
 
  

 

 
2022-02-14 

Sida 1/7 
 
 

 
 

 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2022-02-14, SKKs kansli 
 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Bengt 
Pettersson, Maria Lönnhammar, Karin Brostam Berglund, Eva Borin deltog via ZOOM 
länk. 
Thomas Uneholt deltog från § 6 till § 10. 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp  
 
Adjungerad: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning 
 
Anmält förhinder: Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK, fortsatt 
sjukskriven 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 1.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade detta sista möte för 
kommittén öppnat.  
 
§ 2.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Karin Brostam Berglund 
 
§ 3.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 4.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 5.  Resultatrapporter  
Resultatrapport saknades då budgetåret avslutades 2021-12-31 och budget för 2022 
saknas för KSS. Konstaterades dock att det vid budgetårets slut fanns budgeterade medel 
kvar. 
 
§ 6. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 
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a) Uppdrag om att ta fram information att lägga på köpahund.se gällande brakycefala 
hundar.  

CS beslutade vid möte 7 2021, se protokollsutdrag § 14 b) nedan, att en översättning av 
informationen på den engelska kennelklubben, The KCs hemsidag ”Buying a Flat Faced 
Puppy” nu ska läggas ut på SKKs Köpa hund. Förslag till översättning från arbetsgruppen 
med justeringar så att det passar för Sverige fanns bifogat dagordningen. Lotta Olsson 
meddelade också att ett möte har hållits med SKKs marknadsavdelning och ansvarig 
handläggare för Köpa hund om de tekniska förutsättningarna för att lägga ut 
informationen. KSS diskuterade översättningen och tackade arbetsgruppen för gott 
arbete. Lotta Olsson uppdrogs att ta detta vidare till SKKs marknadsavdelning och Köpa 
hund för publicering. 
 

b) Inventeringen av mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. 
Helena Skarp och Lotta Olsson meddelade att det inom den närmaste tiden kommer att 
mejlas ut tackbrev, med Åke Hedhammar som avsändare, med information till deltagande 
hundägare samt ett utskick till berörda klubbar om vad man hittills har fått fram från den 
exteriöra delen av inventeringen.  
 

c) KSS att överlämna till SKKs centralstyrelse, CS, för fortsatt handläggning 
CS har efterfrågat en sammanställning från KSS om ärenden och liknande som behöver 
fortsatt hantering. KSS diskuterade vad som behöver uppmärksammas och Lotta Olsson 
uppdrogs att göra en sammanställning att skicka till CS. I samband med detta presenterade 

en av ledamöterna sina tankar i ett dokument med rubriken Vi måste nu alla ta vårt 
ansvar och tillsammans jobba utan att hela tiden titta i backspegeln. Detta mottogs 
väldigt positivt av alla deltagande och det beslutades att dokumentet skulle 
vidarebefordras till CS. Förslag att även publicera detta, kanske något justerat, som ett 
debatt inlägg i något forum,  exempelvis i Hundsport. 
 
§ 7.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Gjorde en sammanfattning av de fyra år han varit ordförande i kommittén 
och berömde det stora engagemang som ledamöterna haft i detta uppdrag.  
 
Ledamöter: Samtliga ledamöter fick ge sina reflektioner om kommitténs arbete. Något om  
vad som kom fram: 

- Ett tack riktades till Göran Bodegård som initierade arbetet med SRD.  
- Kommittén har varit verksam sedan 2009 då kommittén för SRD bildades. Den har 

under åren haft olika namn och delegeringsordningarna har varit lite olika men 
ansvaret för arbetet med SRD har hela tiden varit centralt. 

- Viktigt att det som kommittén arbetat med får leva vidare i andra kommittéer. 
- Det har varit givande att vara en del i kommittén då frågorna som vi har arbetat 

med har känts mycket angelägna. Kommitté ledamöterna var eniga om att det är 
beklagansvärt att vi inte kommit längre i arbetet med att motverka exteriöra 
osundheter trots att dessa uppmärksammats under en längre tid. 
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Helena Skarp och Thomas Uneholt rapporterade från ett möte som hållits den 12 februari 
med Svenska Dvärghundsklubben, Mops Orden, Fransk Bulldog klubb, Svenska Klubben för 
Engelsk Bulldogg och Cavalier sällskapet. Med var också  SKKs VD, CS presidium och Patric 
Ragnarson, kommittén för rashundars sundhet KRS. Detta möte var ett inledande möte för 
att börja jobba med gemensamma mål att nå gällande dessa rasers hälsa. Mötet 
uppfattades som positivt och att det finns en vilja att jobba med frågan men att vi behöver 
jobba på målet och vilka strategier som behövs för att nå detta. 
 
Kansli: 
 
Sekreterare:  
Informerade om att den rekommenderade milersättningen för funktionärer inom 
organisationen har höjts från 18:50 kr till 31 kr milen, mellanskillnaden är skattepliktig. 
 
Den Bulgariska Kennelklubben har begärt utträde ur FCI, detta på grund av ekonomiska 
svårigheter. Det påverkar bl a  import av hundar/ valpar, tävling etc.  
 
De två hundar som tilldelades Disqualified under 2021 på grund av andning har avstängts 
permanent från avel och tävling. Beslutet togs av CS efter att de tagit del av den  
veterinärundersökning som hundarna hade genomgått hos av SKK anvisade veterinärer. 
 
§ 8.  SRD  
 

a) Inkomna SRD rapporter från utställningar och exteriörbedömningar 
De senast inkomna SRD rapporterna, de flesta från exteriörbedömningar,  innehöll väldigt 
lite information. En hund hade rapporterats med Disqualified på grund av ohälsa. 

 
b) Revidering av SRD/BSI 

Revideringsarbetet fortgår och kommer nu att lämnas över till den nya kommittén för 
rashundars sundhet, KRS.  
Vi vet i dags läget fortfarande inte hur det går med revideringsarbetet i de andra nordiska 
länderna. Lotta Olsson har ännu inte fått någon kontakt med respektive lands SRD/BSI 
ansvariga men fortsätter med detta. 
 
§ 9.  Brakycefali 

a) Uppföljning av brakycefalkonferensen 2016 och de fem fokusraserna.  
Har lämnats över till CS för vidare hantering. 
 

b) The Kennel Club amends guidelines regarding French Bulldogs and urges public to 
avoid exaggerated features  

Bifogat dagordningen fanns en pressrelease gällande fransk bulldogg, bland annat om att 
man gjort en rasstandard ändring i England och bakgrund till detta. Sverige har dock den 
av FCI fastställda rasstandarden. 

 
c) FECAVA BREEDING FOR EXTREME CONFORMATIONS What is the problem? 



  

SKK/KSS nr 1 2022 
2022-02-14 

Sida 4/7 
 
 

 
Den europeiska organisationen för smådjursveterinärer, FECAVA, har gjort en mycket 
informativ broschyr med rubrik enligt ovan. Den vänder sig till flera olika intressegrupper 
och visar på vad var och en kan göra i arbetet att komma bort från extrem exteriör hos 
både hundar och katter.  
 

d) Forskningsrapport från SLU Ansiktsdrag hos trubbnosiga katter 
Rapporten tar upp att 80 % av de undersökta katterna av raserna perser och exotic visar 
på liknande problem som brakycefala hundar som knipna näsborrar, andningsmissljud och 
entropion. Rapporten tar också upp att ägarna i liten grad uppfattade att katterna hade 
problem. 
 

e) Donation till forskning 
SLU har fått en donation på 2.8 miljoner av Svenska Djurskyddsföreningen till sin forskning 
om BOAS, andningsproblem hos hundar. 
 

f) Ny studie gällande fransk bulldog, Royal Veterinary College, London 
Studien tar upp att man nu ser ännu mer koppling mellan rasens extrema exteriör och dess 
hälsoproblem. Man vill nu skyndsamt se krafttag av berörda parter för att exteriören blir 
mindre extrem så att hundarnas problem kan minskas. 
 
KSS diskuterade ovanstående rapporter och konstaterar att problemen gällande 
brakycefala hundar, och katter, får mer och mer uppmärksamhet i olika former. SKK måste 
nu visa att problematiken tas på allvar och visa på konkreta resultat. 
 
§ 10.  Domarfrågor  

a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och 
domarkompendier under granskning 

Lista fanns bifogad dagordningen. De granskare som har utsetts från KSS kommer att 
slutföra sina uppdrag även efter det att KSS har upphört. 
 
§ 11.  Avelsfrågor 

a) RAS som nu är under granskning gällande SRD listade raser:  
Inga nya RAS inkomna för granskning. Helena Skarp informerade att RAS för mops, 
engelsk bulldogg och cavalier king charles spaniel är under revidering och att AK 
ledamöter är behjälpliga i deras arbete. 

 
b) Fransk bulldogg, korsningsprojekt i Finland 

Ingen ny information har inkommit sedan förra mötet. 
 
§ 12. NKU 

- Stämningen av Norsk kennelklub, rasklubbarna för engelsk bulldogg och cavalier 
king charles spaniel samt sex uppfödare av dess raser 

Dom har nu kommit i den stämning som Dyrebeskyttelsen i Norge har gjort av 
ovanstående. Domen slår fast att det inte är förenligt med norsk djurskyddslagsstiftning 
att bedriva avel med ovanstående två raser. NKK har överklagat domen och SKK följer 
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ärendet fortlöpande. Domen har fått stor uppmärksamhet i olika medier runt om i världen 
vilket visar på att detta berör och får många att reagera. Reaktionerna har varit blandade , 
både för och emot domen. En missuppfattning som framkommer är att Dyrebeskyttelsen 
vill förbjuda rashundsavel vilken inte stämmer, de vill att den ska följa gällande lagar. 
KSS diskuterade vad detta kan få för konsekvenser även för Sverige. I dessa diskussioner 
nämndes bland annat ärendet med de engelska bulldoggarna som lässtyrelsen belagt med 
avelsförbud och där samma hundar premierats högt vid våra utställningar.  
  
§ 13. Internationellt 

a) Protokoll FCI General committee 2021-11-24 
Här uppmärksammas bland annat ändrade regler från 2025-01-01 gällande  ett antal raser 
som har öron och svanskuperats enligt tradition men där det nu inte står detta i  
rasstandarden vilket gör att de inte längre kommer att få ställas ut. 
KSS tog del av informationen. 

 
b) Ny djurskyddslag i Tyskland 

En ny djurskyddslag trädde vid årsskiftet i kraft där det bland annat står att hundar med 
extrem exteriör inte får delta vid tävling eller utställning. Helena Skarp har varit i kontakt 
med den tyska kennelklubben men där vet man ännu inte vad detta innebär i praktiken. 
 
§ 14. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 7 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

b) CS protokollsutdrag,  7 2021 § 201  
KSS tog del av protokollsutdraget. 
 

c) SKK Kennelfullmäktige 2021 
KSS tog del av protokollet. 

 
d) SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, 4 2021 

KSS tog del av protokollet. 
 

e) SKKs avelskommitté, AK, 5 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

f) KHM protokollsutdrag, 4 2021 § 79 
Protokollsutdraget redovisar KHMs svar på KSS fråga om skrivningen i nuvarande 
SRD gällande mentalitet. KSS tackar KHM för dess synpunkter. 
 

g) SKKs Jakthundskommitté, JhK, 5 2021 
KSS tog del av protokollen. 
 

h) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 6 2021 
KSS tog del av protokollet. 
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i) SKKs utbildningskommitté, UK, 5 2021 
KSS tog del av protokollet. 

  
§ 15. Kopia för kännedom 
 
För kännedom fanns: 

- Forskningsrapport från University of California Davies som  visar på att de flesta 
raser är mycket högt genetiskt inavlade.  

- Ytterligare en rapport från ovanstående universitet som visar på samband mellan 
hög inavel och de negativa effekter detta ger på våra hundar. 

- Mejl inkommit till SKK gällande tysk schäferhunds extrema exteriör. Mejlskrivaren 
uppmärksammar  bland annat hur SKK presenterar rasen på skk.se och är i hans 
åsikt alltför extrem.   

- IPFD get a GRIHP! on Breed Health.  Under denna rubrik uppmärksammar de 
hundars hälsa på rasnivå. 
 

KSS tog del av de olika dokumenten och konstaterar att den tyska schäferhundens exteriör 
åter har uppmärksammats. Vidare hoppas kommittén att organisationen fortsätter att 
hålla sig uppdaterad om vad som händer runt om i världen på ämnet hund 
 

§ 16.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 17.  Mötets avslutande 
Kurt Nilsson tackade alla för ett bra sista möte och tackade än en gång för gott samarbete 
och stort engagemang under mandatperioden 
 
 

Protokoll 
 
 
Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson    Karin Brostam Berglund 
 
 
 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
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