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SKK/AK nr 5-2020
2020-11-27
§ 107 - § 143

Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2020-11-27.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg,
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka.
Adjungerade:
Linda Andersson, Anne Bucksch, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena
Skarp och Petra Waleij.
Protokoll: Anna Qvarfort

§ 107 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Kommittémötet hålls som videomöte.
§ 108 Val av justeringsperson
Mikaela Sandbacka utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 109 Fastställande av dagordning
Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes
dagordningen.
§ 110 Föregående protokoll
SKK/AK gick igenom protokoll 4-2020 och lade det därefter till handlingarna.
§ 111 RAS
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a) RAS-guiden
Kerstin Andersson och Anne Bucksch rapporterade från det pågående arbetet
med RAS-guiden. Guiden tas fram för att uppdatera SKKs RAS-mall. Samtliga
RAS-granskande AK-ledamöter har varit delaktiga i arbetsprocessen och ett
färdigt förslag på uppdaterad RAS-mall förväntas bli klart att skickas ut till hela
Avelskommittén i början av 2021.
b) RAS för tax
RAS har inkommit från specialklubben och SKK/AKs ordförande har diskuterat
arbetet med Taxklubbens ordförande. Tax-RAS kan inte fastställas på detta
möte utan dialogen fortsätter fram till nästkommande kommittémöte.
c) RAS för engelsk bulldogg
Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg har varit föremål för två projekt på
uppdrag av SKK/AK och SKK/CS i samband med framtagande av nuvarande RAS.
Klubben har nu påbörjat sitt arbete med att revidera RAS och har meddelats att
AK-ledamoten Elisabeth Rhodin är kontaktperson. Hon är utsedd av SKK/AK att
vara klubben behjälplig under arbetet med revidering av RAS
d) RAS för samojed
Rasklubben för samojed har arbetat ambitiöst med sitt RAS som nu granskas av
SKK/AK. Kommittén kan se att det saknas en del relevant material och uppdrar
åt Maija-Leena Eloranta att författa kommentarer som ska kommuniceras till
klubben.
e) RAS för fastställande
 Komondor, Elisabeth Rhodin
 Bichon havanais, Kerstin Andersson
 Border collie, Kerstin Andersson
 Aïdi, Maija-Leena Eloranta
 Poski owczarek podhalanski, Maija-Leena Eloranta
 Saluki, Mikaela Sandbacka
 Norwichterrier, Elisabeth Rhodin
SKK/AK beslutade att fastställa ovan RAS
§ 112 Utbildning
a) Helgkurs för avelsfunktionärer
Den helgkurs SKK/AK planerar för avelsfunktionärer den 13-14 februari 2021
genomförs digitalt. Information och anmälningsformulär finns på skk.se.
Målgrupp för utbildningen är avelsfunktionärer i special- och rasklubbar.
Arbetsgruppen för helgkursen består av Anne Bucksch, Kerstin Andersson,
Maria Dahlberg, Camilla Andersson och Mikaela Sandbacka.

SKK/AK nr 5-2020
2020-11-27
Sida 3/14

b) Avelskonferens 2021
SKK/AK planerar för en avelskonferens den 17-18 april. I dagsläget lutar det åt
att konferensen blir ett digitalt evenemang och rubriken för helgen är
”Hundavel på 2020-talet”. Mer information publiceras på skk.se.
§ 113 Bordlagt ärende - hälsoprogram för alpenländische dachsbracke
Vid kommitténs föregående möte bordlades ansökan från Svenska ADB klubben
avseende hälsoprogram för den neurologiska sjukdomen Neuronal Ceroid
Lipofuscinosis, NCL. Avelskommittén ville invänta yttrande i ärendet från SKKs DNAgrupp.
Till dagens möte hade DNA-gruppen gått igenom ärendet och undersökt
tillförlitligheten av det DNA-test som finns tillgängligt för sjukdomen. DNA-gruppen
och SKK/AK kan inte se att det föreligger några hinder för att registrera dessa
testresultat centralt. Den aktuella mutationen finns i rasen även om den inte är påvisat
utbredd.
SKKs avelskommitté beslutade att bevilja hälsoprogram på nivå 1, central registrering,
av DNA-test via blodprov för NCL, i enlighet med önskemål från ras- och specialklubb.
Central registrering införs direkt och resultaten kan föras in i SKKs databas så snart
rutiner för detta finns på plats på SKKs kansli.
Med anledning av ovan beslut samt att det är tid för RAS-revidering, är det aktuellt för
klubbarna att se över RAS för alpenländische dachsbracke.
§ 114 Bordlagt ärende - borzoi
Förfrågan från Borzoi-Ringen gällande användande av DM-homozygota borzoi i avel i
kombination med hereditärt fria hundar är fortsatt bordlagd i väntan på yttrande från
Svenska Vinthundklubben.
§ 115 Bordlagt ärende - ansvar för avel med svensk lapphund
SKK/AK har mottagit en frågeställning gällande vem som ansvar för att avel med svensk
lapphund sker på ett hållbart sätt. Rasen är en svensk hundras och är därmed en
angelägenhet för flera svenska instanser.
Till dagens möte hade kommittén tillgång till ett omfattande diskussionsunderlag
gällande de olika frågeställningar som man avsåg belysa. Sofia Malm redogjorde för
underlaget och Maija-Leena Eloranta, SKK/AKs kontaktperson gentemot rasklubben,
berättade om klubbens pågående arbete för rasen.
I SKKs avelspolicy framgår hur SKK ser på sin roll och sitt ansvar i avelsfrågor samt hur
man ser på långsiktigt hållbart avelsarbete. SKK/AKs arbete är bland annat att i
samverkan med berörda specialklubbar främja en sund avel av de svenska raserna,
med fokus på långsiktig hållbarhet och genetisk variation. Ett led i arbetet för att se till
att rasernas avel har rätt fokus är den rasspecifika avelsstrategin (RAS) som ålagts
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specialklubbarna att ta fram. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en
vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som
konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.
För rasen svensk lapphund har SKK genom sin forskningsfond samt utvecklingsfond
bidragit till finansiering av flera projekt med fokus på genetisk variation.
Kommittén har också genom en särskilt tillsatt arbetsgrupp stöttat klubben i arbetet
med nuvarande avelsstrategi som tydligt prioriterar bevarande av genetisk variation.
Utöver detta har svensk lapphund, som hittills enda ras, fått tillgång till så kallade
släktskapsindex i avelsarbetet. Släktskapsindex skattas vid Sveriges
lantbruksuniversitet och underlättar ett avelsurval för att bevara den variation som
finns i rasen.
SKKs avelskommitté ser ett stort värde i att stötta avelsarbetet och bevarandet av de
svenska raserna. Kommittén vill dock understryka att bevarandeaspekten inte kan
överordnas hundarnas fysiska och mentala hälsa. Avelsarbetet måste bedrivas med
hälsa och långsiktig hållbarhet i fokus.
SKK tar givetvis gärna emot stöd och resurser från jordbruksverket i form av rådgivning
och medel för projekt, så som anges i jordbruksverkets handlingsplan för uthållig
förvaltning av svenska husdjursraser 2010-2020. En aktuell fråga har exempelvis varit
stöd för sparande av sperma från individer av våra svenska stövarraser.
SKKs avelskommitté noterar att rasklubben arbetar för att föra rasen framåt i enlighet
med SKKs avelspolicy och att RAS för svensk lapphund speglar detta på ett korrekt sätt.
SKK centralt, tillsammans med sina ras- och specialklubbar, besitter såväl stor
kompetens som erfarenhet rörande hundavel. Inom organisationen finns generella
regelverk och riktlinjer för avelsarbetet samt anpassade hälsoprogram och rasspecifika
strategier för varje ras.
Kommittén anser därmed att SKK som organisation är väl lämpad att ansvara för
avelsarbetet inom de svenska hundraserna.
§ 116 Bordlagt ärende – skrivelse från SSPK gällande HD
Svenska Schnauzer Pinscher Klubben, SSPK, har inkommit med en skrivelse i vilken man
påtalar de brister man uppfattar i redovisningen och bedömningen av röntgenbilder
för HD hos SKK. På föregående möte bordlades frågan för att SKKs röntgengrupp skulle
få chans att gå igenom ärendet.
Till dagens möte har SKK/AK tagit del av Röntgengruppens kommentarer till SSPKs
skrivelse. Klubben ifrågasätter de skillnader de utläser mellan HD-avläsningar i
Tyskland och de i Sverige på hundar av SSPKs raser.
Vid den avläsning av röntgenbilder som gjorts i Tyskland har en annan skala, som inte
är den samma som den som används vid FCI-avläsning, använts. Detta gör att det inte
går att göra en jämförelse enligt klubbens önskemål. De länder som läser enligt FCIs
kriterier har inte samma protokoll för bedömning som det protokoll som använts vid
den tyska avläsningen.
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SKK/AK konstaterade att det är en internationell avläsarträff för planerad till 2021 för
att säkerställa att bedömning görs på lika sätt i förhållande till de kriterier som finns
vid avläsning i enlighet med FCIs regler. SKK har varit mycket drivande i arbetet med
att få träffen till stånd. Därmed anser kommittén att SKK gör vad man kan för att tillse
att HD-avläsningen i olika FCI-länder, däribland Sverige, är så likvärdig som möjligt. För
de nordiska länderna sker sedan länge träffar mellan avläsarna två gånger per år med
syfte att utbyta erfarenheter och säkerställa att avläsningarna blir så likvärdiga som
möjligt mellan länderna.
Kommittén anser SSPKs skrivelse besvarad.
§ 117 Policyuttalanden
Kommittén ser i vissa fall behov av att göra förtydligande uttalanden för att hjälpa
uppfödare att få svar på sina funderingar om hur SKKs befintliga regelverk ska tolkas,
med avseende på avelsfrågor. Dessa uttalanden blir policyuttalanden och publiceras i
protokoll och på skk.se. I dagsläget finns de även i SKKs registreringsregler.
Avelskommittén diskuterade om det, utifrån den mängd frågor som inkommer till
berörda avdelningar på SKKs kansli, kan vara aktuellt med ytterligare policyuttalanden.
SKK/AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Anne Bucksch
(sammankallande), Mikaela Sandbacka och Camilla Andersson för att sammanställa
behovet av uttalanden inom olika områden. Åsa Blomqvist, sekreterare i SKKs
uppfödar- och kennelkonsulentkommitté ska tillfrågas att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kommer att ta hjälp av experter inom de olika områdena.
§ 118 Ofullständiga stamtavlor
En hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade hundar,
kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts med avseende på
exteriör, mentalitet/ funktion, hälsa och/eller med hänsyn till genetisk variation. I vissa
fall är delar av eller hela härstamningen känd av hundägaren.
För vissa raser är import av hundar en viktig del i rasens tillgång till avelsdjur. Ibland
kan importer vara registrerade i en ej FCI-ansluten rasklubb och dessa kan då inte
registreras direkt in i SKKs register enligt bestämmelser från FCI.
Vid båda tillfällena ovan finns det möjlighet att, om SKKs avelskommitté så beslutar
(och efter yttrande från special- och rasklubbar) registrera dessa hundar i SKKs register
men utan fullständig härstamning. Det är bara själva hunden som registreras med
namn och får ett svenskt registreringsnummer och därefter läggs eventuella
hälsoresultat och tävlingsresultat för den aktuella hunden in i databasen. Därmed kan
hunden även användas i avel och vara en tillgång för avelsbasen.
Att SKK inte har möjlighet att registrera dessa hundars härstamning, i de fall då den är
helt eller delvis känd, har setts som ett stort problem av en del klubbar och uppfödare.
Det medför en osäkerhet när individen eventuellt ska gå i avel och uppfödaren ska
säkerställa på att avelsdjuren inte är för nära släkt. SKKs avelskommitté har tidigare
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under 2020 berört frågan och kan se att det skulle vara en fördel att kunna registrera
de delar av härstamningen som är känd och kan verifieras på ett adekvat sätt.
Till dagens möte hade rasklubben för australian shepherd inkommit med önskemål att
importerade hundar registrerade i Australian Shepherd Club of America ska få
registreras i SKKs databas med härstamning för att underlätta beräkning av inavelsgrad
och statistik för hälsa och mentalitet.
SKK/AK uppdrog åt Petra Waleij att gå igenom vilka möjligheter som finns i förhållande
till FCIs bestämmelser samt att se efter hur övriga länder i Norden arbetar med frågan.
Ärendet kommer att tas upp på nästkommande kommittémöte i januari.
§ 119 AKs arbetsgrupper
I nuläget arbetar flera av kommitténs arbetsgrupper för utbildningar och RAS hårt och
med regelbundna möten. Zoom är ett uppskattat mötesverktyg och ledamöterna har
under 2020 träffats där för kortare och längre möten utan möjlighet till arvode på
grund av den ansträngda ekonomiska situationen. Kommittén är beroende av att
arbete sker i arbetsgrupper mellan kommittémöten och hoppas att man så snart som
möjligt kan återgå till att betala ut arvode till ledamöterna för de längre mötena. Bengt
Pettersson ska lyfta frågan i SKKs centralstyrelse och återkoppla till kommittén.
§ 120 Föreläsarpool
SKK/AK har tidigare lyft frågan om det vore till gagn för klubbar att SKK upprättar en
föreläsarpool. Tanken är att ha några personer, kunniga i avelsfrågor, att hänvisa till
när klubbar önskar hjälp med föreläsningar på temat avel vid till exempel årsmöten,
avelsmöten eller uppfödarmöten.
Kommittén var överens om att det finns behov av föreläsare inom flera olika områden
inom avel och också på olika nivåer. Allt ifrån bollplank generellt i avelsfrågor till
personer med specialistkompetens inom något område skulle vara välkomna i en
föreläsarpool.
SKK/AK beslutade att återkomma till frågan på något av kommittémötena under våren
2021.
§ 121 Önskemål om att häva avelsspärr
Det har inkommit en skrivelse från en uppfödare av cavalier king charles spaniel med
önskemål om att häva den avelsspärr som lagts på en av dennes kullar. Uppfödaren
anger att hon, under sommaren, har parat en tik som saknar hjärtintyg utan
anmärkning vid parningstillfället. Uppfödaren menar att hon parat sin tik i tron att den
generella dispens kopplad till covid-19-pandemin som SKKs centralstyrelse gjorde
gällande under två månader under våren, fortfarande gällde. Den dispensen medgav
parning med föräldradjur som inte uppfyllde registreringsreglerna under förutsättning
att registreringsreglerna uppfylldes så snart pandemiläget tillät.

SKK/AK nr 5-2020
2020-11-27
Sida 7/14

Eftersom den generella dispensen inte gällde vid det aktuella parningstillfället belades
valpkullen med avelsspärr. Tiken undersöktes av hjärtspecialist två dagar efter
parningstillfället med resultatet hjärta utan anmärkning.
SKK/AK tog del av motiveringen och undersökningsresultat. Kommittén beslutade att
ta bort avelsspärren från kullen då kullen nu uppfyller kraven för att registreras.
Avelskommittén konstaterade att uppfödaren har parat en tik i strid med SKKs
registreringsregler men att själva regelbrottet ligger på UKKs bord att följa upp.
§ 122 KUS enkät till uppfödare
Under våren 2020 skickade Kommittén för uppfödarsamverkan ut en enkät till
uppfödare inom organisationen. Syftet med enkäten uppgavs vara att få många
uppfödares tankar och åsikter om SKKs grundregler, registreringsregler och avtal.
SKK/AK har tagit del av enkätfrågor samt en rapport utifrån de drygt 2000 inkomna
anonyma svaren. Enkäten skickades ut till 10500 uppfödare som fött upp minst en kull.
Kommittén hade uppskattat om undersökningen hade varit utformad med mer bredd
och öppenhet i både frågor och svar.
Av svaren framkommer att en väldigt stor andel av uppfödarna anser sig hjälpta av
dokumenten och är nöjda med nuvarande regelverk. Inget pekar på att en lättnad i
något av regelverken är önskvärd.
SKK/AK tackar för rapporten.
§ 123 Specialklubbskonferensen 2021
Sista helgen i januari 2021 äger SKKs konferens för specialklubbar rum via
videoverktyget Zoom.
SKK/AK beslutade att kommittén ska anmäla en informationspunkt till konferensen och
att Bengt Pettersson kommer att föredra denna.
§ 124 Veterinär dispens
Det förelåg en ansökan från veterinär Kjell Andersson om dispens från krav på
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att utfärda hjärtintyg.
Veterinär som ansöker om dispens ska ha tillägnat sig kunskaper motsvarande
specialistkompetens och ska ha gått parallellt med veterinär som innehar
specialistkompetens. Den sökande ska inte bara känna till bedömningsgrunderna för
respektive sjukdom/defekt utan även vad intygen står för inom SKK-organisationen
och hur de ska fyllas i.
SKK/AK inväntar ytterligare intyg för att kunna utfärda dispens. När intyget inkommer
kan beslut i ärendet fattas av SKKs avelskommittés verkställande utskott.
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§ 125 Revidering av grundregler och uttolkning
I samband med SKK/AKs möte 3-2020 gick kommittén, med anledning av
Jordbruksverkets uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar
och katter (L102), igenom SKKs Grundregler §2. Därefter har Avelskommittén
tillsammans med representanter från Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén tagit
fram ett förslag på justering av uttolkningen av SKKs grundregler så att dessa
överensstämmer med Jordbruksverkets text.
På dagens möte enades SKK/AK om att justera uttolkningen av SKKs grundregler till
nedan text.
2:4 att till avel endast använda hund som kan och vill fortplanta sig på ett naturligt
sätt. Tvångsparning får inte förekomma. Används artificiell insemination (AI) ska
respektive ansvarig veterinär intyga att hanhunden och tiken bedöms ha normal
könsdrift och förmåga till normal parning. AI ska alltid utföras av legitimerad AIveterinär.
Samt att föreslå UKK följande formulering:
2:5 att i avel använda hanhund/tik tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen
individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid arton (18) månaders
ålder. Transport av dräktig tik eller valp/valpkull ska ske i enlighet med gällande
föreskrifter utfärdade av Jordbruksverket.
§ 126 Uppföljning av ärenden på CS
SKKs centralstyrelse handlägger förvaltningen av Svenska Kennelklubbens
angelägenheter i enlighet med vad som beslutas av Kennelfullmäktige samt SKKs
stadgar. Arbetet är organiserat via kommittéer och arbetsgrupper. Kommittéerna
bereder och beslutar i ärenden inom sitt fackområde men samtliga beslut fastställs
slutligt av CS.
Avelskommittén lägger ner mycket tid på beredning av ärenden genom att inhämta
och sammanställa fakta och vetenskap för att kunna fatta välgrundade beslut i enlighet
med lagar och SKKs regler inom kommitténs kompetensområde. I de fall
Centralstyrelsen väljer att inte fastställa ett kommittébeslut eller att fatta beslut i
annan riktning, oavsett om det gäller vid en överklagan eller vid fastställande av
kommitténs protokollförda beslut, vore det önskvärt att få ta del av på vilka grunder
ett beslut som rör SKK/AKs arbete fattats i CS. Det skulle underlätta i den
kommunikation som Avdelningen för avel och hälsa samt Avelskommittén för med
klubbar, uppfödare och medlemmar inom organisationen. Motiveringen av beslut
tagna i CS kan göra det lättare för AK att ta beslut i likande frågor. Tydliga motiveringar
ökar även förståelsen för SKKs ställningstagande i olika frågor ute i organisationen.
SKK/AK beslutade att framföra ovan till Centralstyrelsen samt uppdra åt Bengt
Pettersson att ta upp punkten muntligen med styrelsen.
§ 127 Representant till Hamiltonplakettgruppen
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SKK/AK beslutade att Elisabeth Rhodin ska vara kommitténs representant i den grupp
som utser Hamiltonplakettörer 2021.
§ 128 Hälsoprogram för shar pei
SPAID
År 2016 infördes hälsoprogram avseende SPAID (Shar-Pei Autoinflammatory Disease)
för shar pei. Hälsoprogrammet avser central registrering av DNA-testresultat för SPAID
med avsikt att kunna välja individer med lägst disposition för SPAID i avel. Kopplat till
detta DNA-test har klubben formulerat avelsrekommendationer.
En selektion av avelsdjur kopplad till DNA-testet har hela tiden varit målet med SPAIDprojektet, som även tilldelats ekonomiska medel från SKKs utvecklingsfond.
Inför dagens möte hade arbetsgruppen haft en avstämning med forskare vid SLU och
Uppsala Universitet som varit involverade i forskningen rörande SPAID för en
uppdatering kring forskningsläget. Arbetsgruppen avser att i nästa steg kalla klubben
till möte för att bland annat diskutera om det är rimligt att öka nivån på
hälsoprogrammet.
Ögonintyg för shar pei
Det har inkommit förslag från veterinär att lägga till en rad/ruta på ögonintyg för shar
pei där veterinären ska intyga att hunden inte är eyetackad vad han/hon känner till.
SKK/AK beslutade att frågan ska tas med i den översyn som görs av texterna om rasens
ögonhälsoprogram. Detta är ett pågående arbete men den aktuella frågeställningen
ska diskuteras med SKKs juridiska avdelning innan den kan hanteras vidare.
§ 129 Utökat hälsoprogram för armbågsledsdysplasi, ED
Nyligen slutfördes ett examensarbete om armbågsledsdysplasi med titeln ”Genetic and
phenotypic analysis of elbow dysplasia in four large Swedish dog breeds – an
evaluation of the screening programme and clinical symptoms”. Fyra raser med hög
prevalens av ED ingick i studien; rottweiler, schäfer, labrador retriever och golden
retriever.
Resultaten påvisade att de flesta av hundarna med ett försäkringsärende kopplat till
ED var yngre än den officiella screeningåldern 12 månader. Resultaten visade även att
hundar med en liv- eller veterinärvårdsskada relaterad till ED generellt hade högre
frekvens av ED vid screening än samtliga screenade hundar i studerade raser.
Därutöver påvisades en oväntat hög andel av hundar med ett officiellt
screeningresultat ED-grad 0 (normal) som ändå hade ett försäkringsärende kopplat till
ED.
SKKs röntgengrupp har tagit fram ett förslag till utökat hälsoprogram avseende ED som
presenterades för Avelskommittén.
För att kunna fånga upp de hundar som drabbas av kliniska problem relaterade till ED,
utan att ha genomgått en röntgenundersökning inom ramen för hälsoprogrammet,
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föreslår SKKs röntgengrupp att hälsoprogrammet avseende ED ska kompletteras för att
även kunna registrera fall där den kliniska ED-diagnosen bekräftats enbart genom
operation och/eller datortomografi (DT) och/eller obduktion.
SKK/AK kan se att det föreliggande förslaget skulle underlätta arbetet med att minska
förekomsten av ledproblematik.
Kommittén önskar att arbetet ska fortgå i enlighet med förslaget och uppdrog åt SKKs
kansli och röntgengrupp att arbeta vidare med förslaget.
§ 130 Principer för hantering av dispensärenden
Frågan bordläggs till nästkommande möte med anledning av tidsbrist vid dagens möte.
§ 131 Dispensansökan avel med tik HD grad C – riesenschnauzer
En uppfödare har ansökt om att få använda en tik av varianten peppar och salt med
grad C i avel. Riesenschnauzer har krav på fria höfter (grad A eller B) för att få gå i avel.
Tiken är en import och uppfödaren önskar att para henne med en importerad hanhund
med HD grad B.
Motiveringen till att genomföra parningen är att avelsbasen i rasen är liten och att
tiken är en mycket god representant för rasen både exteriört och mentalt.
SKK/AK gick igenom ansökan och yttranden från special- och rasklubb. Det
framkommer att tiken är ögonlyst och har påvisad retinopati, ej ärftlig.
Kommittén diskuterade det faktum att det inte föreligger några hinder att para en
riesenschnauzer peppar och salt med en svart och därmed är avelsbasen inte så snäv
som uppfödaren vill göra gällande.
SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från special- och rasklubb, att bevilja
dispens för den aktuella kombinationen.
§ 132 Dispensansökan avel med hane som saknar MH - rottweiler
Det förelåg en ansökan om att få genomföra en kombination där hanhunden inte har
genomfört MH (mentalbeskrivning hund). Rottweiler har krav på genomfört MH för att
få gå i avel. Både tiken och hanhunden är importerade.
Motiveringen till att använda hanhunden i avel trots avsaknad av MH är att
uppfödaren tillika hanhundsägaren inte haft möjlighet att genomföra MH på grund av
rådande pandemi.
SKK/AK tog del av väl underbyggda yttranden från special- och rasklubb. Varken
hanhunden eller dennes syskon har genomfört den danska mentalbeskrivningen.
Hanhunden har heller inte varit anmäld till något MH i Sverige under 2020. MH har
anordnats i SBKs regi under i stort sett hela den ”normala” säsongen.
SKK/AK beslutade att, i enlighet med yttrande från ras- och specialklubb, avslå dispens
för den aktuella kombinationen.
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§ 133 Dispensregistrering
a) Grönlandshund
En uppfödare av grönlandshund har inkommit med en ansökan om att få
dispensregistrera två kullar där ena föräldradjuret är oregistrerat.
Special- och rasklubb har anfört att rasen inte är i behov av nya individer med
helt- eller delvis okänd härstamning för att bredda avelsbasen i dagsläget.
SKK/AK beslutade att, i enlighet med special- och rasklubb, neka
dispensregistrering av de två aktuella kullarna.
b) Jakutskaja lajka
En hundägare har inkommit med ansökan om dispensregistrering av en hund av
den ovanliga rasen jakutskaja lajka.
Till dagens möte har ledamöterna tagit reda på mer information men finner
fortfarande en del oklarheter kring hundarna i ansökan.
SKK/AK uppdrog åt Petra Waleij att undersöka saken vidare så att beslut kan
fattas på nästkommande kommittémöte.
c) American hairless terrier
Det förelåg en ansökan från en uppfödare om att få SKK-registrera en
importerad american hairless terrier som enbart är registrerad i klubben UKC
som ligger utanför FCI.
Specialklubben anför att det har registrerats relativt många individer av rasen
sedan dess godkännande för fem år sedan. Individens stamtavla innehåller ett
stort antal hundar som inte är registrerade i UKC.
Det är oklart hur behovet av att få in nya potentiella avelsdjur ser ut inom
rasen. Enligt rasklubben är hundens härstamning intressant för rasen och att
hon har rat terrier i stamtavlan är i linje med den avelsplan som stipuleras i RAS
för american hairless terrier.
SKK/AK förde en diskussion i ärendet och konstaterade att kommitténs
grundinställning är att välkomna nya individer som kan bredda avelsbasen i
numerärt små raser.
SKK/AK beslutade att bevilja dispensregistrering för den aktuella hunden för
vidare inmönstring av två exteriördomare.
§ 134 Rapport från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS
Helena Skarp rapporterade från KSS möte att kommittén har utsett en arbetsgrupp för
att arbeta med det uppdrag kommittén fått av SKK/CS. Uppdraget innebär att SKK ha
ett tydligt ställningstagande avseende mål och strategier för att motverka skadliga
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effekter av exteriöra överdrifter. Gruppen har påbörjat arbetet på ett positivt och
framåtsyftande sätt.
§ 135 Ekonomi
SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten. Kommitténs budget är reviderad för
år 2020 till följd av de anpassningar som SKK gjort för att möta årets minskade
intäkter. Kommittén gick igenom den reviderade budgeten.
§ 136 Information från ledamöter och adjungerade
Helena Skarp informerade om att kansliet håller på att sammanställa svar på ett antal
frågor gällande hälsoprogram för cavalier king charles spaniel önskemål från
cavaliersällskapet för att det ska bli ännu tydligare för uppfödare vad som gäller.
Vidare informerade hon om att möte med SKKs röntgengrupp har ägt rum samt att
arbete med dödsfallsregistrering är påbörjat.
Sofia Malm har föreläst om index för schäfer på videomöte samt deltagit och föreläst
på Veterinärkongressen och pratat om SKKs arbete i frågor som rör avel och hälsa.
Anne Bucksch har ett pågående samarbete med Agria för att utarbeta
utbildningsmaterial till Agria Breed Profile, riktat till special- och rasklubbar.
Maija-Leena Eloranta informerade om att hon har föreläst för rasklubben för
portugisisk vattenhund om DNA-tester mm.
Elisabeth Rhodin har föreläst om avel på SBKs videokonferens under hösten.
§ 137 Protokoll
 CS 6-20
 CS 7-20
 DK 4-20
 UK 3-20
 UtsK 3-2020
 DNA-gruppens minnesanteckningar
 FCI General Committee decisions september 2020
SKK/AK noterade ovan protokoll.
§ 138 Protokollsutdrag
 Protokollsutdrag CS
 Protokollsutdrag KSS
SKK/AK noterade ovan protokollsutdrag.
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§ 139 Kopia för kännedom
 Rasvårdsplan FCI: Healthy breeding and dog welfare
 Study reveals flat faced dogs really are less healthy than other dogs
 IVDD in the Dachshund
 Att föda upp hundar inom SKK 2020 (uppdaterad hösten 2020)
 Hälsoprogram för andning och temperaturreglering
 Arbete med brakycefali i olika länder
 Info Dyrebeskyttelsen Norge om avel med hund
 Välfärd hos hundar och katter av brakycefala raser
SKK/AK tog del av ovanstående

§ 140 Övriga frågor
SKK/AK tackade Åke Hedhammar för att han deltagit med engagemang, hängivenhet
och expertis under många år i Avelskommittén. Han gjorde idag sitt sista möte som
ordinarie adjungerad till SKK/AK men kommer fortsatt att finnas till hands i särskilda
frågor.
§ 141 Nästkommande sammanträde
Nästkommande sammanträde äger rum som videomöte den 19 januari 2021.
§ 142 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
§ 143 Sammanträdets avslutande
Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter
sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
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Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Mikaela Sandbacka,
justerare

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

