtydliganden 
till kommande möte) också hanteras direkt med den det berör och behöver inte 
invänta justerat protokoll alternativt vara omedelbart justerade.  

Den journalistiska bevakningens artikelförslag hanteras i särskild ordning med kansliet 
och ordförande. Övriga beslut offentliggörs i samband med att protokollet är justerat 

 

§ 68 Mötets avslutande 

Ordförande Eva Lejdbrandt tackade ledamöterna och avslutade därefter mötet.  

 

Vid protokollet 
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Lotta Olsson 

 

Justeras    Justeras 

Eva Lejdbrandt   Liselott Ringman 

Ordförande    ledamot 

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 


