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SKK/AK nr 2-2022
2022-04-05
§ 24 - 49

Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2022-04-05.
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:
Anne Bucksch, Åsa Lindholm, Sofia Malm Persson, Helena Skarp och Petra Waleij
Protokoll:
Martin Larsson

§ 24

Sammanträdet öppnas

Ordförande Eva Lejdbrandt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 25

Val av justeringsperson

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. Till
dagordningen förelåg en förteckning för justerare för kommande möten 2022-2023.
Vald justeringsperson ska vara insatt i aktuella dispensärenden för att kunna redogöra
för dessa vid kommittémötena.
§ 26

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes
§ 27

Föregående protokoll

Kommittén gick igenom föregående protokoll och lade det därefter till handlingarna.
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§ 28

RAS

a) Inkomna RAS
 Norbottenspets
 Svensk lapphund
 Working kelpie
 Schillerstövare
 Breton
 Borzoi
 Tysk jaktterrier
 Manchesterterrier
 Papillon
 Schäfer
 Klein/mittel/grosspitz
 Chesapeak bay retriever
 Field spaniel
 American hairless terrier
 Rat terrier
 Svart rysk terrier
 Borderterrier
b) Överlämning av RAS för granskning av nya kommittén
 Schillerstövare
 Finsk spets
 Pinscher
 Dvärgpinscher
 Schipperke
 Coton de tulear
 Podengo portugues
 Engelsk bulldog
 Fransk bulldog
 Amerikansk cocker spaniel
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c) RAS för fastställande
 Breton
 Manchesterterrier
SKK/AK beslutade att fastställa båda dessa RAS


Svensk lapphund

SKK/AK beslutade att fastställa RAS för Svensk lapphund men ville samtidigt
förtydliga att om pågående arbete med svensk lapphund, enligt SKKs
Centralstyrelses (CS) beslut, skulle påverka avelstrategierna för rasen under
pågående femårsperiod så kommer en delrevidering behöva göras.
 Norrbottenspets
SKK/AK beslutade att inte fastställa detta RAS utan överlät till nyutsedda
granskare för RAS-dokumentet att gå igenom formuleringar och önskemål som
kommittén hade på förbättringar. Kommittén hoppas kunna fastställa RAS för
Norrbottenspets vid kommande möte i maj.
 Stövare
För det fortsatta arbetet med de svenska stövarraserna tillsattes en ny
arbetsgrupp bestående av Eva Lejdbrandt, Liselott Ringman, Helena Skarp och
Sofia Malm Persson. Sofia uppdrogs kalla arbetsgruppen till ett första möte.
§ 29

Delegeringsordning

SKKs Centralstyrelse, CS har upprättat styrdokument för kommitténs
verksamhetsperiod 2022-2023. Dessa dokument finns utlagd på skk.se under
information om kommitténs arbete. Dokumenten beskriver bl.a. annat kommitténs
ansvarsområde, tidsbestämda kontinuerliga och tidsbestämda uppdrag efter beslut
från Kennelfullmäktiges sammanträde i oktober 2021.
SKK/AKs verkställande utskott hade till mötet utarbetat ett förslag till verksamhetsplan
med prioriteringsområden för respektive verksamhetsår. Verksamhetsplanen
diskuterades och uppdaterades efter gemensamma beslut.
Ansvaret för att leda uppdragen i verksamhetsplanen måste fördelas i arbetsgrupper.
Ordförande tog på sig att stämma av med SKKs kansli hur befintliga arbetsgrupper kan
nyttjas och hur nya grupper kan tillsättas.
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§ 30

Bordlagda ärenden och uppdrag från föregående möte

1) §5 d) RAS Coton de tuléar
Rasklubben har skickat in ett nytt uppdaterat RAS för granskning. Utsedda granskare
kontaktar klubben för att färdigställa granskningen så att RAS-dokumentet om möjligt
kan fastställas på nästa möte i maj.
2) § 8 Utvärdering av belastningstest
Frågan är ännu inte avstämd med CS och beslut bordlades därför till kommande möte i
maj.
3) § 10 Valpkullar och blödarsjuka (american akita)
SKKs kansli har haft ett uppföljningsmöte med rasklubben för att informera om
kommitténs syn på aktuell fråga och i överenskommelse med klubben avelsspärra
aktuella hundar. Hundägare till de aktuella hundarna har informerats både om satt
avelsspärr och vad som krävs för att en spärr ska kunna tas bort.
4) §11 SKKs X-register
Petra Waleij redogjorde för kompletterande utredningsmaterial om en uppdatering av
SKKs X-register. För att kunna lämna över en ansökan till CS vill kommittén ha en
konsekvensanalys som beskriver vad en uppdatering innebär för effektiviseringen av
arbetet, vad det kostar och vilka interna resurser som behövs.
5) Breton och dilute, utspädning av pigment
Sofia Malm Persson redogjorde för ett svar som skickats till Svensk Bretonklubb
avseende en fråga som klubben ställt till föregående AK-möte. Frågan rörde i vilken
utsträckning man ska förbjuda avel med hundar som är, eller har hög risk att vara,
bärare av dilute anlaget (utspädning av pigment) och som kan ge color dilution
alopecia, CDA.
Det anlag som ger dilute är ett recessivt anlag som i homozygot form (nedärvt från
båda föräldrar) medför att det svarta pigmentet bleks till grått. Dilution förekommer i
ett stort antal raser, och i vissa raser i hög frekvens. Det är känt att avblekning kan
medföra hudproblem (ofta benämnt som black hair follicular dysplasia eller color
dilution alopecia, CDA) i somliga raser, medan i andra raser verkar förekomsten av
avblekning problemfri. De DNA-test som finns tillgängliga via olika laboratorier avser
någon av de genvarianter som ger avblekning. Det går dock inte att med DNA-test
fastställa om hunden kommer att bli affekterad av CDA, endast om den bär anlag för
avblekning.
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Utdrag ut skrivelsen:
Vilken strategi man bör ha i rasen för hantering av dilution kan bero på om hundar som
har genotypen d/d får några kliniska problem såsom CDA eller ej.
Man bör undvika att para anlagsbärare med varandra och inte heller använda hundar
kliniskt affekterade av CDA i avel.
SKKs policy när det kommer till sjukdomar/defekter med en enkel recessiv arvsgång är
att inte para två anlagsbärare med varandra och att inte använda genetiskt
affekterade hundar i avel…
...Att helt utesluta anlagsbärare ur avel är dock sällan motiverat eftersom det riskerar
att minska avelsbasen onödigt mycket. Anlagsbärare kan vara värdefulla avelsdjur i
andra avseenden, och genom att endast para dem med fritestade hundar undviker
man att sjuka/affekterade individer föds…
… Eftersom man vanligen har många egenskaper att ta hänsyn till i sitt avelsmål, och
begränsad genetisk variation, bör man undvika att utesluta avelsdjur på osäkra
grunder…
6) Registrering av avkomma efter kombinationen sobelfärgad/gul/röd och
merle.
Vid föregående möte ombads kansliet att skicka ut en skrivelse för att få berörda rasoch specialklubbars synpunkter på SKK/AKs förslag på förändring i
registreringsreglerna avseende registrering av avkomma efter kombinationen
sobel/gul/merle. Till dagens möte hade 3 av 6 rasklubbar svarat. Kommittén beslöt att
bordlägga frågan till nästa möte för att invänta svar från resterande rasklubbar.
7) §13b Flerfärgade pudlar
Sofia Malm Persson redogjorde för den konsekvensanalys som tagits fram för att
belysa de avelsmässiga konsekvenserna av att införa avelsförbud för hundar som är
flerfärgade samt avkomma efter föräldradjur där ena eller båda föräldradjuret-/djuren
är flerfärgad(e). Vid föregående möte gav kommittén kansliet i uppdrag att ta fram en
sådan. Analysen är gjord med anledning av att Svenska Pudelklubben ansökt om
avelsförbud för dessa individer. Frågan diskuterades och kommittén beslöt att
konsekvensanalysen skulle skickas till CS, tillsammans med en önskan om ett
inriktningsbeslut från CS kring hur den motion (§54) som bifölls vid KF ska ses i relation
till SKKs Avelspolicy, praxis i övriga norden, FCIs Breeding Rules och dagens
kunskapsläge avseende hundrasers brist på genetisk variation. AK beslöt att låta
ärendet vara fortsatt bordlagt i avvaktan på CS svar.
AK beslöt att omedelbart justera denna punkt.
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§ 31

Utbildningar

Anne Bucksch informerade om nuläget för planerade utbildningar, 2022.
a) Det första webinariet för i år har genomförts. Webinariet handlade om
rasspecifika avelsstrategier (RAS) och deras betydelse för rashundars hälsa,
bevarande och utveckling. Den 21 april kommer nästa webinarium, index för
bättre ledhälsa, att hållas. Efter det, den 19 maj, är rubriken för webinariet
DNA-tester som verktyg i avelsarbetet. Anne vill gärna ha tips på intressanta
ämnen att ta upp för kommande webinarier i höst. Kommittén diskuterade
frågan och bad att få återkomma med idéer och förslag till nästa möte i maj.
b) Årets avelskonferens kommer att gå av stapeln 12-13 november i Stockholm.
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. Föreläsare är bokade och alla logistikfrågor planeras vara klara till nästa
möte.
c) Utbildning för avelsfunktionärer. Kursen som hölls digitalt i februari var lyckad
och intresset att delta var betydligt större än det deltagarantal man planerat
för. Kommittén bordlade vid förra mötet en önskan om att ha ytterligare en
digital helgkurs för avelsfunktionärer under 2022. Frågan diskuterades och
kommittén beslutade att planera in en digital helgkurs under hösten 2022 och
en fysisk helgkurs under vintern/våren 2023. Kommittén utsåg också en
arbetsgrupp för att planera och genomföra kurserna.
§ 32

Förfrågningar om utbildningar
 Svenska Rottweilerklubbben önskar hjälp med en föreläsning om inavel
och genetik.
 Svenska Laikaklubben och västsibirisk laika söker föreläsare som kan
föreläsa om genetik
 Svenska Dreverklubben önskar hjälp med en föreläsning om inavelsgrad
Maija-Leena Eloranta tog på sig att kontakta de 3 klubbarna för att hjälpa till.
 Svenska Beagleklubben har ställt en fråga till kommittén om hjälp med
föreläsare till sitt årsmöte. Kommittén bad sekreteraren att kontakta
Elisabeth Rhodin som är väl insatt i rasen och AKs arbete för att fråga
om hon är intresserad av att föreläsa för klubben.
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§ 33

Avelsrätt till frusen sperma

Ordförande redogjorde för ett uppdrag som CS har gett Avelskommittén och
Uppfödar- och Kennelkonsulentkommittén. Uppdraget innebär att bereda ett ärende
för att klargöra vem som har äganderätten och avelsrätt till frusen sperma när ett
fodervärdsavtal gått ut eller en hanhund säljs. Avelskommittén utsåg Patrik Cederlöf,
Petra Waleij och Charlott Sandberg tillsammans med ordförande att representera AK i
den arbetsgrupp som ska bereda ärendet.
§ 34

Beslut från SKK/AKs verkställande utskott, VU.

a) Ansökan att få använda inlånad långhårig tysk schäferhund från Tyskland i avel
som saknar resultat från Mentalbeskrivning Hund, MH. VU beslutade att
tillstyrka ansökan under vissa förutsättningar bland annat att ett MH ska vara
genomfört senast 2022-12-31.
b) Uppdaterat beslut från 2021-11-13 angående beviljad dispens för att använda
en utländsk meriterad border collie i avel som saknade officiell höftledstatus.
VUs beslut innebär att man inte sätter några gränser för hur många kullar
hunden får användas för i avel utan överlåter till avelsrättsinnehavaren och
hanhundsägaren att sätta en sådan maxgräns.
Kommittén beslöt att fastställa VUs beslut.
§ 35 Flerfärgade pudlar och ansökan om egen stambok
Svenska pudelklubbens ansökan om att införa avelsförbud för flerfärgade pudlar som
är under behandling har inneburit att ett antal uppfödare gemensamt ansökt om att
starta en egen rasklubb för flerfärgade pudlar. Nu har klubben ansökt till AK om egen
stambok för dessa hundar. AK beslutade att bordlägga ansökan till dess att frågan om
avelsförbudet är färdigbehandlad.
§ 36

Border collie och krav på provmeriter för avel.

Kommittén har erhållit ett ärende från Centralstyrelsen att tillsammans med
Föreningskommittén handlägga en ansökan från en medlem som önskar att kunna
registrera border collie i SKKs register utan krav på provmeriter. Frågan diskuterades
ingående och kommittén utsåg ordförande, Kristina Pettersson, Camilla Andersson,
Liselott Ringman och Helena Skarp att representera AK i arbetsgruppen tillsammans
med Föreningskommittén.
§ 37

MDR1 hos shetland sheepdog och definition av allvarlig sjukdom.

SKKs avdelning för avel och hälsa har fått flera förfrågningar från en uppfödare rörande
SKKs regler och rekommendationer om ärftliga sjukdomar och DNA-tester vid
avelsbeslut. En frågeställning rörde om MDR1 (multi-drug resistance 1) ska definieras
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som en allvarlig sjukdom och frågan har förts vidare till AK för uttolkning av SKKs
grundregler. Sofia Malm Persson redogjorde för frågeställningen. AK diskuterade
frågan och menade att ett DNA-testresultat för MDR1 inte ska utgöra ett hinder för
avel enligt SKKs grundregler då man inte anser att MDR1 kan definieras som en
allvarlig sjukdom. Svenska veterinärer är väl medvetna om att mutationen förekommer
i hög frekvens hos vissa raser och undviker därmed läkemedel som kan orsaka
problem. Mutationen kan således inte anses utgöra något kliniskt problem hos dessa
raser. Kommittén delegerade till Sofia Malm Persson att besvara med frågeställaren i
enlighet med kommitténs diskussion.
§ 38

Testikelstatus för importerad hund från Storbritannien.

Det finns en gammal regel för krav på testikelstatus för föräldradjur till importerad
hund från Storbritannien. Detta krav finns inte för importerade hundar från något
annat land. SKKs registreringavdelning har påpekat detta och önskar att det tas bort.
AK beslutade att ta bort detta krav.
§ 39

Hälsoprogram

a) Uppföljning av hälsoprogram, patella 2 nivå, för russkiy toy
AK har begärt in en utvärdering av hälsoprogrammet då detta ska göras inom 5 år
enligt senaste utvärdering. Rasklubben har inte dokumenterat en sådan utvärdering
men önskar bibehålla hälsoprogrammet. AK noterade att det är av största vikt att det
görs en löpande utvärdering av hälsoprogram och att detta dokumenteras. Detta för
att AK ska kunna ta ställning till effektiviteten i aktuella hälsoprogram och inte ha kvar
avelsrestriktioner som i onödan begränsar avelspopulationen. AK beslutade att be
rasklubben dokumentera sin genomgång av patellastatus från avelsdata och notera
analyser och ställningstaganden för att bibehålla hälsoprogrammet.
b) Welsh corgi pembroke. Avelsprogram på populationsnivå
Svenska Welsh Corgi klubben har lämnat in en ansökan om avelsprogram på
populationsnivå för rasen welsh corgi pembroke. AK tolkar det som att klubben önskar
införa ett hälsoprogram för att begränsa hanhundsanvändning i avel men för att göra
det måste klubben specificera exakt vilka begräsningar som ska införas. I ansökan finns
statistik över utveckling av kullar och använda hanhundar men ingen slutsats för vilka
begränsningar som ska införas.
Vid förra AK-mötet fastställdes reviderade RAS. I avsnittet för nulägesbeskrivning och
avelstrategier som är 5 år gammalt finns ingen information om att hanhundar
överanvänds i avel. Kommittén menar att det är rimligt att denna fråga behandlas i
RAS om ett hälsoprogram ska införas. AK beslutade 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.
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c) Vit älghund och genetisk variation
Kommittén tillsatte vid mötet i november 2021 en arbetsgrupp för att stödja Svenska
Vita Älghundsklubben och Svenska Älghundsklubben för att ta fram åtgärder för en
hållbar avel av friska och jaktdugliga vita älghundar. Arbetsgruppen redogjorde för
deras första möte med klubbarna. Mötet som hölls i mars hade initierats av Svenska
Vita Älghundsklubben. I en inledande fas beslöt man att göra grundarbete med analys
av befintliga data och avelsrekommendationer, och att ta fram en enkät för att belysa
frågor kring rasens nuläge avseende hälsa och jaktsätt.
§ 40 Dispensärenden
a) Dispensregistrering med inmönstring av Kangal Coban Köpegi .
En ansökan har inkommit till kommittén för inmönstring av en kull samt
föräldradjuren. Kommittén beslöt att begränsa ansökan till att bara avse
föräldradjuren då valparna automatiskt blir registrerade efter det att föräldrarna
blivit dispensregistrerade om en ansökan görs. AK tog del av specialklubbens
yttrande och beslöt att godkänna dispensregistrering med inmönstring av
föräldradjuren.
b) Dispensregistrering av en Hälleforshund
Kommittén har mottagit en dispensansökan för dispensregistrering av en
hälleforshund. Kommittén tog del av hundägarens ansökan samt rasklubbens och
specialklubbbens yttrande och diskuterade frågan. Kommittén önskar mer information
om syftet med ansökan då hunden är en tik på 5 år. Dessutom fanns det oklarheter i
klubbarnas yttrande rörande deras kriterier för att tillstyrka dispensregistreringar. AK
beslöt att bordlägga beslutet och gav sekreteraren i uppgift att tillskriva sökanden och
klubbarna och be om förtydliganden.
§ 41 Konferensbidrag
Svenska Gårds- och vallhundklubben har inkommit med en ansökan om bidrag till en
avelskonferens 2022-10-08. Kommittén tog del av program och upprättad ekonomisk
budget. AK beslöt att tillstyrka ansökan. Bidrag betalas ut som en ersättning för 75% av
kostnaderna men maximalt 10.000 kronor. Utbetalning verkställs efter det att
konferensen hållits och klubben har lämnat in en redovisning.
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§ 42 Pågående projekt (arbetsgrupper, pågående ärenden och utvärderingar av
projekt)
Sammanställningen av pågående projekt gicks igenom och uppdaterades.
§ 43

Ekonomisk rapport och budget

SKK/AK noterade den ekonomiska rapporten per 2022-02-28. Noterade att utfallet är
väldigt lågt och att de mesta av utgifterna kommer under 2a halvåret.
§ 44 Övrig information från ledamöter och adjungerade
Sofia Malm Persson rapporterade kort från Nordisk Kennel Unions vetenskapliga
kommittémöte som hölls i Sverige i slutet av mars. Hon informerade vidare om att
Norska kennelklubben har tecknat ett intentionsavtal med företaget Aninova som
tillhandahåller statistik, analyser och verktyg för avelsarbetet. Sofia rapporterade
också från uppfödarmöte med fieldspanielklubben rörande inkorsning.
Eva Lejdbrand påpekade att utvärdering av Aninova är ett prioriterat område och att vi
måste komma fram till ett bra sätt att vidareutveckla sammanställning och redovisning
av underlag för avelsvärdering.
Helena Skarp informerade att kansliet har anställt Anna Björklund som
veterinärmedicinskt sakkunnig. Helena räknar också med att inom kort skriva avtal
med en ny sekreterare för AK då vikarierande sekreterare avslutar sitt vikariat i maj.
§ 45

Protokollsutdrag och protokoll för kännedom

 Protokollsutdrag från CS 2022-02-10 4b) § 173, § 132.
 FK Protokollsutdrag nr 1-2022 bostonterrier och ändrat rasansvar
 AG Standard 1-2022
 CS 1-2022
 CS 2-2022
 DK 1-2022
 JhK 1-2022
 KMR 1-2022
 KRS 1-2022
 KSS 1-2022
 PtK 1-2022
 UK 1-2022
 UtstK 1-2022
SKK/AK noterade ovan protokoll och protokollsutdrag.
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§ 46

Övriga dokument till kommittén för kännedom

 FCI information om hjälp till uppfödare och hundar från Ukraina och
uppmärksamhet till alla donatorer.
 Film om inkorsningsprojekt producerad av Finska kennelklubben.
 Önskemål från cocker spanielklubben om mer information i avelsdata vid
provparning.
 Svenska Brukshundsklubbens uppföljning av RAS för alla bruksraser 2011-2019
SKK/AK noterade ovan dokument för kännedom.
§ 47

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 31 maj 2022.
§ 48

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
§ 49

Sammanträdets avslutande

Ordförande Eva Lejdbrandt tackade ledamöterna och avslutade därefter
sammanträdet.
Vid protokollet
Martin Larsson
Justeras

Justeras

Eva Lejdbrandt

Maija-Leena Eloranta

Ordförande

ledamot

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

