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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2021-03-18. 
 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Eva Borin,  
Bengt Pettersson. Thomas Uneholt deltog under delar av mötet. 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp 
 
Adjungerad: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning 
 
Anmält förhinder: Karin Brostam Berglund, Maria Lönnhammar och Linda Andersson, 
veterinärmedicinskt sakkunnig SKK 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 20.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 21.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Eva Borin 
 
§ 22.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 23.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
KSS diskuterade vid möte 5 2020 vad man kan förvänta sig av en av SKK utsedd 
allrounddomare. Att den kynologiska kunskapen är hög förutsätts men hen är också en 
representant för SKK som organisation. Hur stor hänsyn tar CS till lämpligheten när det 
gäller den sociala kompetensen, handhavande av hundar och liknande? Följer hen de 
beslut organisationen tagit exempelvis när det gäller arbetet med att minska de exteriöra 
överdrifterna? KSS anser att det är viktigt att det ställs höga krav på en av SKK utsedd 
allrounddomare, inte enbart avseende förmågan att döma hundar. 
 
Detta togs upp vid SKKs centralstyrelses, CS, möte nr 7 2020 § 174 b) 
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CS gav där SKKs domarkommittés ordförande, tillika kommittéledamot i KSS, Thomas 
Uneholt i uppdrag att informera KSS hur man hanterar ovanstående frågeställningar. 
 
Thomas Uneholt redogjord här hur man i SKKs domarkommitté, DK,  hanterar 
vidareutbildning av domare. Att man lägger stor vikt även vid icke kynologiska kunskaper 
och färdigheter. Om det under utbildningstiden framkommer saker som gör att personen 
ifråga inte är lämplig för uppdraget och anses kunna vara en god representant för SKK kan 
vidareutbildningen avbrytas. Thomas redovisade även hur DK arbetar med förändringar i 
domarutbildningen som att bättre uppföljning ska göras med nya domare. Bland annat 
med årliga samtal där man även ska diskutera domarens uppträdande både i ringen och 
mot kollegor.  
KSS tackade för informationen. 
 
Inkommen reaktion via mejl till KSS sekreterare på KSS 1 2021 § 10 b) Sömn problem, en 
jämförelse mellan människa och hund. KSS noterade det inkomna mejlet och Lotta Olsson 
uppdrogs att besvara mejlskrivaren. 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 24.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 25. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

a) KSS arbetsgrupp för att på SKKs centralstyrelses, CS, uppdrag ta fram mål och 
strategier för SKKs ställningstagande gällande exteriöra överdrifter 
 

Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte den 15 februari fanns bifogat 
dagordningen. KSS tog med stort intresse del av minnesanteckningarna och vill nu att 
arbetsgruppen utvecklar sina förslag på mål och strategier så att KSS kan slutföra sitt 
uppdrag från CS. Arbetsgruppens nästa möte är planerat till den 8 april. 
 

b) Uppdrag om att ta fram information att lägga på köpahund.se gällande 
trubbnosiga hundar 

The Kennel Club, England har givit tillåtelse att på köpahund.se länka till deras 
informationsfilmer om brakycefala hundar och att översätta delar av den information de 
har på sin hemsida om Buying a flat faced puppy. Anna Törnlöv och Eva Borin hade till 
dagens möte gjort ett första utkast till vad som kan vara lämpligt att ta med på köpa hund. 
Diskussion om att det är viktigt att informationen är skriven på ett lättfattligt språk, inte 
för omfattande och anpassat efter Sverige och SKK. Detta ska också kommuniceras med 
berörda ras- och specialklubbar för att inhämta deras synpunkter. Anna och Eva uppdrogs 
att jobba vidare med sitt uppdrag. 
 
§ 26.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Informerade om att han deltagit på de digitala diskussionstillfällen som DK 
ordnat för de svenska allrounddomarna. Det har hittills varit två tillfällen där det har varit 
bra diskussioner och givande att kunna utbyta erfarenheter mellan domarna.  
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Bengt Pettersson: Rapporterade om det möte som han tillsammans med CS presidium 
haft med Svenska Dvärghundsklubben, Svenska Klubben för Engelsk bulldogg, Mopsorden 
och Fransk bulldoggklubb gällande ett eventuellt införande av Respiratory Functional 
Grading Scheme, RFG-S här i Sverige. Det är viktigt att samtliga rasers representanter är 
införstådda med vad den gradering som görs innebär. Att de hundar som graderas till grad 
2 och 3 inte får användas i avel enligt vår svenska lagstiftning då de bedöms ha kliniska 
symptom. 
 
Kansli: 
Helena Skarp: Linda Andersson, SKKs veterinär medicinsk sakkunniga, är fortsatt 
sjukskriven och vikarie för henne är Anna Björklund. 
Nordisk kennelunions vetenskapliga kommitté, NKU-VK, har möte den 12-14 april och i 
samband med detta möte har även NKUs DNA grupp sitt möte. 
 
Sekreterare: Informerade om att arbetet inför Kennelfullmäktige, KF, nu har påbörjats. 

- Eventuella motioner som inkommer och berör KSS kommer att tillsändas 
kommittén för svar vilket ska lämnas till CS senast 21 maj. 

- Senast den 21 maj ska följande göras: Redovisning från kommittéerna om de 
uppdrag de fått från KF samt de uppdrag som finns i delegeringsordningen. 
Förslag/bidrag till verksamhetsplan och budget för 2022-2023 som rör kommittén 
Övriga frågor/förslag som ska till KF för beslut 
Förslag på lämpliga ämnen för workshop till fredagen den 24 sept. 

Då KSS nästa möte är den 27 maj ombads alla inkomma till sekreteraren med vad som ska 
tas upp så snart som möjligt så att en sammanställning kan göras. 
 
Rapporterade från det engelska webbinarium arrangerat av UK Centre for Animal Law som 
hon deltagit på:  Can we ever solve the brachycephalig dogs problem? Representanter från 
olika intressegrupper gav sin syn på hur man ska finna lösningar på de problem de ser med 
dessa hundtyper. Intressant med olika infallsvinklar i samma ämne. 
 
SKK höll sin årliga avelsfunktionärsutbildning den 13-14 februari. Lotta Olsson gjorde där 
en presentation med rubriken Avelsfunktionärens roll i arbetet för en sund exteriör. 
Presentationen fanns bifogat dagordningen.  
Sofia Malm och Anne Bucksch från SKKs avdelning för avel och hälsa höll vid samma 
utbildning en presentation med rubriken Avel mot exteriöra mål. 
 
§ 27.  SRD  

a) Inkomna SRD sammanställningar  
Pekingese 

Den komplettering som KSS efterfrågat till sammanställningen som tidigare inkommit, 
hade inkommit till dagens möte. Tillsammans med den tidigare sammanställningen ger 
kompletteringen en bättre helhet för hur klubben hanterar den information som 
inkommer via SRD rapporter och kritiker. 
En sammanställning av SRD för pekingese under 10 år hade också skickats in av Svenska 
Dvärghundsklubben, SDHK. KSS tackade både för komplettering och för 
sammanställningen av SRD 10 år.  
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b) Revidering av SRD/BSI 
Tidsplanen för revidering av SRD/BSI är enligt nedan:  

- 2021: Respektive land börjar sin genomgång av de idag listade raser och föreslår 
eventuella  förändringar 

- 2022: Arbetet görs i NKUs arbetsgrupp när det gäller eventuella justeringar och 
fastställs. 

- 2023: Det reviderade SRD/BSI börjar gälla i samtliga nordiska länder.  
De utskick som beslutades om på möte 1 2021 har i februari gjorts av Lotta Olsson. Ett 
utskick har gjorts till samtliga idag listade rasers klubbar och ett till övriga rasers 
specialklubbar. Sista svarsdatum satt till 15 april. 
Det hade till dagens möte börjat komma in svar vilka samlas av KSS sekreterare. Fortsatt 
hantering av revideringen hanteras av de som tidigare utsett att ansvara för denna: Kurt 
Nilsson och Karin Brostam Berglund. 
 

c) Breed Watch, den brittiska motsvarigheten till SRD/BSI 
En lista fanns bifogat till dagordningen på de raser som är listade i Breed Watch men ej i 
SRD/BSI. KSS gick igenom denna och tittade på vilka riskområden de listas för. Ett exempel 
är rottweiler som tas upp i Breed Watch med följande riskområden: 

 Excessively short muzzles 

 Sickle hocks 

 Conformational defects of the upper and lower eyelids 
 

§ 28.  Samsyn 
I KSS arbete med samsyn och exteriör sundhet så beslutades det på möte 1 2021 att skicka 
ut en förfrågan till SKKs kommittéer hur de ser på sin roll i detta arbete. 
Till dagens möte hade det inkommit svar från SKKs arbetsgrupp för standard frågor, SKK 
AG Standard. 
KSS tog med intresse del av det inkomna och tackade för ett bra och väl genomtänkt svar.  

 
§ 29.  Brakycefali 

a) Uppföljning av brakycefalkonferensen 2016 
Det har nu ålagts KSS att ansvara för uppföljningen av denna konferens. Var står vi idag 
och vad har gjorts? 
Efter den brakycefalkonferens som arrangerades av SKK 2016 för uppfödare med flera 
sammanställdes ett dokument: Strategier med anledning av ökad kunskap om 
andningsrelaterade hälsoproblem hos kortskalliga hundar. I dokumentet finns ett 
uttalande avseende avel i kortskalliga hundraser och strategier för att förbättra hälsoläget. 
 
Uttalande 
• Det är aldrig förenligt med Djurskyddslagen och SKKs Grundregler att till avel 
använda djur med kliniska problem som kan förknippas med kortskallighet 
 
• För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med 
kortskallighet måste avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar 
som påverkar andningsförmågan såsom vidden på näsborrar, nosens längd, 
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bredd och djup, utrymmet i mun och svalg, luftstrupens bredd och fasthet, 
bröstkorgens volym samt rasspecifika förhållanden. 
Dokumentet innehåller även ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de brakycefala 
rasernas hälsoproblem. 
 
Åtgärder 
a) Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i 
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande 
av korrekt rastyp. 
 
b) Utöka utbildning av uppfödare, utställningsdomare och veterinärer i 
bedömningen av hundars lämplighet för avel med hänsyn till parametrar 
som påverkar andningsförmågan. 
 
c) Utveckla besiktning av avelsdjur med avseende på andningsfunktion och 
temperaturreglering. 
 
d) Verka för central registrering av diagnoser och ingrepp som är oförenliga 
med användning i avel. 
 
e) Verka internationellt för rasstandarder som tydligt premierar anatomiska 
förhållanden av betydelse för hälsan. 
 
f) Utvärdera effekter av vidtagna åtgärder med hjälp av bland annat enkäter 
och uppföljning av epidemiologiska data. 
 
I samverkan mellan Svenska Kennelklubben och dess special- och rasklubbar, Sveriges 
Veterinärförbund/ Veterinärmedicinska Sällskapet, Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Jordbruksverket har det skapats ett antal arbetsgrupper med uppgift att vidareutveckla 
olika åtgärder för att dessa ska kunna vidtas så snart som möjligt och senast under år 
2017. 
 
Helena Skarp redogjorde för vad man från SKKs kansli gjorde efter konferensen. Inledande 
möten hölls under hösten 2016 med representanter för berörda ras- och specialklubbar 
vilka leddes av henne själv och dåvarande avelskonsulent Karin Drotz. Möten har också 
hållits med Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg, SKEB, under 2018.  
KSS tackade för informationen och konstaterade att det nu är hög tid att ta tag i 
uppföljningen av konferensen och de åtgärder som föreslogs.  
 
Därefter gicks de olika föreslagna åtgärderna igenom. 
KSS kunde konstatera att vissa av dessa har genomförts som:  

- Utveckla besiktning av avelsdjur med avseende på andningsfunktion och 
temperaturreglering. Ett hälsoprogram gällande andning och temperaturreglering finns nu 
för de fyra raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och bostonterrier. Detta togs i 
bruk 2019. 

- Verka för central registrering av diagnoser och ingrepp som är oförenliga 
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med användning i avel. En frivillig inrapportering kan i dag göras av veterinärer  med 
tillåtelse av hundägaren när det gäller kirurgisk åtgärd och/eller avlivning gällande 
brakycefal ras till följd av problem med andning och temperaturregleringsförmåga på 
grund av andning. Hunden får därefter inte användas i avel eller delta vid tävling. Denna 
möjlighet infördes 2019. I dagsläget har 140 rapporter inkommit.  
 

-  Utvärdera effekter av vidtagna åtgärder med hjälp av bland annat enkäter 
och uppföljning av epidemiologiska data. Här är den inventering som gjordes under 2018-
2019 av nästan 400 hundar av raserna mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och boston 
terrier en del i detta arbete. Inventeringen är i dagsläget inte helt utvärderad. 
 
Det finns alltså mycket kvar att göra. Det viktigaste är nu att ta hand om det som tas upp 
under åtgärdspunkterna a, b och f. Diskussion fördes om hur vi bäst arbetar vidare med 
detta. Det är nu än mer aktuellt med de brakycefala rasernas problem och det måste nu till 
synliga resultat med förbättringar när det gäller hälsan hos dessa raser. Detta framförallt 
för hundarnas skull men också för att myndigheterna i Sverige inte ska vidta åtgärder som 
vi kan se i flera andra europeiska länder. 
För KSS fortsatta arbete så ombads kansliet att ta fram minnesanteckningar och liknande 
från det uppföljningsarbete som inleddes under 2016. Alla i KSS uppmanades också att till 
nästa möte tänka igenom och komma med förslag på hur vi bästa jobbar vidare med 
åtgärderna i uttalandet. 
 

b) What to do about brachycephalic dogs?  
En engelsk artikel av Dr Kendal Shephard, BVAc publicerad i mars 2021. En artikel som tar 
upp de olika intressegrupperna som uppfödare, kennelklubben och utställningsdomare,  
presumtiva valpköpare och hundägare, veterinärer, hundstall och djurskydds-
organisationer, regering och lagstiftare, hundsmugglare och handlare, köplagar, lärare och 
inte minst hundarna.  
Vad har var och en av dessa för roll i de brakycefala hundarnas problem? Vad kan var och 
en göra för att minska dessa? Vad kan motivera till den förändring som måste göras för att 
förbättra dessa hundars välfärd. Konkreta förslag fanns också till åtgärder för varje 
intressegrupp. KSS noterade att ytterligare en artikel tar upp denna problematik, dock tas 
det här även upp flera mycket bra konkreta åtgärder. 
 
§ 30.  Domarfrågor  

a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och 
domarkompendier under granskning 

Lista över dessa fanns bifogad dagordningen vilken sammanställs av Ulrika Henriksson, 
SKKs utbildningsavdelning. 
Kompendium under granskning: shih tzu, granskas av Maria Lönnhammar och Karl-Erik 
Johansson 
 

b) Tysk schäferhund 

Domarkompendium för tysk schäferhund har nyligen godkänts av dess granskare  och 
fastställts av DK. KSS tog med intresse del av kompendiet och diskuterade utifrån det 
bildmaterial som finns i kompendiet hur har en ras exteriör kunnat utvecklas och 
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ändras så snabbt? Dagens schäfer skiljer sig så markant från det som visas från mitten 
av 1900 talet. Kan denna utveckling stoppas och kan den vändas tillbaka mot en 
mindre extrem exteriör?  
 
Bifogat dagordningen fanns också en vetenskaplig rapport om schäferns exteriör. Different 
conformations of the German shepherd dog breed affect its posture and movement,  
Publicerad i oktober 2020 och gjord av tre forskare vid School of Veterinary Medicine, 
University of Surrey, UK. 

§ 31.  Avelsfrågor 

RAS som nu är under granskning:  
Pekingese, granskare från KSS är Eva Borin och Maria Lönnhammar.  
Chow chow, granskare från KSS Anna Törnlöv. 
 
§ 32. NKU 
För kännedom fanns protokoll från NKU AUs möte 2020-11-16. Protokollet tar bland annat 
upp den av KSS föreslagna tidsplanen för SRD/BSI revidering vilken godkändes av NKU AU. 
KSS tog del av protokollet.  
 
§ 33. Internationellt 
Inbjudan från FCI till ett webbinarium den 26 mars med rubriken: How to Fight Anti-
breeding Propaganda and Its Consequences. How to Effectively Disseminate the 
Spirit of the Materials sent by the FCI to its Target Groups.  
KSS ledamöter ombads att vid intresse att delta själva ombesörja anmälan. 
 
§ 34. Inkomna skrivelser 

a) Tre skrivelser gällande avel på mops och andra trubbnosiga hundar  
Samtliga skrivelser tar upp att de anser att en del av den avel som idag bedrivs inom SKK 
organisationen är inte är etiskt försvarbar och följer gällande djurskyddslag. Att den 
exteriör som idag premieras ger ett lidande för vissa hundar och att rasstandarderna inte 
föreskriver det extrema utseendet som idag ses vinna på SKKs utställningar. 
KSS diskuterade det som tas upp i dessa skrivelser. Den svenska djurskyddslagen ska alltid 
följas och all avel inom SKK ska följa våra  grundregler.   
2:2 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom/funktionshinder…. 
Att endast genom föra parningskombination som utifrån tillgänglig information inte ökar 
risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman. 
 
SKK tar de brakycefala raserna välfärd på största allvar och har vidtagit en hel del åtgärder,  
som hälsoprogrammet gällande andning och temperaturreglering, SRD och 2016 
arrangerade SKK också en brakycefalkonferens. Uppföljningen av denna konferens ska nu 
göras, se ovan § 29 a), och där ska fokus läggas på åtgärderna under punkt a och b. För 
samtliga åtgärder som vidtagits se fliken Trubbnosiga hundar på www.skk.se. 
KSS tackade de som tillskrivit kommittén för deras engagemang i frågan.  
 
§ 35. Protokoll och cirkulär 
 

http://www.skk.se/
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a) SKKs Centralstyrelse, CS 1 2021 

KSS tog del av protokollet. 
 

b) SKKs Centralstyrelse, CS 1 2021 § 19 
Protokollsutdraget tar upp de frågor KSS och dess arbetsgrupp ställde till CS när 
det gäller vem som ansvarar för uppföljningen av vissa tagna beslut och om 
anvisningar som tagits fram inte följs av exempelvis exteriördomare. CS gav här 
KSS och dess arbetsgrupp uppdraget att se över ansvarsfrågan för det som tas upp 
i detta protokollsutdrag.  
- SRD och domare som inte följer anvisningar.  
- Överensstämmer i SRD-rapporter och domarkritiker 
- Avelspolicy och konsekvenser om den inte följs 
- Fokusraser, vem ansvarar för dessa? 
- Checklista brakycefala raser, vem ansvarar och följer dessa?  
 
KSS diskuterade ovanstående och kom fram till: 
SRD: Allt som rör SRD är KSS ansvar. 
Avelspolicys: Ligger inom  AKs ansvar. 
Fokusraserna: KSS ansvarar och sätts på dagordningen till möte nr 3 2021. 
Checklistan: Lotta Olsson har enligt tidigare beslut av KSS ombetts kontrollera hur 
den efterföljs genom att läsa de till SKKs kansli inkomna kritiker. På grund av den 
rådande situationen med corona är det i dagsläget inte så många kritiker som 
kommer in och uppföljningen får därför göras när våra utställningar kommer igång. 
Uppföljningen hanteras i samarbete med DK. 
 

c) SKKs Domarkommitté, DK, 1 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

d) SKKs Domarkommitté, DK, 1 2021 § 10 a)  
KSS tog del av informationen. 

 
e) SKKs Domarkommitté, DK, 1 2021 § 10 c)  

KSS tog del av informationen. 
 

f) SKKs Domarkommitté, DK, 1 2021 § 17 c) 
KSS tog del av informationen. 
 

g) SKKs Utställningskommitté, UtstK,  1 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

h) SKKs Utställningskommitté, UtstK,  1 2021 § 5 
KSS tog del av protokollet. 
 

i) SKKs Utbildningskommitté, UK, 1 2021 
KSS tog del av protokollet. 
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j) SKKS Uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK, 1 2021 

KSS tog del av protokollet. 
 

k) SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor, AG, 2 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

l) FCI Europé Section General Committee 2021-01-29 
KSS tog del av protokollet. 
 

§ 36. Kopia för kännedom 
 

a) Vets can do more to reduce the suffering of flat faced dog breed 
Artikel av prof. Paul McGreevy och Lecturer Anne Fawcett, University of Sidney. 
KSS tog del av artikelns innehåll. 
 
b) How do we treat brachycephalic dogs ethically?  
Artikel av Dr Jane Ludlow, University of Cambidge, publicerad av Brittish veterinary 
Association, BVA. 
KSS tog del av artikelns innehåll. 

 

§ 37.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 38.  Nästa möte 
Nästa möte: 27 maj. Resterande möten för 2021: 2 september alternativt gemensamt 
möte med AK och DK 3-4 september. Sista mötet för året: 10 november. 
 
§ 39.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

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

 


