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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2021-03-23. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg, 
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka. 

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.  

Anmält förhinder: Linda Andersson 

Protokoll: Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 32 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Kommittémötet hålls som videomöte.   
 

§ 33 Val av justeringsperson 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 34 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

§ 35 Föregående protokoll 

SKK/AK gick igenom protokoll 1-2021. Under § 5 e) informerades kommittén om att 
Elisabeth Rhodin har haft dialog med Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg gällande 
deras arbete med RAS. Klubben har en del uppgifter ålagda sig kopplade till revidering 
av RAS och utvärdering av hälsoförbättringar för engelsk bulldogg. Klubben vill själva 
starta upp sitt RAS-arbete och önskar att ha kontakt med Elisabeth Rhodin därefter.  
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§ 8 föranledde kommentarer gällande att frågan om högsta tillåtna inavelsgrad 
fortfarande är aktuell. Frågor kommer in till Avdelningen för avel och hälsa från 
uppfödare, klubbar och valpköpare som undrar över registrerade kullar med hög 
inavelsgrad, ibland så hög som kusinparningar och halvsyskonparningar. SKK/AK 
planerar att samla in åsikter från en bred publik (tex uppfödare och/eller klubbar) 
gällande uppfattningen om SKKs tillåtna gräns för inavel. En sådan undersökning är 
dock inte aktuell den närmaste tiden.  

Efter ovan noteringar lades protokoll AK 1-2021 till handlingarna. 

 

§ 36 RAS 

a) Tid för RAS-diskussion 
Ett förslag på uppdaterad RAS-mall har tagits fram av kommitténs arbetsgrupp 
för RAS-mallen och behöver förankras i hela AK innan den kan gå ut i klubbarna 
och börja användas som guide i arbetet med RAS. Förslaget från arbetsgruppen 
är att det ordnas ett separat möte för dessa diskussioner då de ordinarie 
kommittémötena är fyllda med inkomna ärenden och inte medger att en punkt 
tar upp så pass mycket tid som önskas.  

SKK/AK konstaterade att alla ledamöter bör vara med på ett sådant möte och 
uppdrog åt Anne Bucksch att föreslå datum för möte samt skicka ut underlag.  

  

b) Rutiner för RAS 

SKK/AK har gått igenom ett antal frågeställningar som inkommit gällande 
rutiner vid revideringsprocessen av de rasspecifika avelsstrategierna. 

RAS skrivs för alla som vill läsa men är framförallt tänkt att vara ett hjälpmedel 
för uppfödare och hanhundsägare i avelsarbetet samt att ge intresserade 
valpköpare information om rasklubbens avelsrekommendationer. Innehållet i 
RAS ska vara faktabaserat och baseras på aktuell vetenskap och vid revidering 
ska aktuell forskning och nya rön tas i beaktande. Den klubb som innehar 
rasansvar har i uppgift att författa ett tydligt och lättläst men informativt 
dokument som beskriver och motiverar den rasspecifika avelsstrategin. All 
fakta skrivs med källhänvisning. SKK tillhandahåller en mall för att hjälpa 
klubbarna att få en enhetlig struktur i dokumentet och få med alla delar. 
Klubben besitter oftast själv kunskap om fakta och statistik för rasen och kan 
utifrån detta motivera vilka områden, inom exempelvis hälsa, som under den 
kommande femårsperioden är viktiga att prioritera. 

När ett förslag till rasspecifik avelsstrategi kommer in till SKK utses granskare 
från SKK/AK som kommunicerar med klubben och kan vara behjälplig fram till 
att en slutversion kan presenteras för kommittén. Slutversionen läggs till 
SKK/AKs kommittémöte, kommittén läser och fastställer vanligen strategin och 
meddelar klubben. Den totala tidsåtgången för detta kan variera från veckor till 
månader och  beror på i hur god tid före ett kommittémöte dokumentet 
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kommer in, hur väl genomarbetat det är och hur snabb ras- och specialklubb är 
på att åtgärda eventuella brister och genomföra föreslagna ändringar, i de fall 
sådana önskas. Det är ovanligt att RAS-ärenden drar ut orimligt mycket i tid och 
i de fall det sker är det ofta på grund av att man är oense inom ras- och 
specialklubb eller att det av annan anledning drar ut på tiden att genomföra de 
nödvändiga justeringarna. I enstaka fall kan det vara så att ras- eller 
specialklubb inte delar SKK/AKs uppfattning och/eller att det krävs en större 
insats från klubben för att redigeras RAS-dokumentet. Det är sällsynt att 
klubbar inte tar emot faktabaserade rättelser så att RAS kan fastställas vid 
nästkommande kommittémöte och det har endast i enstaka undantagsfall hänt 
att klubbar visat ovilja att ta till sig och sprida vidare den forskning och fakta 
som finns gällande rasens hälsa. Rasklubben har ett viktigt ansvar att sprida 
tillgänglig information till uppfödare och medlemmar.  

 

c) RAS för samojed 

Rasklubben för samojed har arbetat ambitiöst med sitt RAS under 2020. 
Kommittén har noggrant gått igenom dokumentet och för att göra det 
lättillgängligt för rasens alla uppfödare och hanhundsägare önskar ytterligare 
redaktionell förenkling för att kunna fastställa RAS för samojed.  

SKK/AK beslutade att återremittera RAS till ras- och specialklubb och uppdrog 
åt Maija-Leena Eloranta att kontakta klubben vidare. 
 

d) RAS för lhasa apso 

SKK/AK beslutade att återremittera RAS för lhasa apso till klubben för att göra 
erforderliga justeringar. Maria Dahlberg uppdrogs att vara klubben behjälplig. 

 

e) RAS för fastställande  

 Beagle, Camilla Andersson 

 Finsk stövare, Elisabeth Rhodin 

 Norsk buhund, Camilla Andersson 

 Tibetansk spaniel, Mikaela Sandbacka 

 Släthårig foxterrier, Kerstin Andersson 

 Akita, Maija-Leena Eloranta 

 Mastin español, Mikaela Sandbacka 

 Slovensky cuvac, Elisabeth Rhodin 

 Eurasier, Elisabeth Rhodin 

 Pyreneisk mastiff, Elisabeth Rhodin 

 Chow chow, Elisabeth Rhodin 
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 Appenzeller sennenhund, Maria Dahlberg 

 Entlebucher sennenhund, Maria Dahlberg 

 SKK/AK beslutade att fastställa ovan RAS 

 

§ 37 Utbildning 

a) SKKs avelsfunktionärsutbildning 13-14 februari 2021 

SKK/AK har genomfört en helgkurs för ett trettiotal av organisationens 
avelsfunktionärer. Utbildningen genomfördes på distans och upplägget har 
glädjande nog rönt många positiva kommentarer. Utbildningen resulterade 
också i nära 20 diplomerade avelsfunktionärer som nu genomfört både 
distansutbildningen Hundavel och genetik och Helgkursen för 
avelsfunktionärer.  
 

b) Avelskonferens 2021 

SKK/AK anordnar en avelskonferens den 17-18 april. Konferensen blir ett 
digitalt evenemang och rubriken för helgen är ”Hundavel på 2020-talet”. Hittills 
har närmare 100 avelsfunktionärer och styrelsefunktionärer i ras-, special- och 
avtalsanslutna klubbar anmält sig.  

Arbetsgruppen arbetar hårt med de sista detaljerna i planeringen. Helgens 
föreläsningar kommer inte att spelas in utan vara exklusiva för de närvarande 
anmälda deltagarna.  
 

c) Distansutbildning hösten 2021 
SKK/AK diskuterade möjligheten att anordna någon kortare utbildning eller 
föreläsning inom ramen för avelstemat på distans under kommande höst. 
Ämnen som intresserar en bred publik kan till exempel vara RAS-arbete, DNA-
tester, inavel/inavelsgrad, registreringsregler mm. 

En arbetsgrupp för detta, bestående av Anne Bucksch (sammankallande), 
Kerstin Andersson och Maria Dahlberg, tillsattes och ska återkomma med ett 
förslag till nästkommande möte.  
 

d) Film om hälsoprogram för cavalier king charles spaniel 

Helena Skarp och Sofia Malm rapporterade att de efter önskan från 
specialklubben har spelat in en instruerande film om hälsoprogram för cavalier 
king charles spaniels avseende rasens hjärtproblematik. Filmen är distribuerad 
till specialklubben för att nyttjas och förhoppningsvis underlätta för uppfödare 
att förstå rutinerna för rasens hälsoprogram.  

 

§ 38 Ofullständiga stamtavlor 
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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 att avelsdjuren inte är för nära släkt. Frågan är stor och komplicerad och 
kommittén har under 2020 diskuterat olika möjliga lösningar. SKK/AK kan se att det 
skulle vara en fördel att kunna registrera de delar av härstamningen som är kända och 
kan verifieras på ett adekvat sätt.  

SKK/AK önskar att det finns möjlighet att dessa hundar kan registreras och att 
hundarnas hälsodata och tävlingsresultat återfinns i statistiken för den aktuella rasen 
när sådant finns. Om det framkommer av informationen att det finns hundar av andra 
raser bakom den aktuella hunden bör även den informationen framgå i stamtavlan.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt Petra Waleij och Maria Dahlberg att ta en kontakt med 
SKKs IT-avdelning i frågan och därefter inkomma med ett förslag till hantering och en 
produktbeställning som kommittén kan gå igenom.  

 

§ 39 Ansökan om dispensregistrering för biewer terrier 

Det förelåg en ansökan från en uppfödare om att få SKK-registrera två importerade 
biewer terrier som inte är registrerade i en klubb inom FCI. 

SKK/AK tog del av motivering, bilder och medskickade stamtavlor. Yttrande från 
special- och rasklubb kan inte inhämtas då rasen inte har någon klubb. 

Kommittén 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 de två hundarna under 
förutsättning att de mönstras av två exteriördomare enligt gängse rutiner. Kontakt till 
SKKs utställningskommitté förmedlas. 
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§ 40 Ansökan om dispensregistrering för jakutskaja laika 

En hundägare har inkommit med ansökan om dispensregistrering av en hund av den 
ovanliga rasen jakutskaja lajka. Kommittén har diskuterat ärendet under vintern då 
specialklubb saknas och det är komplicerade turer kring hundens härstamning. 
SKK/AKs grundinställning är att välkomna nya individer som kan bredda avelsbasen i 
numerärt små raser. 

SKK/AK beslutade att bevilja dispensregistrering för den aktuella tiken under 
förutsättning att den mönstras av två exteriördomare enligt gängse rutiner. Kontakt till 
SKKs utställningskommitté förmedlas. 

 

§ 41 VU-beslut dispensansökan långhårig collie 

SKKs avelskommitté har mottagit en ansökan om dispens för att genomföra en 
kombination av långhårig collie där tiken inte har genomfört MH (mentalbeskrivning 
hund). Collie har krav på känd mental status genom MH för svenskägda hundar för att 
få gå i avel. Motiveringen till att använda tiken i avel trots avsaknad av MH är att 
hunden inte har haft möjlighet att genomföra MH på grund av rådande pandemi och 
att tiken bor hos fodervärd i Finland.  

SKK/AKs verkställande utskott tog del av yttrande från specialklubben. Arbetsutskottet 
beslutade, i enlighet med specialklubbens yttrande, att neka dispens för att genomföra 
ovan angivna kombination och hänvisa till att låta tiken genomföra MH och sedan 
paras i enlighet med rasens registreringsregler. 

Kommittén har till dagens möte informerats om att SKK/AKs verkställande utskotts 
beslut har överklagats och att SKKs presidium har beslutat att bevilja dispens för att 
kombinationen ska få genomföras och valparna registreras.  

SKKs centralstyrelse har tidigare (CS 7-2020) har uttalat att ”CS rekommenderar att 
uppfödare och hanhundsägare av collie, kort- och långhår, använder 
mentalbeskrivning hund och där på baserat index så att rasens medelvärde för 
nyfikenhet/orädsla förskjuts i en positiv riktning.”.  

SKK/AK har som mål att upprätthålla den syn på långsiktigt hållbar avel som 
organisationen, enligt stadgar, avelspolicy och grundregler, ska stå för samtidigt som 
man vill underlätta för uppfödare.  

När SKK/AK, efter yttrande från special- och eventuell rasklubb, fattar beslut om att 
neka dispens för registrering av valpkull sker det för att kommittén ser att den aktuella 
kombinationen är alltför långt ifrån att uppfylla kravet på hållbar avel. Den bedöms 
alltså, utifrån tillgänglig fakta, inte uppfylla SKKs grundregler punkt 2.  

Den aktuella kullen är av en ras där mentaliteten är ett infekterat problemområde och 
varje parning behöver vara väl genomtänkt för att hjälpa rasen framåt, så att hundar 
och valpköpare ska få så goda förutsättningar som möjligt till ett bra liv.  

Tiken har fyra helsyskon fördelat på två olika kullar. Tre av kullsyskonen har deltagit på 
MH och har index på 81, 78 respektive 73 för nyfikenhet/orädsla. 
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MH finns i Finland och tiken har fått delta på detta i 2,5 års tid, dvs från det att hon 
fyllt 1 år. MH-tillfällen har även funnits i Sverige under 2020, till nästan lika stor del 
som under tidigare år. Nu under 2021 finns många MH-tillfällen i SBKs 
tävlingskalender.  

SKK/AK anser att det vore logiskt att väga in all tillgänglig relevant fakta när beslut om 
dispens fattas. Om en kull ska registreras och förordas mot Registreringsreglerna ska 
den rimligtvis kunna anses tillföra något gott till rasen, för hundarnas bästa! 

 

§ 42 Hemställan avseende registrering av resultat för röntgenundersökning av 
höft- och armbågsleder 

Fyra specialklubbar har skickat en skrivelse till SKKs centralstyrelse där man önskar 
förändringar gällande rutiner vid röntgenavläsning och hantering av röntgenresultat 
enligt nedan punkter.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt SKKs avdelning för avel och hälsa att sammanställa 
detaljerade kommentarer och tillställa CS som yttrande. En kort sammanfattning av 
konsekvenserna om hemställan bifalls återfinns nedan.  

De fyra specialklubbarna anser  

 Att ”resultat från röntgenundersökning och därtill hörande bildavläsning 
avseende svenskregistrerad hund, som görs enligt FCI-norm i annat EU-land än 
Sverige, skall gälla för registrering inom SKK på samma sätt som röntgen och 
bildavläsning som skett inom Sverige.” 

 Att ”röntgenresultat från EU-länder avseende exporterade valpar skall ingå i 
den svenska indexberäkningen.” 

 Att ”den information som lämnas på SKKs HD-protokoll är bristfällig, vilket 
tidigare påtalats i motioner till Kennelfullmäktige (KF). Protokollet skall därför 
utformas i enlighet med, och innehålla samma information som det protokoll 
som lämnas av tyska GRSK.” 

SKK och övriga norden har idag väl inarbetade rutiner för kalibrering av såväl röntgen 
som avläsning av höft- och armbågsleder. Mellan övriga länder som tillämpar FCIs 
protokoll för HD-röntgen och avläsning finns ingen eller mycket begränsad kalibrering. 
Stor variation i avläsning och gradering finns även inom många länder och medför att 
avläsningsresultaten kan förväntas variera såväl inom som mellan olika FCI-länder 
utanför norden. En möjlighet att registrera HD-resultat från valfritt FCI-land skulle 
utöver den förväntat ökade variationen i avläsningar även innebära större osäkerhet i 
fråga om identitetskontroll/märkning av bilder och andra krav kopplade till FCI-
protokollet.  
 

Ytterligare en aspekt av hemställan är att hundägarens möjlighet att påverka resultatet 
skulle öka väsentligt. I Sverige har vi ett system där alla resultat registreras, både de 
bra och de mindre bra. I en del andra länder väljer hundägarna själva om resultatet ska 
bli offentligt eller inte, vilket resulterar i att övervägande positiva resultat kommer till 
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allmän kännedom. Öppnar vi för möjligheten att inrapportera resultat för exporterade 
avkommor riskerar även vi att endast ett urval av utländska resultat (sannolikt 
huvudsakligen positiva) skickas till SKK. Detta skulle medföra att såväl statistik som 
skattningar av index blir missvisande då den information sammanställningar och 
beräkningar baseras på inte utgör ett representativt urval. 

 

De HD-certifikat som SKK utfärdar följer FCIs riktlinjer. Den typ av detaljerade 
redovisning som tyska GRSK har förekommer inte i FCIs riktlinjer. Införande av en mer 
detaljerad redovisning av flera olika parametrar skulle göra avläsningen betydligt mer 
tidsödande,  vilket i slutändan innebär en ökad kostnad för hundägaren. Det bör också 
noteras att hemställan om ökad detaljgrad i redovisningen i den svenska avläsningen 
står i direkt konflikt med önskemålet om att tillåta avläsning i utlandet, där sådan 
detaljgrad endast förekommer i något enstaka land. Hemställan i sin helhet står också i 
konflikt med de krav som framställts i bifallen motion från KF 2019 där man kräver att 
inga förändringar får över tid, ske varken i röntgenrutiner eller i avläsning.  
 

Sammanfattningsvis skulle  bifall av hemställan innebära att 

- De befintliga kraven för registrering av resultat sänks så att hundägare själva 
väljer vilka röntgenbilder de vill ha avlästa och om de vill registrera resultat 
eller inte efter det att de fått se resultatet. 

- De kontroller av att FCIs regelverk följs (tex id-kontroll, permanent märkning av 
röntgenbilderna och krav på muskelavslappnande medel) som vi tar för givna i 
Norden inte kan säkerställas. 

- Möjligheten för rasklubbar och uppfödare att bedöma hur hälsoläget ser ut 
inom en ras minskar märkbart. Det blir inte längre möjligt att lita på statistik i 
Avelsdata/Rasdata. 

- Indexberäkningarna för hundar med flera nära släktingar som exporterats till 
utlandet riskerar att bli direkt felaktiga, om inte alla exporterade valpars 
resultat rutinmässigt registreras. 

- De personalresurser som krävs för att rutinmässigt söka upp och registrera alla 
exporterade valpars resultat (vilket skulle säkerställa att indexberäkningarna 
skulle bli någorlunda korrekta trots att alla länder inte kräver registrering av alla 
resultat osv) är orimligt stora. 

- Kostnaden för avläsning i Sverige blir högre. 

- Kraven att inte ändra på några parametrar i varken avläsning eller 
röntgenrutiner som framgår av den motion som bifölls vid KF 2019 inte kan 
uppfyllas. 

SKK/AK föreslår därmed att hemställan inte beviljas. 

 

§ 43 ”Varningstriangel” i Avelsdata för hundar som lämnat avkomma med RD 



  

SKK/AK nr 2-2021 
2021-03-23 

Sida 9/15 
 
 

 
Svenska Spaniel- och Retrieverklubben önskar att hundar som lämnat avkomma med 
konstaterad renal dysplasi (RD) ska märkas med ett observandum, en så kallad 
varningstriangel, i SKK avelsdata. Detta skulle gälla för raserna golden retriever, 
flatcoated retriever, welsh springer spaniel och cocker spaniel.  

Renal dysplasi är en utvecklingsrubbning där det förekommer en onormal utveckling av 
njurvävnaden. Sjukdomen är allvarlig och drabbade hundar dör innan två års ålder. 
Arvsgången har inte kunnat fastställas men eftersom sjukdomen är allvarlig kan 
följande rekommendation tillämpas i avelsarbetet: Den affekterade individen är 
självfallet inte aktuell för avel. Båda föräldradjuren till den affekterade individen 
nedärver sannolikt en ökad risk för att utveckla njursjukdomen och ska därför 
fortsättningsvis inte heller användas i avel. 

SKK/AK gick igenom klubbens önskemål och anser att det angivna syftet ”att 
underlätta för uppfödare, ägare till avelshundar och valpspekulanter att upptäcka 
anlagsbärare och undvika att sjukdomen ska förekomma på bägge sidor i en 
stamtavla”, är rimligt och bra.  

SKK/AK beslutade att gå vidare med klubbens önskemål och, så snart de tekniska 
åtgärder som krävs kan genomföras, införa observandum i Avelsdata för föräldradjur 
till avkomma behäftad med RD.  

 

§ 44 Histiocytärt sarkom hos berner sennenhund 

SKK/AK har mottagit ett ärende gällande sjukdomen histiocytärt sarkom hos berner 
sennenhund. Sjukdomen är en tumörsjukdom av allvarlig art där forskning visar på att 
ärftlighet finns på så sätt att vissa individer är mer disponerade att utveckla 
sjukdomen. Specialklubben Svenska Sennenhundklubben, SSHK, har under lång tid 
tagit del av tillgänglig information och bidragit med information till studier för att 
bringa mer klarhet i sjukdomens utbredning i rasen. SSHK har dessutom under flera år 
och på ett föredömligt sätt delgivit sina medlemmar information i ämnet bland annat 
via sin hemsida.  

Det finns numer ett risktest för sjukdomen och klubben arbetar för att praktiskt kunna 
tillämpa testet i avelsarbetet på bästa sätt. Det har uppkommit frågor hur testresultat 
ska tillämpas i avelsarbetet för att vara i linje med SKKs grundregler och gällande 
djurskyddslagstiftning. Frågan är komplex då den exakta nedärvningen inte är 
säkerställd och det tillgängliga testet för histiocytärt sarkom är ett risktest. Under mars 
hade representanter från SKK/AK möte med specialklubben för att diskutera tillgänglig 
fakta och klubbens strategi i frågan. 

SKK/AK diskuterade ärendet ingående och vill vara klubben behjälplig i frågan men det 
behövs mer tid för att gå igenom tillgängligt underlag rörande sjukdomen och DNA-
testet så att välgrundade och noggrant avvägda avelsrekommendationer kan 
utarbetas.  

SKK/AK beslutade att tillfråga SKKs DNA-grupp i fråga om validering av själva testet. 

Kommittén beslutade att diskutera ärendet vidare på nästkommande möte. 
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§ 45 Svenska Lapphundsklubbens inkorsningsgrupp 

Maija-Leena Eloranta har ingått i en projektgrupp med representanter från Svenska 
Lapphundsklubben. Gruppen arbetar för att bredda avelsbasen hos svensk lapphund 
eventuellt genom inkorsning av liknande hundar. Maija-Leena Eloranta har varit 
SKK/AKs representant sedan 2019 men ser nu att gruppens arbete går fint enligt plan 
och väljer därför att kliva ur inkorsningsgruppen.  

SKK/AK tackade för genomfört arbete och noterade att om det skulle finnas behov av 
en kommittérepresentant i gruppen i ett senare skede kan Maija-Leena Eloranta tänka 
sig att ingå i projektgruppen igen.  

 

§ 46 Förfrågan om föreläsare 

SKK/AK har mottagit en förfrågan från Svenska Basset Fauve Klubben om föreläsare i 
RAS-frågor under en jubileumshelg hösten 2021.  

SKK/AK uppdrog åt Maria Dahlberg att kontakta klubben och försöka vara dem 
behjälplig. 

 

§ 47 Continental bulldogg 

SKK/AK har tidigare behandlat en ansökan gällande raserkännande för continental 
bulldogg. Avelskommittén finner det oklart hur man ska gå vidare med uppdraget från 
CS att analysera de riktlinjer som ska gälla vid erkännande av nya raser som nyligen 
fastställts av SKK/AK efter tidigare inspel från CS.   

SKK/AK önskar ett förtydligande från CS gällande vad som förväntas av kommittén. 

 

§ 48 RFG-scheme 

SKK/AK har mottagit ett protokollsutdrag från Centralstyrelsen med ett uppdrag att, 
tillsammans med SKKs vd, gå igenom ett avtalsförslag från engelska kennelklubben 
gällande användning av RFG-scheme i Sverige för ett antal brakycefala raser.  

SKK/AK avvaktar med att agera i frågan och inväntar reaktioner på den 
konsekvensanalys och det budgetförslag som lämnats in till SKK/CS eller tills ytterligare 
information kommer till kommittén. 

 

§ 49 Drever – önskemål om registreringskrav kopplade till inavelsgrad 

SKK/AK har tidigare hanterat en ansökan från Svenska Dreverklubben gällande 
registreringskrav kopplade till en låg inavelsgrad.  

SKK/AK anser att det är viktigt att arbeta för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart avelsarbete, så att dagens hundraser ska kunna bevaras till eftervärlden, och 
stötta den stora majoritet av våra uppfödare och klubbar som bedriver ett aktivt 
arbete för minskad förlust av genetisk variation i sina raser.  
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Svenska Dreverklubben ansöker återigen om ett hälsoprogram med 
registreringsförbud för valpkullar med en inavelsgrad på över 5 %. I ansökan anger 
klubben att kombinationer med alltför hög inavelsgrad ökar risken för att dubbla  
recessiva sjukdomsanlag. Klubben vill också i högre grad arbeta för en ökad genetisk 
variation inom rasen.  

Drever är en liten ras och dessutom en svensk ras där det är svårt att hitta obesläktat 
avelsmaterial utanför landets gränser. Varje kull inom rasen har relativt stor påverkan 
på populationen. 

SKK/AK diskuterade ansökan och anser att den ligger i linje med SKKs avelsmål. Dock 
förordar kommittén en maximal tillåten inavelsgrad på 6,25 %, istället för 5 % som 
anges i ansökan. 6,25 % är SKKs sedan länge rekommenderade maxgräns för 
inavelsgrad för samtliga parningar. 

SKK/AK beslutade att införa hälsoprogram för drever innebärande registreringsförbud 
för avkomma från kull där inavelsgraden överstiger 6,25 (avrundas till 6,3 i SKK 
avelsdata). Detta under förutsättning att klubben är positiv till justeringen av deras 
ursprungliga önskemål om maximal inavelsgrad. 

Beslutet träder i kraft i 2022-01-01 under förutsättning att erforderliga tekniska och 
administrativa rutiner då finns på plats.  

 

§ 50 Hälsoprogram för staffordshire bullterrier avseende L2Hga 

Staffordshire Bullterrierklubben har, med samtycke av Svenska Terrierklubben, ansökt 
om central registrering (hälsoprogram nivå 1) för den neurologiska sjukdomen L2-
Hydroxyglutaric-aciduria (L2Hga). Nedärvningen anses vara autosomal recessiv och 
DNA-test finns framtaget.  

Kommittén har inhämtat yttrande i frågan från SKKs DNA-grupp vilken inte kan se 
något hinder för att tillämpa och registrera DNA-test för L2Hga. 

SKK/AK beslutade att införa central registrering (hälsoprogram nivå 1) för L2Hga med 
omedelbar verkan så snart administrativa rutiner är klara. Resultat kan registreras 
retroaktivt i de fall korrekt dokumentation finns i samband med genomfört test.  

 

§ 51 Rapport från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS 

Helena Skarp rapporterade från KSS möte att kommittén har påbörjat arbete med 
revidering av BSI (Breed Specific Instructions).  

 

§ 52 Ekonomi 

SKK/AK noterade att kommitténs budget är uppdelad på projekt, överskådlig och lätt 
att följa under året. Hittills finns endast ett fåtal kostnader bokförda på kommitténs 
konto.  
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§ 53 Information från ledamöter och adjungerade 

Maija-Leena Eloranta informerade om att hon föreläst om DNA-tester för Lagotto 
Romagnoloklubben i början av februari.  

Elisabeth Rhodin har haft två föreläsningar på temat avel för rasklubben för hollandse 
herdershond. 

Helena Skarp informerade om att programutvecklingen för röntgenavläsning av 
taxryggar snart är klar. Hälsoprogrammet för ryggröntgen av tax med avseende på 
IVDD som kommittén beslutade om för ett drygt år sedan beräknas kunna vara i drift i 
slutet av våren.  

Anne Bucksch meddelade att hon haft möte med en rasklubb på grund av att flera fall 
av blödarsjuka har upptäckts inom rasen.  

Sofia Malm informerade om att Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté 
sammanträder digitalt i mitten av april. Vidare berättade hon att en ny text om den nu 
implementerade begränsningen av hereditärt fri till tre generationer nyligen har 
publicerats på skk.se och distribuerats till klubbar.  

 

§ 54 Protokoll 

 CS 1-2021 

 DK 1-2021 

 KUS 6-2020 

 UK 1-2020 

 UKK 1-2021 

 UtstK 1-2021 

 JhK 1-2021 

 AG standard 2-2021 

 Minutes NKU/AU nov 20 

 FCI General Committée minutes januari 2021 

 FCI General Committée minutes februari 2021 

SKK/AK noterade ovan protokoll. 

 

§ 55 Protokoll KUS 1-2021 

I Protokoll KUS 1-2021 § 6 b) återfinns en text där Kommittén för uppfödarsamverkan 
konstaterar att hundägare lägger ner stora summor på att höftledsröntga sina hundar 
och ifrågasätter om statusen på hundarnas höftleder har blivit bättre. Vidare vill KUS 
bland annat få i uppdrag av CS att ta fram en sammanställning över höftledsstatusens 
utveckling de senaste 10 åren. Kommittén ifrågasätter även om det finns några kliniska 
problem kopplade till höftledsdysplasi för någon hundras. 
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SKK/AK har inte mottagit något protokollsutdrag i frågan men vill ändå komma med 
nedan kommentar i frågan. 

En mycket grundlig utredning av SKKs hälsoprogram avseende HD gjordes nyligen inom 
ramen för den så kallade HD-utredningen. HD-utredningen tillsattes av SKK/CS på 
uppdrag av KF 2017. I utredningen ingick representanter för ras- och specialklubbar, 
genetiker och veterinärer.  

Med stöd av tidigare forskning och omfattande nya analyser av de data som finns 
samlade i SKKs databas har utredningen granskat utvecklingen av HD över tid och 
undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat denna. 

Utredningens slutsatser och förslag presenterades bland annat på en workshop inför 
KF 2019. Utredningen i sin helhet finns att läsa på skk.se 

I utredningen sammanfattning står bland annat följande om HD-utvecklingen över tid. 

”Dokumentation visar en kraftig minskning av HD-förekomsten under 1900-talets 
senare hälft. Detta som effekt av de hälsoprogram som infördes under 1970- och 80-
talet, med krav på HD-röntgen inför avel. Under 2000-talet har andelen dysplaster med 
HD-grad D och E fortsatt att minska, om än i långsammare takt än tidigare. I de allra 
flesta raser är idag andelen hundar med HD-grad D och E låg. 

De senaste åren har dock andelen hundar som bedömts som HD-grad C ökat i många 
raser, samtidigt som andelen hundar med HD-grad A har minskat.” 

Utredningen konstaterar vidare att ”Sannolikt är det flera miljöfaktorer i samverkan, 
och inte en enskild faktor, som förklarar HD-utvecklingen över tid. Det har, med 
utgångspunkt från de data som finns tillgängliga, inte gått att fastställa exakt hur stor 
påverkan respektive faktor har haft på HD-förekomsten och andelen hundar med HD-
grad C. Analyserna visar dock att ökningen av andelen hundar med HD-grad C inte 
orsakats av en genetisk försämring, då de genetiska trenderna är gynnsamma i många 
raser.” Utredningen föreslår att ”SKK avsätter medel för att om 5-10 år göra en 

uppföljande studie av HD-utvecklingen.” 

Utöver den genomförda utredningen avseende HD har ras- och specialklubbar nyligen, 
på uppdrag av SKK/AK, utvärderat sina hälsoprogram och tagit ställning till om man ser 
några behov av revidering eller avslutande av programmen. Klubbar som angivit att 
man har behov av hälsoprogram för HD förväntas använda sig av resultaten i 
avelsarbetet så att rasens ledhälsa förbättras över tid.  

KUS ifrågasätter i protokollet förekomsten av kliniska problem orsakade av HD. Det är 
självfallet viktigt att det finns ett samband mellan mätegenskapen (i detta fall HD-
röntgen) och målegenskapen (minskad andel hundar med kliniska besvär). 

För att undersöka sambandet mellan hundens screeningresultat avseende HD, och 
senare kliniska problem relaterade till höftlederna, gjordes i början av 2000-talet en 
studie där screeningdata från SKK sammanfördes med försäkringsdata från Agria 
(Malm et al (2010) Association between radiographic assessment of hip status and 
subsequent incidence of veterinary care and mortality related to hip dysplasia in 
insured Swedish dogs. Prev. Vet. Med. 2010;93: 222-232.)  
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Genom att på individnivå undersöka i vilken utsträckning hundar med olika HD-grad 
senare fick liv- och veterinärvårdsskador relaterade till HD kunde slutsatser dras 
avseende hälsoprogrammets relevans för målegenskapen, den kliniska ledhälsan. 
Studien visade att det fanns ett starkt samband mellan hundens röntgenresultat i ung 
ålder och senare kliniska problem och avlivning. Hundar med måttlig eller grav HD vid 
röntgen hade en väsentligt ökad risk för skador relaterade till HD. 

Utöver denna studie ger Agria Breed Profiles för respektive ras värdefull information 
om omfattningen av liv- och veterinärvårdsskador relaterade till HD. Denna statistik, 
tillsammans med mer övergripande sammanställningar från bland annat Agria, gör det 
mycket tydligt att ledproblem är bland de vanligaste skadeorsakerna hos våra hundar. 
Motsvarande data finns att tillgå internationellt. HD är bland de mest välstuderade 
hälsoproblemen hos våra hundar och det borde idag inte råda något tvivel om att det i 
många raser är ett relevant kliniskt problem.  

 

§ 56 Protokollsutdrag från DK 

SKK/AK hade mottagit ett protokollsutdrag där Domarkommittén beslutat att 
Avelskommittén inte ska ha tillgång till den interna webben för exteriördomare.  

SKK/AK vill förtydliga att frågan om tillgänglighet inte har kommit från SKK/AK utan 
från KSS. 

 

§ 57 Övriga protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag KSS – om samsyn 

 Protokollsutdrag KSS - avelsfrågor 

 Protokollsutdrag KSS - SRD 

SKK/AK beslutade att bordlägga ovan protokollsutdrag på grund av tidsbrist. 

 

§ 58 Kopia för kännedom 

 KUS enkät nr 2 till uppfödare 

 SRD-sammanställning shar pei 

 Svenska raser 2020 - statistik 

 Nytt om hereditärt fri 

 Rasvård för schillerstövare 

 SLUs projekt "Mitt liv med hund" 

 

§ 59 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum som videomöte den 3 juni 2021. 
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§ 60 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 61 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter 
sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Maija-Leena Eloranta, 
ordförande     justerare  

 

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


