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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2016-01-30--31. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, 
Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm (del av mötet), Sofia Malm, Helena Skarp, 
och Petra Waleij (del av mötet). 

Anmält förhinder:  

Katarina Petersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 01 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och riktade ett särskilt 
välkomnande till kommitténs nya ledamot Maria Dahlberg. Därefter förklarades mötet 
öppnat.  
 

§ 02 Val av justeringsperson 

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

 

§ 03 Fastställande av dagordning 

Ett övrigt ärende anmäldes för diskussion. Därefter fastställdes den föreliggande 
dagordningen. 

 

§ 04 Föregående protokoll 

SKK/AK nr 1-2016 

2016-01-30--31 
§ 01- § 30 
 



  

SKK/AK nr 1-2016 
2016-01-30--31 

Sida 2/11 
 
 

 
Kommittén noterade ett par redaktionella justeringar i föregående protokoll. 

Därefter lades protokollet till handlingarna.  

 

§ 05  Bordlagda ärenden 

AK hade, på föregående möte, bordlagt två ärenden gällande RAS för broholmer och 
RAS för chodský pes. Underlag hade nu inhämtats för att kunna behandla dessa 
ärenden och AK beslutade att behandla dessa båda ärenden under punkten för RAS (§ 
19). 

 

§ 06  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för 2015. Rapporten visade 
att kommittén hade kostnader för Forskningsseminariet som ägt rum i november 2015 
vilka inte var budgeterade för. Avsaknad av budget för Forskningsseminariets 
totalkostnader kan förmodligen förklaras med att seminariet inte var planerat när 
kommittén lade sin budget. Bortsett från dessa kostnader ryms kommitténs kostnader 
väl inom budget. Med dessa noteringar lades den ekonomiska rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 07    AKs delegeringsordning  

Annica Uppström föredrog AKs delegeringsordning för kommande tvåårsperiod. 
Ledamöterna diskuterade bland annat samverkan med andra kommittéer.  

Ordförande för Kommittén för hundars mentalitet hade framfört att den kommittén 
har önskemål om att ta fram en mall för utvärdering av mentala hälsoprogram 
tillsammans med AK. Avelskommittén ska tillsammans med avdelningen för avel och 
hälsa påbörja en översyn över samtliga utvärderingsmallar och ansåg att det var en 
god idé att samverka med KHM enligt deras förslag.  

AK uppdrog till Maria Dahlberg att vara kommitténs representant i arbetet med att ta 
fram utvärderingsmall för mentala hälsoprogram. 

Kommitténs prioriterade områden gicks igenom och ett av dessa är att genomföra en 
generell översyn av särbestämmelserna vid valpregistrering. Översynen ska pågå 
mellan 2016 och 2020. Det praktiska arbetet att genomföra utvärdering av de olika 
hälsoprogrammen är tänkt att ligga på respektive special- och rasklubb. AK kommer att 
fungera som bollplank och samtalspartner i utvärderingsarbetet. 

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att börja fundera på tillvägagångssättet 
vid översynen. Arbetsgruppen består av Petra Waleij, Annica Uppström, Helena Skarp 
och Karin Drotz. Annica Uppström är sammankallande.  

Kommittén konstaterade att delegeringsordningen och de prioriterade områdena talar 
för att det finns mycket att arbeta med under den kommande perioden och AK hoppas 
på ett gott samarbete med klubbarna inom organisationen. 
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§ 08 Ansökan om inmönstring av vit herdehund 

AK hade mottagit en ansökan från en hundägare att mönstra in en oregistrerad vit 
herdehund från Nederländerna. 

Rasklubben för vit herdehund hade inkommit med yttrande i vilket det framgick att 
klubben inte anser sig ha behov av inmönstring av hundar med okänd härstamning 
eller inkorsning av hundar av annan ras. Klubben ser ingen anledning att mönstra in 
den aktuella individen. 

AK beslutade att avslå ansökan om inmönstring av den aktuella hunden.   

 
§ 09 Anomalex 

AK har, främst genom Maija-Leena Eloranta, påbörjat en uppdatering av det register 
som innehåller information om anomalier hos hund. Sammanställningen kallas 
Anomalex och skapades ursprungligen av Berit Wallin-Håkansson på 1990-talet. Då 
registret är omfattande tar en uppdatering mycket tid i anspråk men arbetet är 
planerat att slutföras under 2016. Resultatet kommer göras tillgängligt via SKKs 
webbplats och vara fritt för alla att ta del av.  

Maija-Leena Eloranta kommer att ta hjälp av Åke Hedhammar och Sofia Malm för att 
slutföra uppdateringen av Anomalex. På AKs nästkommande möte ska en prototyp av 
registret presenteras.  

  

§ 10 Index för HD och ED 

Sedan 2012 görs skattning av avelsvärden, även kallat index, för HD och ED i syfte att 
möjliggöra ett effektivare avelsarbete för bättre ledhälsa. Index innebär att man, 
förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars 
resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga avseende dessa egenskaper. 

I början av januari fick ytterligare 13 raser tillgång till index för HD och/eller ED. 
Lanseringen av dessa raser har tekniskt sett fungerat bra och har, som väntat, 
genererat en del indexfrågor för SKKs kansli att besvara.  

För att informera och utbilda om index kommer en utbildningsdag att hållas i Upplands 
Väsby den 16 april. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och riktar sig i första 
hand till uppfödare och hanhundsägare av någon av de 20 berörda indexraserna.  

AK noterade informationen 

 

§ 11 Tandförlust hos xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund) 

På föregående möte (nr 5-2015 § 129) tillsattes en arbetsgrupp för att bereda frågan 
om FOXI3 hos mexikansk nakenhund samt för att fundera över hur SKK kan informera 
bättre om semiletala genvarianter och hur dessa ska hanteras i avelsarbetet. 
Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare med frågan och förbereda ett mer generellt 
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uttalande gällande avel med hundar som bär på defektanlag. Åsa Lindholm är 
sammankallande i arbetsgruppen.  

 

§ 12 Skrivelser gällande dalmatiner 

AK hade mottagit två skrivelser gällande arbetet med hjärtfel hos dalmatiner.  

Den första skrivelsen var från avelskommittén inom Svenska Dalmatinersällskapet och 
innehöll en rapport gällande förekomsten av dilaterad kardiomyopati, DCM, hos 
dalmatiner under perioden 2014-2015, baserad på inrapporterade fall. 

Ledamöterna gick igenom rapporten samt bilagor och noterade informationen. I 
skrivelsen har klubben meddelat att man önskar AKs hjälp med att gå vidare i arbetet 
med DCM.  

Den andra skrivelsen var från en uppfödare av dalmatiner och innehöll ett antal 
frågeställningar om hur klubbar ska arbeta i hälsofrågor för att för att följa SKKs 
normer samt en mer specifik fråga gällande arvsgången för hjärtfel hos dalmatiner.  

Efter att ha tagit del av dessa båda skrivelser inklusive bilagor kunde AK konstatera att 
kommittén önskar överlägga med specialklubben för dalmatiner för att reda ut de 
frågeställningar som finns kring det fortsatta hälsoarbetet i rasen. 

AK beslutade att kalla representanter från specialklubben till möte med 
representanter från AK (Åke Hedhammar, Kjell Andersson och Karin Drotz) inom kort. 

 

§ 13 Avelsspärr på irländsk setter 

Det förelåg en ansökan om hävning av avelsspärr på en irländsk setter. Spärren är satt 
av hundägaren då hunden är behäftad med HD grad C. Sedan spärren trädde i kraft har 
rasen fått index för HD och i sin motivering för att häva avelsspärren anger hundägaren 
att hon nu ser det möjligt att använda hunden i avel då den har ett index för HD på 97. 
Hundägaren anger även att hunden skulle vara värdefull för hennes framtida avel. 

AK diskuterade det enskilda ärendet samt principfrågan i ett större perspektiv 
ingående. Reglerna för att häva en avelsspärr stipulerar att ”Spärr för avel kan endast 
hävas av den som åsatt spärren. Intyg skall bifogas som utvisar att hunden ej är 
behäftad med den defekt, som ursprungligen var orsak till avelsspärren.” 

AK konstaterade att det inte framkommit någon ny information gällande hundens 
hälsostatus och fann därmed ingen anledning att häva spärren. Kommittén fann 
anledning att generellt uttala att det medför ett ansvar för uppfödare och hundägare 
som sätter avelsspärrar att informera sig om följderna av att spärra sin hund för avel. 

AK beslutade att avslå den föreliggande ansökan. 

 

§ 14 Ärende gällande whippet 

På föregående möte (nr 5-2015 § 124) behandlade AK ett ärende gällande en 
importerad whippethane från Tjeckien. Hundens härstamning ifrågasattes av 
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skriftställare men AK konstaterade att SKK följer FCIs regelverk att registrera, på 
exportstamtavlan angiven ras och härstamning, när en hund importeras från ett FCI-
land.  

Ytterligare frågeställningar och påståenden hade inkommit till dagens möte från 
tidigare skriftställare. Det inkomna materialet innehåller inget underlag som styrker de 
anförda påståendena. Frågan förblir därmed avslutad för Avelskommitténs del. 

 

§ 15 Föreläggande från Länsstyrelsen avseende parning med staffordshire 
bullterrier med höftledsdysplasi 

AK förevisades ett beslut om föreläggande från Länsstyrelsen i Skåne. Beslutet gäller 
förbud mot att använda hundar med höftledsdysplasi, HD, i avel.  

Kommittén hade mottagit informationen mycket nära inpå dagens möte och hade 
därför inte haft möjlighet att ta in all information i ärendet. 

Efter en genomgång kunde ledamöterna konstatera att det från Länsstyrelsen verkar 
saknas förståelse för skillnaden mellan en klinisk diagnos avseende HD och ett 
screeningresultat för HD. Det är av stor vikt att SKK når ut med skillnaden mellan 
dessa. 

AK beslutade att upplåta resurser från kommittén för att tydliggöra värdet av 
screening i betydelse undersökning av symtomfria hundar samt för att motverka en 
generalisering av förbud mot avel med hundar med lindrig HD vid screening. 

 

§ 16 Rasrelaterade projekt 

a) Cavalier king charles spaniel 

Helena Skarp redogjorde för det pågående arbetet och samarbetet med 
specialklubben som syftar till att ta uppdatera de rasspecifika avelsstrategierna 
för rasen och i förlängningen förbättra rasens hälsa. Cavalier king charles 
spaniel har ett hälsoprogram för att minska rasens hjärtproblematik.  

SKKs projektgrupp för cavalier king charles spaniel har haft ett möte med 
hjärtspecialist Jens Häggström på Sveriges lantbruksuniversitet för att diskutera 
hur man bäst kan revidera hälsoprogrammet för att ytterligare förbättra rasens 
hälsa avseende hjärtan. Strukturen bör vara densamma men restriktioner för 
avel med unga hanar införas. Varken projektgruppen eller AK ser någon 
anledning att sänka kraven för avel utan man arbetar nu på ett förslag som 
syftar till att sprida användningen av framförallt hanhundar samt förlänga 
generationsintervallet och därigenom uppnå en säkrare avelsvärdering 
avseende såväl hjärta som andra förekommande sjukdomar i rasen.  

AK uttalade att kommittén står bakom den linje som projektgruppen arbetar 
efter och stöttar den planerade revideringen av rasens hälsoprogram avseende 
hjärta. 

b) Samverkansgrupper kortskalliga raser 
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De arbetsgrupper som bildats för att arbeta med olika delar inom 
samverkansprojektet har alla sammanträtt under vintern. Innan sommaren ska 
arbetsgrupperna inkomma med rapporter. Projektet syftar till att arbeta 
proaktivt för kortskalliga rasers hälsa. AK ser sin roll i avels- och hälsoarbetet 
för dessa raser som central inom organisationen. 

 

§ 17 Ansökan om krav på känd mental status för avel av cane corso 

Den avtalsanslutna klubben Ras och avelsföreningen för Cane Corso, RACC, hade 
ansökt om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som 
före parning ej har genomförd BPH eller känd mental status (MH).  

SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men 
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet. 

KHM hade behandlat frågan på sitt möte 1-2016 och beslutade att föreslå AK att möta 
RACCs önskemål och införa krav på genomförd BPH för registrering av cane corso. 
KHM förordade, i enlighet med ett AKs beslut (nr 5-2015 § 146), Beteende och 
personlighetsbeskrivning hund, BPH.  

AK var i sak positiv men noterade att rasklubben hade önskemål om MH och BPH som 
krav för central registrering. Kommittén beslutade därför att skicka tillbaka frågan till 
rasklubben och efterhöra om det är aktuellt med hälsoprogram på nivå 2 förutsatt att 
krav på genomförd BPH föreligger, men inte krav på känd mental status (MH).  

AK uttryckte också en önskan om att KHM ska se över frågan om hur hundar som 
redan har känd mental status (MH) ska hanteras.  

 

§ 18 Önskemål om ändring i registreringsregler för raser inom SBK 

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse hade inkommit med en ansökan om en 
revidering av registreringsreglerna för de raser som ingår i SBK. Specialklubbens 
kongress hade 2015 beslutat att man önskar att krav på Känd mental status för avel 
ska föreligga för föräldradjur (födda från och med 2016-01-01) vid registrering av 
avkomma av brukshundsras.  

Med Känd mental status för avel avses en fullständigt genomgången 
Mentalbeskrivning Hund (MH) med kryss i alla 33 positioner. Hund som ägare eller 
beskrivare avbrutit anses inte ha Känd mental status för avel. Om föraren avstår skott 
ska hunden ändå anses ha Känd mental status för avel.  

SKKs avelskommitté är den kommitté som beslutar om registreringsreglerna men 
inhämtar KHMs åsikt i frågor som rör avelsrestriktioner för mentalitet. 

KHM hade inte ansett att det tillgängliga underlaget möjliggjort ett bifall av ansökan 
utan efterfrågat ytterligare material. SBK hade nu inkommit med ytterligare 
bakgrundsinformation och statistik vilket AK haft möjlighet att ta del av.  

En förändring i registreringsreglerna, likt den föreslagna, kan börja gälla tidigast från 
2017-01-01 oavsett när under våren som beslut fattas i frågan. AK såg därför ingen 
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anledning att fatta ett skyndsamt beslut. Kommittén var enig om att skicka frågan 
tillbaka till KHM tillsammans med det nyinkomna underlaget.  

Ärendet bordlades i väntan på KHMs uttalande.  

 

§ 19 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) RAS inkomna för revidering 

 Newfoundlandshund, granskare Katarina Petersson  

 Basset hound, granskare Elisabeth Rhodin 
 

b) RAS för fastställande 

 Lhasa apso, granskare Elisabeth Rhodin 

 Schnauzer, granskare Kjell Andersson 

 Broholmer (bordlagt från möte 5-2015), granskare Katarina Petersson 
Karin Drotz presenterade de gjorda ändringarna i RAS för broholmer. AK 
konstaterade att ytterligare någon ändring behöver göras vilket Karin 
Drotz kommer att kommunicera till klubben.  

 Chodský pes (bordlagt från möte 5-2015), granskare Katarina Petersson 
Rasklubben har gjort erforderliga justeringar i sin strategi.  

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

§ 20 Utbildning  

a) Brakycefalkonferens  
Arbetsgruppen redogjorde för det pågående arbetet inför 
brakycefalkonferensen den 27 februari 2016. Ett av konferensens mål är att 
finna en strategi för det fortsatta arbetet för en förbättrad hälsa hos 
brakycefala/kortskalliga raser.  
AK diskuterade möjliga åtgärder för att följa upp de insatser som görs för 
kortskalliga hundar. Kommittén berörde såväl samverkan med domarkåren 
som internationellt samarbete för förändring.  
 

b) Arbetsgruppen för utbildning 
AK tog del av minnesanteckningar från arbetsgruppen för utbildning.  

Kommittén diskuterade årets kommande utbildningar för avelsfunktionärer 
och vilka behov man ser att det finns av utbildning ute i organisationen.  

Vidare diskuterades tänkbara ämnen inför höstens större konferens för 
avelsfunktionärer. AK har tidigare tagit del av utvärderingar från utbildningar 
och kommer försöka möta de önskemål som uttryckts i dessa.  
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AK utsåg en arbetsgrupp bestående av Helena Skarp, Maija-Leena Eloranta, 
Kjell Andersson och Maria Dahlberg att ansvara för höstens konferens. Kjell 
Andersson är sammankallande. Konferensen föreslogs äga rum i november. 

Kommittén uppdrog till kansliet att även fortsättningsvis arbeta med 
grundutbildningen för avelsfunktionärer.  

Under april 2016 kommer en grundutbildning för avelsfunktionärer i 
jakthundklubbar äga rum. Där kommer Annica Uppström, Kjell Andersson, 
Maija-Leena Eloranta och Karin Drotz delta tillsammans med Britt-Marie 
Dornell från SKKs jakthundskommitté.  

§ 21 Konferensbidrag 

a) Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 
Det förelåg en ansökan från Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar om 
bidrag till avelskonferens den 14-15 maj 2016.  

AK konstaterade att ärendet tidigare varit behandlat och då genererat avslag 
då ansökan inte inkommit i tid (6 månader före konferensdatum enligt gällande 
regler) samt att tillgänglig information om konferensinnehåll och föreläsare inte 
var tillräcklig. Kommittén beslutade att stå fast vid tidigare beslut och avslog 
ansökan. Specialklubben är välkommen med en ny ansökan vid nästa 
konferenstillfälle.  

§ 22 SKKs utvecklingsfond 

a) Rapport från Lapphundsprojektet 

AK hade mottagit en delrapport för 2015 för projektet ”Genetisk förstudie inför 
potentiell inkorsning gällande svensk lapphund”. 

Kjell Andersson är projektgruppens kontaktperson i Avelskommittén och han 
redogjorde för gruppens arbete i stort.  

Kommittén tackade för en bra delrapport och konstaterade att projektgruppen 
har fullföljt sina åtaganden för perioden.  

 

b)  Irländsk varghund 

AK hade mottagit en rapport och redovisning för de genomförda 
hjärtundersökningarna av irländsk varghund hittills under projektperioden för DCM 
hos rasen.  

AK tackade för rapporten och konstaterade att den väl belyser komplexiteten 
inom sjukdomen dilaterad kardiomyopati, DCM. 

 

§ 23 Information från ledamöter och adjungerade 



  

SKK/AK nr 1-2016 
2016-01-30--31 

Sida 9/11 
 
 

 
Kjell Andersson rapporterade att han har varit delaktig i granskning av Svenska 
Stövarklubbens förslag till reviderade drevprovsregler.  

Helena Skarp har sedan senaste kommittémötet föreläst på SLU för studenter inom 
etologi och djurskydd. 

Maija-Leena Eloranta meddelade att hon är Svenska Mastiffklubben behjälplig med 
deras RAS.  

Annica Uppström informerade kort om ändringarna inom SKKs centralstyrelse efter 
Kennelfullmäktige 2015.  

Karin Drotz rapporterade från det möte hon deltagit i som var arrangerat av 
Länsstyrelsen i Skåne och rörde trubbnosar. Det var en informationsträff där 
Länsstyrelsen berättade om sitt arbete med att kartlägga andningsproblem hos 
trubbnosiga hundraser i länet.  

 

§ 24 Protokoll 

 CS 7-2015 

Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna. 

§ 25 Pågående ärenden 

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 

Kommittén möjliggjorde 2012 parning med fler än en hanhund under förutsättning att 
uppfödaren ansöker i god tid till Avdelningen för avel och hälsa. AKs mål var att 
utvärdera utfallet av detta efter en treårsperiod. Dock sköts utvärderingen på 
framtiden då relativt få ansökningar inkommit och ingen registrerad kull med två fäder 
finns. 

AK vill förenkla för uppfödarna att nyttja möjligheten till ”dubbelparning” och 
beslutade därför om ett nytt förfaringssätt gällande rapportering från uppfödare till 
SKK. 

AK beslutade att uppfödare som valt att para sin tik med mer än en hanhund ska 
anmäla detta till SKKs kansli (AKs sekreterare) senast 7 dagar efter sista 
parningstillfället. Precis som tidigare ska valparna i kullen id-märkas och 
härstamningskontrolleras genom DNA-typning utförd på blod från såväl valparna som 
samtliga föräldradjur före registrering.  

Beslutet träder i kraft omedelbart.  

Därefter lades förteckningen över pågående ärenden till handlingarna. 

 

§ 26 Kopia för kännedom 

 Förslag till ny djurskyddslag från september  
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 AI-statistik 

 Svenska raser – en sammanställning av Kjell Andersson 

 Sammanställning av index för HD och ED hos den jaktavlade populationen av 
labrador retriever 

 Sammanställning av projekt ögonhälsa hos shar pei 

AK tog del av ovanstående.  

§ 27 Övriga ärenden 

AK diskuterade problematiken att följa antal kullar efter en hund med flera 
registreringsnummer när hunden flyttar mellan länder och därmed omregistreras. När 
hunden förekommer i SKKs register under olika länders registreringsnummer kan 
statistik för hunden bli felaktig och missvisande. 

AK följer frågan vidare.  
 

§ 28 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 29 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 6 april.  

Övriga mötesdatum för 2016 är den 19 maj, 24 augusti och 23 november.  

 

§ 30 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 
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Annica Uppström,    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. 


