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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2017-06-14.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta,
Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn.
Adjungerade:
Linda Andersson, Karin Drotz, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 67 Sammanträdet öppnas
Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 68

Val av justeringsperson

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 69

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 70

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna utan kommentarer.
§ 71

Bordlagda ärenden

a) Shar pei -AK 1-2017 § 12 Avelsspärr
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Vid möte 1-2017 behandlade Avelskommittén en dispensansökan från
uppfödare som önskar avla på sin shar peitik som varit eyetackad som valp.
Ärendet bordlades för att hämta in journalkopior eller annat intyg från
veterinär som styrker den av uppfödaren angivna orsaken till ingreppet på
hundens ena öga.
Enligt SKKs registreringsregler föreligger registreringsförbud för avkomma efter
föräldradjur som genomgått ögonoperation eller eyetacking. Ett sådant ingrepp
medför avelsförbud.
Enligt uppgift ska den aktuella hunden vara eyetackad endast på ena ögat och
med anledning av inflammation i en hårsäck. AK har tidigare noterat att
hundens utseende är fördelaktigt ur ett hälsoperspektiv samt att tikens DNAresultat för sjukdomen SPAID är gynnsamt för minskad förekomst av
sjukdomen. Till dagens möte hade SKK/AK tagit del av kommunikation mellan
SKKs kansli och opererande veterinär.
SKK/AK uttalade att kommittén är beredd att bevilja dispens från SKKs
registreringsregler, för avel med den aktuella hunden för en kull. SKK/AK vill
uppmärksamma uppfödaren på att kommitténs dispens gäller avsteg från SKKs
hälsoprogram för shar pei för registrering av en valpkull. Det är uppfödarens
ansvar att ta reda på om dispens från regelverk utanför SKKs ramar är
nödvändig.
b) AK 2-2017 § 49 Hälsoprogram för gordonsetter
Ärendet behandlas i § 91 j.
§ 72

Ekonomisk rapport

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för första kvartalet
2017. Kommittén konstaterade att budgeten hittills efterlevs väl och lade därmed den
ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 73

Registrering av hundar med registreringsbevis från United Kennel Club, UKC

SKK/AK inledde en diskussion gällande hanteringen av hundar som är registrerade i
UKC och som ägarna önskar registrera i SKK.
Kommittén avser fortsätta diskussionen på något av höstens möte och uppdrog till
Petra Waleij att ta fram ett diskussionsunderlag och förslag till hantering. Efter beslut i
SKK/AK ska frågan tas upp på möte med Nordisk Kennel Union under våren 2018.
§ 74

Princip vid dispensansökan/hantering

Det finns inte någon generell princip eller mall för ansökan eller hantering av
dispensärenden. Vid samtliga dispensärenden inhämtas yttrande från ras-/specialklubb
för att kommittén lättare ska kunna bilda sig en uppfattning om avel med aktuell hund
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gagnar rasen. Dispensansökningar som kan anses leda till kringgående av SKKs
regelverk avslås alltid.
§ 75

Dispensansökan – registrering av mastiffvalp

Det förelåg en dispensansökan från ägare till en mastiff född i december 2016.
Hundens far saknar känd HD-status, vilket är ett krav för registrering av mastiff. Kullen
är ett resultat av en insemination då hanhunden bor i Frankrike.
SKK/AK tog del av specialklubbens yttrande. Kommittén kunde inte se att den
tillgängliga motiveringen medger dispens för registrering av hunden. Uppfödaren har
inte följt SKKs regelverk och har genomfört parning i strid med Registreringsreglerna
för mastiff utan att ha sökt dispens i förväg.
Kommittén konstaterade att parningen redan är genomförd och att dispens därmed
inte kan beviljas av SKK/AK. Ärendet lämnas till Uppfödar- och
kennelkonsulentkommittén för vidare hantering.
§ 76

Dispensansökan – inmönstring av bostonterrier

Det förelåg en ansökan för dispensregistrering av en bostonterrierhane. Hunden har
inga föräldradjur som är registrerade i Sverige. SKK/AK tog del av ansökan, bilder och
specialklubbens yttrande. Både specialklubben och SKK/AK ser positivt på att tillvarata
möjligheten att få in nytt och sunt avelsmaterial i rasen.
SKK/AK beslutade att bevilja inmönstring av den aktuella hunden. Inmönstring sker
enligt gällande regler efter kontakt med sekreteraren i SKKs utställningskommitté.
§ 77

Dispensansökan – parning med alaskan malamute

Det förelåg en dispensansökan från en uppfödare som vill använda en hanhund i avel
som saknar känd HD-status. Enligt registreringsregler för alaskan malamute ska känd
HD-status föreligga före parning. Hunden är utlandsägd men vistas i Sverige under en
period. Enligt uppgift är syskon till hanen röntgade med bra status. SKK/AK tog del av
specialklubbens yttrande i ärendet.
Kommittén kan inte se att det föreligger tillräckliga skäl för parning med en hanhund
som saknar känd HD-status. Eftersom hunden befinner sig i Sverige finns möjlighet att
röntga hunden och få resultat från avläsning relativt snabbt.
SKK/AK beslutade att avslå dispens.
§ 78

Dispensansökan – cavalier king charles spaniel 1

AK hade mottagit en förfrågan om dispens från registreringsregler för cavalier king
charles spaniel. Uppfödaren önskar använda två tikar i avel vilkas far saknar hjärtintyg
från fem års ålder då han hastigt avled strax innan han fyllde fyra år. I enlighet med
Registreringsreglerna ska tikarna ha uppnått fem års ålder och då ha ett hjärtintyg utan
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anmärkning för att kunna tas i avel eftersom inte båda föräldradjuren har hjärtintyg
utan anmärkning vid fem års ålder. SKK/AK har tagit del av hanhundens veterinärintyg
från då den avled samt specialklubbens yttrande.
Kommittén uttalade att plötslig död vid ung ålder som inte är till följd av trauma inte
är önskvärt hos en avelshund och man kunde inte se att det finns tillräckliga motiv för
att göra avsteg från rasens hälsoprogram. SKK/AK vill poängtera att de aktuella tikarna
kan tas i avel vid fem års ålder under förutsättning att de då själva uppfyller
hälsokraven.
SKK/AK beslutade att avslå dispens.
§ 79

Dispensansökan – cavalier king charles spaniel 2

Det förelåg en dispensansökan från uppfödare om avsteg från rasens hälsoprogram.
Uppfödaren önskar ta en hund i avel vars mor avled före fem års ålder och därmed
saknar erforderligt hjärtintyg från fem års ålder.
Tiken är inte hjärtundersökt men skulle undersökas innan parning och paras med en
hane som har hjärtintyg utan anmärkning efter fem års ålder.
SKK/AK tog del av specialklubbens yttrande.
Kommittén konstaterade att det inte föreligger veterinärintyg gällande moderns död
men att det enligt ansökan inte är säkerställt att det rör sig om trauma. SKK/AK kan
inte se att det tillgängliga materialet ger anledning nog att göra avsteg från
registreringsregler för cavalier king charles spaniel.
Kommittén beslutade att avslå dispens.
§ 80

Ansökan – dispensregistrering av vit herdehund

Det förelåg en ansökan om dispensregistrering och inmönstring av en vit herdehund.
Hunden har svenskregistrerade hundar i stamtavlan.
Kommittén tog del av ras- och specialklubbens yttrande i frågan.
SKK/AK kan inte se att dispensregistrering av hunden skulle gagna rasen vit herdehund
eller att det föreligger ett stort behov av den här hundens linjer som delvis är kända.
Kommittén beslutade att avslå dispensregistrering och därmed inte bevilja möjlighet
till inmönstring.
§ 81

Ansökan – dispensregistrering av schillerstövare

Svenska Stövarklubben har ansökt om dispensregistrering av tre schillerstövare.
Schillerstövare är i stort behov av nytt blod och SKK/AK såg positivt på förfrågan som
skulle resultera i nytt avelsmaterial till rasen.
Hundarna har delvis känd bakgrund och där så är möjligt är HD-status kontrollerad och
utan anmärkning.
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SKK/AK beslutade att bevilja inmönstring och dispensregistrering av de tre hundarna.
Inmönstring sker enligt gällande regler efter kontakt med sekreteraren i SKKs
utställningskommitté.
§ 82

Önskemål om nordisk databas för dansk-svensk gårdshund

Det förelåg en hemställan från rasklubben för dansk-svensk gårdshund och Svenska
Gårds- och Vallhundsklubben om en gemensam nordisk databas över HD-resultat för
dansk-svensk gårdshund. Av önskemålet framgår att klubbarna vill att samtliga HDresultat för svenskfödda dansk-svenska gårdshundar ska finnas tillgängliga i en och
samma databas, oavsett om hundarna är röntgade i Sverige, Finland, Norge eller
Danmark.
SKK/AK uttalade att kommittén tycker att det är viktigt att det generellt arbetas för en
gemensam nordisk databas. Indexberäkning utifrån en gemensam nordisk databas för
HD-resultat skulle göra index till ett ännu starkare avelsverktyg och underlätta ett bra
avelsurval.
SKK/AK beslutade att föreslå SKKs centralstyrelse att prioritera arbetet för en
gemensam nordisk databas, t.ex. med de nordiska raserna som pilotprojekt.
§ 83

Önskemål om att häva avelsspärr

Det förelåg ett önskemål från hundägare att häva avelsspärren på en staffordshire
bullterrier. Hunden hade, genom ägarens försorg, belagts med avelsspärr då den visat
sig vara behäftad med höftledsdysplasi, HD grad D. Efter omröntgen och ny avläsning
är resultatet ändrat till HD grad C. Hundägaren vill därmed häva avelsspärren med
möjlighet att använda hunden i avel.
SKK/AK diskuterade ärendet ingående. Kommittén konstaterade att rasen i dagsläget
inte har index som verktyg och att det aldrig är självklart att en hund med HD grad C är
lämplig för avel. Kommittén kan inte se att anledningen till att hunden avelsspärrades
har försvunnit utan hunden befinner sig troligtvis på gränsen mellan HD grad C och D.
Hunden har således inte fria höftleder.
SKK/AK beslutade att inte häva avelsspärren. Kommittén konstaterade att hundägare
noggrant bör överväga en ansökan om att avelsspärra en individ då mycket goda skäl
ska föreligga för att en avelsspärr ska hävas.
§ 84

Önskemål om att häva avelsspärr och stryka ögonlysningsresultat

SKK/AK har mottagit ett ärende gällande en phalène som vid ögonlysning och
elektroretinografi (ERG) bedömts ha PRA men vid ögonlysning av annan ögonspecialist
några år senare fann man hunden fri från PRA. Hunden hade tidigare avelsspärrats mot
bakgrund av sin PRA-diagnos och hundägaren vill, efter att hunden påvisats fri från
PRA, häva avelsspärren och få diagnosen struken från SKKs register.
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Kommittén ansåg att man inte kunde fatta något beslut om hävande av avelsspärr eller
strykning av resultat med tillgänglig information. SKK/AK förordar ett nytt ERG med
båda ögonspecialisterna närvarande för att därefter återuppta ärendet i kommittén.
§ 85

Diskbråck hos tax

På föregående möte diskuterade SKK/AK förekomsten av diskbråck hos tax, vilket är
rasens allvarligaste hälsoproblem. En arbetsgrupp bestående av Åke Hedhammar, Sofia
Malm och Elisabeth Rhodin hade arbetat fram ett förslag till åtgärder och fortsatt
arbete för att förbättra taxens rygghälsa. I förslaget ingick att införa central
registrering, hälsoprogram på nivå 1, av ryggröntgen hos tax som ett komplement till
övriga hälsostrategier i RAS. Det skulle innebära att taxägare som på frivillig basis låter
ryggröntga sina hundar får resultatet registrerat hos SKK. På längre sikt skulle central
registrering av dessa screeningresultat även kunna möjliggöra skattning av avelsvärden
baserade på resultat från ryggröntgen vilket skulle vara ett bra avelsverktyg för
uppfödarna att tillgå.
Till dagens möte hade kommittén mottagit yttrande i frågan från Svenska Taxklubben i
vilket klubben anger att man inte vill ha central registrering av ryggröntgenresultat.
Specialklubbens uppfattning är att acceptansen för ryggröntgen i de övriga nordiska
länderna är låg och har svårt att se att det finns ett samband mellan ryggröntgen och
diskbråck. Istället vill klubben i framtiden bland annat göra en genomgång av
tillgängligt forskningsmaterial, ledd av läkare Hans Granfelt.
SKK/AK ansåg att det är olyckligt att man inte tar till sig av SKKs experters kompetens
och utlåtande gällande befintlig forskning i frågan och kommittén anser fortfarande att
central registrering av ryggröntgen skulle vara ett bra sätt att förbättra rygghälsan hos
tax.
SKK/AK beslutade att överlämna frågan till SKKs centralstyrelse för vidare hantering
och samtal med Svenska Taxklubben.
§ 86

Rasrelaterade projekt

a) Brakycefala raser
Arbetet för att förbättra de brakycefala rasernas hälsa är ständigt pågående
inom organisationen och tillsammans med veterinärkåren.
En av arbetsgrupperna som tillsattes 2016 arbetar med besiktningsintyg inför
avel för brakycefala raser. Linda Andersson rapporterade att man nu har tagit
fram en prototyp som provats ut på några raser. Arbetsgruppen har uppfattat
att de deltagande hundägarna har varit positiva till de tester som ingick. Intyget
kommer att testas vidare under hösten för att säkerställa att det ger önskad
effekt innan det tas i bruk.
Övrigt arbete pågår parallellt i olika arbetsgrupper tillsammans med aktuella
klubbar. Klubbarna i sig har kommit olika långt i sitt eget konkreta arbete vilket
SKK/AK tycker är naturligt.
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Kommittén påtalade att det är angeläget att samtliga klubbar för brakycefala
raser tar uttalandet gällande dessa raser i beaktande vid revidering av RAS.
b) Engelsk bulldogg
Representanter från SKK/AK och SKK/CS har träffat specialklubben för engelsk
bulldogg och diskuterat åtgärder för rasens hälsa. Mötet upplevdes som
konstruktivt och bra och resulterade i ett antal konkreta åtgärder för klubben
att arbeta med där deadlines sattes för flera av dessa. Gruppen ska ha fortsatta
avstämningsmöten en gång per kvartal.
§ 87

Översyn av SKKs registreringsregler

Under mitten av 2016 informerades samtliga klubbar om den översyn av SKKs
registreringsregler som ska pågå fram till 2020. För klubbar vars raser har
hälsoprogram på nivå 2 och 3 innebar det en översyn och utvärdering av de
hälsoprogram man har för respektive ras. Under hand har SKKs kansli funnits för
stöttning och bollande inför klubbarnas slutliga inlämning av utvärdering i mars 2017.
Till dagens möte hade SKK/AK mottagit utvärderingar för australian cattledog,
australian kelpie, australian shepherd, bayersk viltspårhund, bearded collie,
beauceron, belgisk vallhund, berger de pyrenée, berger picard, bichon frisé, border
collie, boxer, bouvier, briard, cane corso, chodský pes, collie, doberman, eurasier,
hannoveransk viltspårhund, hollandse herdersond, hovawart, kooiker, kuvasz,
lancashire heeler, lhasa apso, norrbottenspets, nova scotia duck tolling retriever, old
english sheepdog, perro de agua español, polski owczarek nizinny, portugisisk
vattenhund, riesenschnauzer, rhodesian ridgeback, rottweiler, rysk svart terrier, SBHKs
raser, schäfer, shetland sheepdog, SSUKs raser, strävhårig vorsteh, SÄKs raser,
ungerska raser, vit herdehund och wachtelhund.
Ytterligare utvärderingar har inkommit från klubbar som genom sin utvärdering
kommit fram till önskvärda förändringar gällande rasernas hälsoprogram. Dessa
behandlas i § 91 Hälsoprogram.
En arbetsgrupp har under våren gått igenom och sammanställt samtliga utvärderingar.
SKK/AK kunde ta del av sammanställningen samt minnesanteckningar från
arbetsgruppen. Genomgående är klubbarna mycket medvetna om hälsostatus kring
sina rasers höfter och ögon. Kommittén påtalade att det finns andra viktiga
hälsoområden som är viktiga att också se över.
I och med utvärderingen har de flesta klubbar kunnat konstatera att de är nöjda med
de hälsoprogram de har och inte önskar några större förändringar. I andra fall har
utvärderingen lett till att klubben önskar avsluta ett hälsoprogram eller göra någon
förändring i befintligt program.
SKK/AK vill betona att de allra flesta klubbar har gjort ett mycket bra jobb med att
utvärdera sina hälsoprogram. Kommittén tackade alla klubbar som genomfört
utvärderingar och inkommit med värdefull information till SKKs avelskommitté.
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Förutom utvärderingar gällande hälsoprogram finns även äldre skrivningar gällande
färg och övriga önskemål för vissa raser i SKKs registreringsregler. Även dessa har tagits
i beaktande av respektive rasklubb. SKK/AKs arbete med dessa skrivningar bordlades
till kommande kommittémöte.
§ 88

Nya indexraser

Sofia Malm har under våren haft kontakt med klubbar vars raser är aktuella för
införande av index för HD, och i vissa fall även ED. Det förelåg till dagens möte en
sammanställning över dessa raser tillsammans med återkoppling från klubbarna. Den
övervägande majoriteten av de som erbjudits index från 2018 alternativt 2019 har
ställt sig positiva till index.
SKK/AK beslutade att samtliga klubbar som tackat ja till index för HD och/eller ED i sina
raser ska få tillgång till verktyget redan från och med januari 2018. Dessa 16 raser är
barbet (under förutsättning att det går att säkerställa beräkningarna för den lilla
numerären), bearded collie, border collie, cocker spaniel, engelsk springer spaniel,
finsk stövare (redan beslutat av SKK/AK möte 1-2017), hamiltonstövare, irish soft
coated wheaten terrier, karelsk björnhund, lagotto romagnolo, mellanpudel, strävhårig
vorsteh, tibetansk terrier, wachtelhund (även ED-index), vit herdehund (även ED-index)
och västgötaspets.
SKK/AK beslutade dessutom införa HD- och ED-index för staffordshire bullterrier, se
vidare under § 90.
Utöver dessa raser tillkommer de 5 raser för vilka SKK/AK redan vid tidigare möte (AK
1-2017) beslutat införa index från 2018. Dessa är briard, chow chow (även ED-index),
dogue de Bordeaux (även ED-index), newfoundlandshund (även ED-index) och tysk
schäferhund (även ED-index). I och med detta införs index från januari 2018 för
ytterligare 22 raser.
§ 89

Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben gällande index

Vid AK 1-2017 beslutade Avelskommittén att införa index avseende HD och ED för
schäfer från 2018 och vid AK 2-2017 beslutades även om en skrivning i
registreringsreglerna i enlighet med önskan från ras- och specialklubb. Det innebar att
SKK/AK införde krav på kullindex på över 100 för parningar där sådant kan beräknas i
Avelsdata (d v s parningar där båda föräldradjuren har ett svenskt HD-index). För
parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i SKKs databas, ska det svenska
avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100 vid parningstillfället. Det utländska
avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.
Till dagens möte hade en ny skrivelse inkommit från Svenska Schäferhundklubben som
under våren bytt förtroendevalda i styrelsen. I den nya skrivelsen yrkar klubben på att
de krav (ovan) som nyligen beslutats om ska slopas och ersättas av de
rekommendationer som följer med indexanvändandet för de flesta raser.
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SKK/AK fann ingen anledning att ändra föregående beslut och noterade att
specialklubbens rekommendation var att hålla fast vid beslutet om krav till följd av
index som fattades på AK 2-2017. Därmed ansåg kommittén skrivelsen från Svenska
Schäferhundklubben besvarad.
§ 90

Index för staffordshire bullterrier

Staffordshire bullterrier
AK noterade vid föregående möte att rasklubben för staffordshire bullterrier tackat nej
till HD- och ED-index som verktyg vilket kommittén fann mycket olyckligt då rasen har
en hög frekvens av dysplasi.
Efter att SKK/AK har inhämtat yttrande från specialklubben samt mottagit skrivelser
från ett antal uppfödare kunde kommittén konstatera att det råder missförstånd i
uppfödarled om hur index som verktyg skulle påverka avelsvärderingen inom rasen.
Rasen har endast hälsoprogram för HD och ED på nivå 1. Införande av HD-/ED-index
kommer inte att medföra några nya krav för registrering. Index är ett verktyg som varje
uppfödare väljer om denne vill ta hänsyn till och använda i sitt avelsarbete eller inte.
Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara nyttjar den information som finns
om enskilda hundars egen höft- och armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även
väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta
avelshundens genetiska förutsättningar och sannolikheten för att den ska nedärva,
eller inte nedärva, dysplasi.
Kommittén noterade att specialklubben ställer sig positiv till införande av index för
staffordshire bullterrier.
SKK/AK förde en ingående diskussion och kunde slutligen konstatera att det vore
olyckligt för utvecklingen inom staffordshire bullterrier att, trots tillgång till ett bättre
avelsverktyg avseende ledhälsa, fortsätta basera urvalet för HD och ED enbart på
individens fenotyp.
SKK/AK beslutade att införa HD- och ED-index för rasen från januari 2018.
§ 91

Hälsoprogram

a) Chihuahua
Det förelåg en ansökan från rasklubben för chihuahua om registreringsförbud
för avkomma efter föräldradjur som bär synligt eller dolt anlag för merle.
Yttrande från specialklubben har inkommit som stödjer rasklubbens ansökan.
SKK/AK uttalade att det inte finns möjlighet att införa registreringsförbud med
avseende på merlefenotyp på små valpar eftersom det inte kan anses vara en
säker urvalsmetod. Med det nu tillgängliga merletestet och SKKs
policyuttalande om merle hoppas kommittén att klubben ska kunna vägleda
sina uppfödare att göra korrekta kombinationer. Precis som rasklubben påtalar
är det en djurskyddsfråga att inte dubbla anlaget för merle och det är heller
inte tillåtet.
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SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
b) Australian cattledog
Ras- och specialklubb för australian cattledog har, i samband med
utvärderingen, inkommit med ett önskemål om hälsoprogram nivå 1 (central
registrering) av BAER-test för att lättare kunna följa upp avelsarbetet för
minskad dövhet inom rasen.
Det finns en, av SKK/AK tillsatt, arbetsgrupp som arbetar med just BAER-tester
och resultat från testerna. Kommittén önskar att resultatet av det arbetet
redovisas innan beslut om hälsoprogram avseende BAER-test kan fattas.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
c) Bouvier des flandres
Ras- och specialklubb för bouvier des flandres har inkommit med en ansökan
om hälsoprogram för ED på nivå 3 som tillägg till nuvarande hälsoprogram för
HD och mentalitet. Rasen är relativt stor och tung och klubben redovisar att
andelen ED-röntgade hundar sjunker något och att andelen friröntgade
armbågar minskar. Rasklubben önskar behålla en sundhet och
funktionsduglighet hos rasen och har grundat sin ansökan på bland annat Agria
Breed Profiles samt klubbens egen hälsoenkät från 2014.
SKK/AK beslutade att bifalla ansökan och från och med 2018-01-01 införa
hälsoprogram för ED på nivå 3 för bouvier des flandres. Det innebär
registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell
armbågsledsstatus. För föräldradjur födda 2016-01-01 eller senare gäller
därutöver att armbågsledsstatusen ska vara utan anmärkning (0). I enlighet
med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning.
d) Vit herdehund
Rasen omfattas idag av hälsoprogram avseende HD på nivå 2och ED på nivå 1. I
samband med utvärderingen inkom klubben med önskan om införande av
index för HD och ED från 2018 och därtill krav på preliminärt kullindex för HD
över 100.
SKK/AK tog del av utvärderingen och motiven till den önskade förändringen.
Kommittén hade redan beslutat att införa index för vit herdehund och
beslutade att även tillmötesgå klubbens önskan om ovanstående krav och
rekommendation avseende preliminärt kullindex för registrering.
AK beslutade att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index i
SKKs databas, ska det svenska avelsdjuret, oavsett kön, ha ett index över 100
vid parningstillfället. Det utländska avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Om
även den utländska hunden har ett index för HD ska det preliminära kullindexet
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vara över 100.
e) Bearded collie
Det förelåg en ansökan från specialklubben för bearded collie om förändring av
nuvarande hälsoprogram avseende HD, från nivå 3 till nivå 2 samt önskemål om
index för HD. Klubben vill underlätta användandet av utländska avelsdjur och
kan påvisa en relativt konstant HD-frekvens. Man tycker sig också kunna nå ut
till medlemmarna med information och avelsrekommendationer på ett bra sätt
genom webbplats och klubbens publikationer och vill fokusera på rasens övriga
sjukdomsproblematik.
SKK/AK har beslutat att införa index för HD för bearded collie. Kommittén
beslutade även att ändra hälsoprogrammet avseende HD från nivå 3 till nivå 2
vilket innebär registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har
officiell höftledsstatus. Förändringen träder i kraft omedelbart.
f) Kuvasz
Svenska Kuvaszklubben har, efter genomförd utvärdering, beslutat att
återuppta frågan om det är möjligt att rasen kan få inskrivet i sitt hälsoprogram
att HD-röntgen tidigast får ske vid 18 månaders ålder då det är en mycket
storvuxen ras som utvecklas sent.
SKK/AK förstår problematiken men vill inte fatta beslut i frågan innan
regelverket avseende ålder vid höftledsröntgen har diskuterats i Nordisk
Kennelunions vetenskapliga kommitté, NKU/VK. Ålder för officiell
höftledsstatus är en punkt på NKU/VKs nästkommande möte.
g) Broholmer och sredneasiatskaja ovtjarka
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben har, tillsammans med utvärderingen,
inkommit med en ansökan om att få införa hälsoprogram på nivå 2 avseende
HD för både broholmer och sredneasiatskaja ovtjarka. Raserna är storväxta och
tunga och statistiken visar på en relativt hög förekomst av höftledsdysplasi.
SKK/AK beslutade att bifalla ansökan och införa hälsoprogram på nivå 2
avseende HD för broholmer och sredneasiatskaja ovtjarka, innebärande
registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell
höftledsstatus. Hälsoprogrammet införs för respektive ras från 2018-01-01.
h) Lhasa apso
Rasklubben för lhasa apso har efter sin utvärdering av hälsoprogram för PRA
kommit fram till att man vill behålla nuvarande hälsoprogram på nivå 3.
Specialklubben har å andra sidan kommit fram till att nivå 2 är mer lämpligt.
SKK/AK valde att återremittera frågan till ras- och specialklubb. När kommittén
gick igenom utvärderingen kunde man inte se att det fanns grund för att
behålla hälsoprogram på den högsta nivån. SKK/AK vill dock gärna inhämta
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ytterligare motivering från rasklubben till att behålla hälsoprogram på nivå 3
trots att utvärderingen visar på att ett så litet antal individer insjuknar.
Eftersom det är aktuellt med en eventuell sänkning går denna bra att göra vid
nästkommande kommittémöte. SKK/AK ser fram emot klubbarnas återkoppling
i frågan.
i) Slovenský kopov
Det förelåg en ansökan från Svenska Slovenský Kopov Klubben gällande
hälsoprogram för HD. Rasen har hälsoprogram avseende HD på nivå 2 men
önskar, efter genomförd utvärdering, ändra till nivå 3. Motivet är att klubben
tycker sig se en ökning av andelen tikar med höftledsdysplasi som går i avel.
SKK/AK kan inte se att det föreligger tillräckliga skäl att skärpa nivån på rasens
hälsoprogram då den har en mycket liten numerär och ett hälsoprogram på
nivå 3 skulle försvåra användandet av utländska avelsdjur.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
j) Gordonsetter
Till föregående kommittémöte hade specialklubben för gordonsetter skickat in
tre ansökningar om införande av hälsoprogram.
1. Hälsoprogram, nivå 3, avseende Cerebellär cortikal abiotrofi, CCA.
2. Hälsoprogram, nivå 3, avseende Ceroid lipofuscinos, CL.
3. Hälsoprogram, nivå 3, avseende variant av Progressiv retinal atrofi, rcd4PRA.
Samtliga hade skickats vidare till SKKs DNA-grupp för granskning och validering
av befintliga test.
SKK/AK noterade mejlväxling med DNA-gruppen och konstaterade att det
endast finns ett fåtal gordonsetter som i nuläget konstaterats affekterade i
ovanstående sjukdomar. Kommittén ser därför ingen möjlighet att införa
hälsoprogram på nivå 3 för dessa.
SKK/AK beslutade att införa central registrering, hälsoprogram på nivå 1, för
CCA, CL och rcd4-PRA och rekommendera att testerna följs upp i RAS.
§ 92

RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande

a) RAS inkomna för granskning
 Irländsk röd setter, Anna Uthorn
 Gonczy polski, Elisabeth Rhodin
b) RAS för fastställande
 Treeing walker coonhound, förenklad RAS
 Gonczy polski, Elisabeth Rhodin
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AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS.
Kommittén ville fortsatt påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara
till stor hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi.

§ 93

Utbildning

a) Avelskonferens
Arbetsgruppen för avelskonferensen redogjorde för planeringen av
konferensen samt tema, bokade föreläsare mm.
SKK/AK hade en lång diskussion om konferensen som är tänkt att äga rum en
gång om året. Under 2017 sker personella förändringar på SKKs kansli som även
påverkar Avelskommittén. Sammantaget med flytten av SKKs kansli i slutet av
sommaren gör det att kommittén måste konstatera att det inte finns någon
möjlighet att arrangera en avelskonferens under 2017.
SKK/AK beslutade att ställa in årets avelskonferens och flytta den till 2018.
Datum för avelskonferensen 2018 fastslogs till 10-11 november. Information
om den inställda konferensen kommer att skickas ut till klubbarna inom kort.
b) Utbildning för avelsfunktionärer
SKK/AK har tidigare beslutat att inte arrangera någon central utbildning för
avelsfunktionärer under 2017. Istället pågår just nu ett arbete för att kartlägga
utbildningsbehovet hos avelsfunktionärer ute i klubbarna. En enkät har skickats
ut som ska sammanställas under hösten.
c) Indexutbildning
På grund av dubbelbokning i SKKs centrala arrangemang och lokaler behöver
datumen för höstens indexutbildning justeras. Utbildningen kommer äga rum
onsdag den 11 oktober kl. 18 samt lördag den 18 november kl. 13 i norra
Stockholm. Målgruppen är avelsråd inom de raser som får index 2018.
Information om index finns på skk.se och på SKK Play där flertalet av de
vanligaste frågorna besvaras på ett lättförståeligt sätt.
§ 94

Konferensbidrag

Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet vid anordnande av
konferens och uppfödarmöte. Kommittén diskuterade om det skulle hjälpa klubbarna
om det togs fram ett formulär för ansökan om bidrag för avelskonferens så att inte
erforderligt innehåll i program eller budget utelämnas. SKK/AK uppdrog till Katarina
Petersson att ta fram ett förslag till ifyllbar blankett.
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a) Svenska Terrierklubben
Det förelåg ansökan från Svenska Terrierklubben om bidrag till ett
avelsseminarium den 15 oktober 2017. Klubben hade till dagens möte
kompletterat sin ansökan med det som SKKs avelskommitté saknade vid den
tidigare ansökan.
Kommittén tog del av det preliminära programmet samt budget för
konferensen.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
b) Svenska Bergs- och Herdehundsklubben
Det förelåg ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben, SBHK, om
bidrag till en avelskonferens för samtliga SBHKs raser den 29 oktober 2017.
Kommittén tog del av det preliminära programmet samt budget för
specialklubbens konferens.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
c) Svenska Gårds- och Vallhundsklubben
Det förelåg ansökan från Svenska Gårds- och Vallhundsklubben, SGVK, om
bidrag till en avelskonferens för schapendoes och avelsråd inom SGVKs raser
den 23 september 2017.
Kommittén tog del av det preliminära programmet samt budget för
konferensen.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
d) Specialklubben för shih tzu
Det förelåg ansökan från Specialklubben för shih tzu om bidrag till en
avelskonferens den 3 februari 2018.
Kommittén önskar ett tydligare preciserat programinnehåll för att kunna ta
ställning till ansökan. Klubben har möjlighet att komplettera ansökan till
SKK/AKs nästkommande möte i september.

§ 95

Veterinära dispenser

a) Det förelåg en ansökan från Erik Gammelgård, verksam veterinär vid
Gunillakliniken i Dalarna, om dispens från krav på specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar för att utfärda patellaintyg.
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.
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AK gick igenom de, till ansökan, bifogade handlingarna och bedömde att
materialet behöver kompletteras med mer information om långvarig
erfarenhet av arbete som motsvarar specialistkompetens.
AK beslutade att, i nuläget, inte bevilja Erik Gammelgård dispens från krav på
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
b) Det förelåg en ansökan från Anna Boikova, verksam veterinär vid Anicura
veterinärmottagning i Bromölla, om dispens från krav på specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar för att utfärda patellaintyg.
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.
AK gick igenom de, till ansökan, bifogade handlingarna och bedömde att
materialet behöver kompletteras med mer information om långvarig
erfarenhet av arbete som motsvarar specialistkompetens.
AK beslutade att, i nuläget, inte bevilja Anna Boikova dispens från krav på
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
§ 96

Utfärdande av patellaintyg från obehörig veterinär

SKK/AK har informerats om att en veterinär utfärdar patellaintyg trots att denne
saknar specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar alternativt veterinär
dispens.
Kommittén uttalade att det inte är acceptabelt att obehöriga veterinärer utfärdar
patellaintyg eller hjärtintyg. SKK registrerar inte dessa intyg utan uppmanar aktuell
veterinär att söka erforderlig dispens hos SKK.
§ 97

Information från ledamöter och adjungerade

Helena Skarp informerade om Samverkansgruppen för hundvälfärds pågående
smuggelhundsprojekt där en kampanj mot smuggelhundar nyligen har lanserats.
Vidare informerade Helena Skarp om att SKK fortsätter dialogen med Jordbruksverket
om revideringen av föreskrifter gällande hund.
Linda Andersson informerade om att hon tillsammans med Åke Hedhammar har börjat
utforma ett intyg för avel på tik över sju år. En prototyp har gått ut på remiss till
veterinärer med reproduktionsinriktning och kommer även att diskuteras på en kurs
för reproduktionsintresserade veterinärer i höst.
§ 98

Protokoll och protokollsutdrag

 CS 1-2017
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 CS 2-2017
 FCI General Committee april 2017
 FCI General Committee maj 2017
 Rapport från möte med FCI Breeding Commission
 UKK 2-2017
 Minnesanteckningar AG SRD
 AK per capsulam gällande gemensamma bidragsregler för konferenser
o Förslag till reviderade regler
 Protokollsutdrag CS gällande SKEB
 Protokollsutdrag CS gällande medel till shar pei från Utvecklingsfonden
SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen. Gällande CS protokollsutdrag
om shar pei kunde kommittén med glädje notera att specialklubben för shar pei
kommer att kunna bistå sina uppfödare och medlemmar ekonomiskt vid provtagning
av shar pei för SPAID.
§ 99

Inför KF

SKK/AK hade berett ett antal motionssvar och skickat vidare till Centralstyrelsen under
våren. Kommittén gick återigen igenom svaren.
SKK/AK gick igenom uppdrag som kommittén tilldelades vid KF 2015 och som ska
redovisas vid årets Kennelfullmäktige.
På årets KF har SKKs avdelning för avel och hälsa tillsammans med Avelskommittén
önskat att få hålla en workshop om HD-avläsning för att informera och besvara frågor
inom ämnet.
§ 100 Kopia för kännedom
 Rapport shar pei valpintyg 2011-2016
 Artikel om HD-utveckling, Helle Friis Proschowsky 2016
 Issues for the agenda of the FCI Breeding Commission 2017
 Earlies evidence for dog breeding found on remote Siberian island
 Correlation of neuter status and expression of heritable disorders
 Whippetärende
o mejlkorrespondens från FCI och DKK
o slutrapport av utredning begärd av SHCF
 Från International Dog Health Workshop - Breed-specific health strategies
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§ 101 Nästkommande sammanträde
Nästkommande sammanträde äger rum den 14 september 2017.
§ 102 Sammanträdets avslutande
Annica Uppström tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Annica Uppström,
ordförande

Maija-Leena Eloranta,
justerare

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

