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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet, KSS,  2021-05-27. 
 
Ordinarie ledamöter, närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Eva Borin,  
Bengt Pettersson, Maria Lönnhammar, Karin Brostam Berglund. Thomas Uneholt 
deltog under delar av mötet. 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp, deltog fram till § 49 + § 51, 52 och 54.  
 
Adjungerad: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning 
 
Anmält förhinder: Linda Andersson, veterinärmedicinskt sakkunnig SKK 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 40.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 41.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Anna Törnlöv 
 
§ 42.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 43.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
Diskussion fördes här utifrån den just nu gällande ordningen för publicering av protokoll, 
bland annat med anledning av att KSS fick göra en ordjustering i protokoll 1 2021.  
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 44.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 
 
§ 45. 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 8 april fanns bifogat dagordningen. 
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KSS tog del av minnesanteckningarna. Arbetsgruppens kommande möten är planerade till 
den 8 juni och 10 augusti. Efter arbetsgruppens möte den 10 augusti är avsikten att kunna 
föreslå KSS mål och strategier. KSS kan då hantera detta vid sitt nästa möte den 2 
september och därefter kunna föreslå CS mål och strategier för SKKs ställningstagande 
gällande exteriöra överdrifter.  
 

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

KSS har tillfrågat ras- och specialklubbar för brakycefala raser och brakycefalaraser med 
tendens till brakycefali enligt SRD, Särskilda rasspecifika domaranvisningar, om vad de 
tycker om den information och de filmer som finns på The Kennel Clubs hemsida Buying a 
Flat faced puppy.  
Diskussion fördes om de inkomna svaren. I vissa av svaren framkommer  att de, liksom 
KSS, anser att texterna är utan pekpinnar och generaliseringar. Flera av svaren tar dock 
inte upp själva texten utan beskriver istället den egna rasens problem/avsaknad av 
problem. Då The KC har givit SKK tillstånd att använda deras texter kan inte KSS utforma 
egna tolkningar. De ändringar som The KC givit tillstånd till är översättning och anpassning 
till svenska förhållanden. Svar från en klubb för några av de storvuxna brakycefala raserna 
visar att de ser positivt på att informationen utökas om dessa raser och att man upplever 
att man i debatten ofta glömmer bort att det inte bara är de småvuxna raserna som kan 
drabbas. I stort sett alla är positiva till filmen från University of Cambridge och tycker att 
det räcker med en film. 
KSS tackar alla för deras svar och engagemang. 
 
Anna och Eva uppdrogs att jobba vidare med sitt uppdrag att översätta de delar som är 
tillämpliga i Sverige. 
 
§ 46.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Deltagit i av SKKs domarkommittés, DK, regelbundet återkommande 
diskussionsmöten för allrounddomare. Vid dessa möten, som är uppskattade, har det 
bland annat diskuterats om våra utställningar har blivit mer tävling än avelsutvärdering. 
Även finaltävlingarnas värde har diskuterats. 
 
Ledamöter: 
Rapport från det möte som SKK kallats till av näringsdepartementet. I inbjudan stod det:  
 
Vi är intresserade att få höra lite mer om erat arbete med en god djurvälfärd i samband 
med avel, t.ex. ert arbete för att minska problemen med trubbnosproblematik m.m. 
(djurhälsoprogrammen, de rasspecifika avelsstrategierna och domaranvisningarna) och 
vilka effekter ni bedömer att arbetet har fått. 
 
Minnesanteckningar från mötet fanns bifogat dagordningen. Vid mötet deltog Pekka 
Olson, Ulf Uddman, Bengt Pettersson, Thomas Uneholt, Helena Skarp och Åke 
Hedhammar. Förutom ett flertal tjänstemän från näringsdepartementet deltog även 
Jordbruksverket med två tjänstemän.  
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SKK fick inleda och gjorde det med historiken om  arbetet med olika hälsoprogram samt 
tillkomsten av RAS och SRD/BSI. Därefter en beskrivning vad gäller de brakycefala raserna 
och att SKK fokuserar på fyra raser, mops, fransk bulldogg, engelsk bulldogg och 
bostonterrier.  
Att arbete pågår men att avelsarbete tar tid och pekade på de framgångar som gjorts 
gällande HD samt shar pei.  
Under presentationen pekade SKK ett flertal gånger på vikten av internationellt 
samarbete, vikten av att ha med sig uppfödare i arbetet och att få en komplett bild av hur 
hälsoläget är för hela raspopulationen i landet. 
 
Mötet upplevdes som positivt och att det nu är viktigt att SKK inkommer med det som 
efterfrågas av näringsdepartementet: att få in resultat från olika enkäter som nämnts 
under mötet och andra projekt och att ett uppföljande möte är planerat inom ett år. 
 
Anna Törnlöv rapporterade från SKKs centrala avelskonferens som hon deltagit på och gav 
sina reflexioner utifrån det som stod på agendan. Temat för årets konferens var Hundavel 
på 2020-talet. Det togs upp både historiskt om hur våra raser bildats, när stamböcker 
stängts, läget idag med över 400 raser och tänkbara framtida scenarier. Närmar vi oss 
kanske scenariot från den generella domarkonferensens teaterstycke om att vi om 50 år 
endast har 11 raser som ”den långhåriga stadshunden och den lilla stadshunden” eller har 
vi fortfarande möjligheter att behålla de flesta raserna? 
Mycket av det som diskuterade har varit uppe till diskussion även här i KSS och kommittén 
konstaterar att det är glädjande att våra tankar sprids.  
Vi fick också veta att stamböcker för stövare stängdes så sent som på 50-talet och ett citat 
från SKKs Hundboken som gavs ut 1957 lyder: om man förlorat en egenskap i en ras 
använder den erfarne uppfödaren en hund från en närliggande ras som har den 
egenskapen! Är det dags att börja glänta på stamböckerna?  
 
Kansli: 
 
Helena Skarp: Linda Andersson, SKKs veterinär medicinskt sakkunniga, är fortsatt 
sjukskriven och vikarie för henne är Anna Björklund. 
 
Rapporterade från möten hon deltagit vid: 
 
Samverkansgruppen för hundvälfärd, i gruppen finns representanter från Sveriges 
Veterinärförbund, Länsveterinärerna, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för 
djurvälfärd (SCAW), Svenska kennelklubben och VeTA bolaget. SKK representeras av 
Helena Skarp och Åke Hedhammar. Dessa möten är viktiga för kommunikation och 
informationsutbyte mellan de olika intressenterna. Vid detta möte, som hölls i början av 
april, diskuterades bland annat hundsmuggling och de övriga deltagarna ville veta vad SKK 
gör för bland annat de brakycefala raserna. 
 
Jordbruksverkets referensgrupp för djurskydd, en grupp där många olika intressenter ingår 
som SKK, SVERAK, LRF, djurskyddsorganisationer och Veterinärförbund. Även här var 
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hundsmuggling och massimport på agendan.  En mängd hundar kommer in i Sverige vilket 
förutom smittorisker även innebär hundar som är mentalt instabila på grund av sin 
bakgrund. 
 
Informerade också om den nya Djurhälsolagen som införts inom EU vilket bland annat 
betyder att det finns ett nytt regelverk som gör transport av djursperma mer komplicerat 
mellan EUs länder. SKK följer noga utvecklingen. 
 
Central registrering av ryggröntgen av tax införs inom kort. 
 
Sekreterare: För kännedom fanns de dokument bifogade som efterfrågats av SKKs VD inför 
kommande Kennelfullmäktige, KF.  
 
§ 47.  SRD  

a) Inkomna SRD sammanställningar  
Då det i stort sett inte anordnades några utställningar efter My Dog 2020 så har det varit 
få SRD rapporter för ras- och specialklubbar att ta del av. En sammanställning hade dock 
inkommit till dagens möte gällande Shih tzu.  
Sammanställningen är från fem utställningar och SRD anmärkningar förekommer på tre av 
dessa. Specialklubben upplever att det har blivit färre anmärkningar och att det är positiva 
tongångar bland domarna trots att de flesta vill att rasen ska vara kvar på listan. 
Anledningen de flesta anger är att det är en ras som lätt utsätts för överdrifter och därför 
bör vara kvar. 
KSS tackade specialklubben för en välskriven sammanställning. 
 

b) Revidering av SRD/BSI 
Tidsplanen för revidering av SRD/BSI är enligt nedan:  

- 2021: Respektive land börjar sin genomgång av 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.  
 

Svar på de utskick som gjorts till ras- och specialklubbar för både idag listade raser och inte 
listade raser har inkommit. I stort sett alla listade raser har inkommit med svar och 
sammanfattningsvis kan sägas att de flesta är positiva till SRD och vill att deras ras ska vara 
fortsatt listad. Förslag på ändringar i nuvarande har också inkommit. 
Fortsatt hantering av revideringen görs av de som tidigare utsetts att ansvara för denna: 
Kurt Nilsson och Karin Brostam Berglund med hjälp av Lotta Olsson. 
 
KSS riktar ett stort tack till de klubbar som inkommit med svar, av vilka många är väl 
genomarbetade. 
 
§ 48.  Samsyn 
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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 arbetet när det gäller 
hundvälfärd och exteriöra överdrifter. 
Till dagens möte hade det inkommit svar från SKKs utbildningskommitté, UK. I svaret 
påminner UK om möjligheterna för KSS att få ekonomisk hjälp vid framtagande av digitala 
utbildningar. 
KSS tog del av det inkomna och tackade för svaret.  

 
§ 49.  Brakycefali 

a) Uppföljning av brakycefalkonferensen 2016 
Det har nu ålagts KSS att ansvara för uppföljningen av denna konferens. Hur denna 
uppföljning ska läggas upp diskuterades och Helena Skarp gjorde åter en snabb 
sammanfattning om vad som har gjorts tidigare. Alla hade infor dagens möte fått ta del av  
minnesanteckningar och liknande, bland annat från de möten som hölls med berörda 
klubbar efter konferensen. Det viktigaste nu är att så fort som möjligt få till en dialog med 
berörda ras- och specialklubbar för att få ta del av vad de har gjort sedan 2016 utifrån den 
åtgärdsplan som togs fram. Ett första möte med klubbarna bör kunna hållas i början av 
hösten då ett sådant möte helst bör vara ett möte där alla kan vara på plats. 
 
De viktigaste att nu följa upp av de åtgärder som togs fram efter brakycefalkonferensen är: 
 

- Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i 
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande 
av korrekt rastyp. 
 

- Utöka utbildning av uppfödare, utställningsdomare och veterinärer i 
bedömningen av hundars lämplighet för avel med hänsyn till parametrar 
som påverkar andningsförmågan. 
 

b) Fem fokusraser 
De beslut som CS tog om att lägga extra fokus på raserna mops, fransk bulldogg, engelsk 
bulldogg, bostonterrier och pekingese innebär bland annat ett antal åtgärder som har med 
utställning att göra: 

- Max 60 hundar i ringen då det finns fler än 25 anmälda hundar av dessa raser 
- En checklista har tagits fram där det förtydligas vad som bör tas med i kritiken. 

Diskussion fördes om hur detta kan tillämpas på bästa sätt för att få den effekt som 
intentionen är. Förtydligande behövs till våra domare både när det gäller vad det är tänkt 
att den extra tiden i ringen ska användas till och hur man ska beskriva det som tas upp i 
checklistan. Vid kontroll av ett antal kritiker från exteriörbedömningar, som gjorts av Lotta 
Olsson enligt uppdrag, så tas exempelvis  hundarnas andning sällan upp i kritiken. Thomas 
Uneholt informerade om att man i DK har planerat att jobba med ytterligare 
kompetenshöjning av våra exteriördomare. Checklistan behöver utvärderas när den varit i 
bruk under en tid men detta kan inte ske förrän efter det att utställningarna kommit igång.  

 
c) BPH, Beteende och Personlighets beskrivning Hund 
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Det har inkommit frågeställningar om hur man som BPH beskrivare ska hantera hundar 
med uppenbara andningsproblem. KSS diskuterade hur detta ska hanteras  och där 
uppmanas beskrivaren att utnyttja sin rätt att avbryta pågående beskrivning. Hundens 
beteende riskerar att påverkas om den inte kan syresätta sig normalt och därmed ger 
beskrivningen inte en rättvis bild av hundens beteende. KSS anser frågan viktig och hoppas 
att SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, tar denna diskussion vidare till sin 
arbetsgrupp för BPH. 
 

d) Torra nosar hos griffon bruxellios och andra brakycefala raser 
En svensk forskningsrapport visar att brakycefala hundar är överrepresenterade i 
jämförelse med icke brakycefala raser när det gäller torra nostryfflar. Detta visar sig ofta 
redan i tidig ålder. Vad detta beror på är har man enligt rapporten dock ännu inte kommit 
fram till.  

 
§ 50.  Domarfrågor  

a) Aktuell information gällande kommande exteriördomarkonferenser och 
domarkompendier under granskning 
Lista över dessa, sammanställd av Ulrika Henriksson, SKKs utbildningsavdelning, 
fanns bifogad dagordningen. 

 
b) För kännedom fanns kompendium gällande shih tzu.  

Detta har nyligen godkänts av DK och fanns bifogat dagordningen. Granskare från KSS har 
varit Maria Lönnhammar som rapporterade om en mycket smidig granskning och bra 
samarbete med rasklubben. 

 
c) Reaktion angående domares bedömning vid en exteriörbedömning.  

En bild hade skickats in från en åskådare med kommentarer gällande hur en hund, som i 

dennes tycke saknade synligt nosparti, kunde tilldelas  excellent. I kommentarerna tas 
det bland annat upp att denna typ av extrem exteriör upplevs som osund och kan medföra 
lidande för hundarna. Diskussion fördes runt  hur synpunkter som dessa ska hanteras. 
Beslutades att uppmärksamma DK på att allmänheten reagerar på vad domarna gör och 
att de är uppmärksamma på när hundar premieras som av allmänheten uppfattas som 
osunda. 
 

d) Rapporteringskod B 
För kännedom fanns information om att en chihuahua tilldelats Disqualified på grund av 
osundhet, tand upp i gom. 
 
§ 51.  Avelsfrågor 

RAS som nu är under granskning:  
Pekingese, är nu färdigt för att tas upp i SKKs avelskommitté, AK,  för fastställande.  
Chow chow, granskare från KSS Anna Törnlöv.Kommentarer lämnats till AKs granskare. 
Mastiff, Karin Brostam Berglund 
Bullterrier och miniatyrbullterrier Anna Törnlöv 
 
§ 52. NKU 
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- Nordisk kennelunions vetenskapliga kommitté, NKU-VK, möte 12-14 april.  

Helena Skarp rapporterade från detta möte.  
Dessa möten är viktiga för harmoniseringen mellan de Nordiska kennel klubbarna. Under 
detta möte diskuterades  bland annat stämningen mot Norsk kennel klubb, den finska 
rapporten Improving the implementation of animal welfare legislation in animal breeding 
som i Finland fått stor uppmärksamhet i media men ännu inte givit några andra följder och 
användningen av RFG-S, Respiratory Functional Grading Scheme, i Norge. 
 
§ 53. Internationellt 
För kännedom fanns information om att: 

- Holland skärper tillämpningen av när AI, artificiell insemination, är tillåtet för 
sällskaps djur.  

- FECAVA, den europeiska föreningen för smådjursveterinärer, har hållit ett 
webinarium gällande transporter och de risker som detta kan medföra för 
brakycefala raser. 
KSS tog del av informationen. 
 

§ 54. Inkomna skrivelser 
Skrivelse inkommen från Lise-Lotte Persson gällande king charles spaniel, uppfödare av 
rasen och tidigare ordförande i rasklubben. Skrivelsen tar upp problem förknippade med 
brakycefali och då främst andning hos rasen i jämförelse med andra brakycefala raser. Den 
tar också upp den information som idag finns om rasen på Köpa hund och skk.se och anser 
att den är missledande. KSS diskuterade skrivelsen och uppdrog till Lotta Olsson att 
tillsammans med SKKs veterinär Anna Björklund besvara densamma. 
 
§ 55. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse, CS 2 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

b) SKKs Centralstyrelse, CS 2 2021 § 54 
Protokollsutdraget tar upp KSS protokoll 1 och 2 för 2021 och där framgår den 
justering i protokoll 1 2021 som CS ansåg behövde göras. 
KSS tog del av protokollsutdraget och ändringen hade redan diskuterats, se ovan 
§ 43. 
 

c) SKKs Utställningskommitté, UtstK,  2 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

d) SKKs Arbetsgrupp för standardfrågor, AG, 3 och 4 2021 
KSS tog del av protokollet. 
 

e) FCI Letter for members, 2021-02 
KSS tog del av informationen. 
 

f) FCI European section General committee 
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KSS tog del av protokollet. 
 

§ 56. Kopia för kännedom 
För kännedom fanns information om: 

- Brakycefala rasers popularitet stiger fortfarande i Storbritannien, artikel från 
Vettimes. Att populariteten stiger gynnar enligt artikeln både oseriösa uppfödare 
och hundsmugglare vilket oroar veterinärer och ”resque centers” då detta leder till 
fler hundar med problem och många har då inte råd att ha hand om dessa. 

- Aggressive behaviour is affected by demographic, environmental and 
behavioural factors in purebred dogs. Finsk forskningsrapport från Universitetet i 
Helsingfors om vad aggressivt beteende hos rashundar påverkas av. 

KSS tog del av informationen 
 

§ 57.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 58.  Nästa möte 
Nästa möte: 2 september. Gemensamt möte med AK och DK 3 september. Sista mötet 
för året: 10 november. 
 
§ 59.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade därefter mötet avslutat. 
 
 

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

 

 


