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SKK/AK nr 1-2020
2020-02-07--08
§ 01 - § 33

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2020-02-07--08.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg,
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka.
Adjungerade:
Linda Andersson (del av mötet), Anne Bucksch, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena
Skarp och Petra Waleij.
Protokoll: Anna Qvarfort

§ 01 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna. Då kommittén har delvis ny
sammansättning från årsskiften genomfördes en presentation av ledamöter och
adjungerade innan ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 02

Val av justeringsperson

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 03

Fastställande av dagordning

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den
dagordningen.
§ 04

Föregående protokoll

SKK/AK gick igenom och fastställde föregående protokoll 5-2019.
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§ 05

Bordlagda ärenden

Arbetet med nya raser och raser som väntar på hantering av sin ansökan om att
stambokföras inom SKK.
En arbetsgrupp inom Avelskommittén har berett frågan och presenterat ett förslag till
”SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser” med mål att kunna tillämpa den
föreslagna gången inom kort för ett fåtal väntande raser. Ärendet har diskuterats av
SKKs centralstyrelse och återremitterats till SKK/AK med önskemål om en förenklad
och mer praktiskt förankrad skrivning.
SKK/AK gick igenom ett justerat förslag från arbetsgruppen. Riktlinjerna är lättlästa och
ska förhoppningsvis vara enkla att tillämpa för både hundägare och presumtiva
uppfödare av rasen.
SKK/AK beslutade att anta förslaget och skicka det vidare till SKKs centralstyrelse för
godkännande innan tillämpning kan göras.
§ 06

Ekonomisk rapport

SKK/AK gick igenom kommitténs budget för 2020. Budgeten är övergripande och ännu
kan kommittén inte se uppdelningen av totalsumman mellan kommitténs olika projekt.
Bokförda kostnader hittills för 2020 är mycket få.
§ 07

Lathund för ledamöter

SKKs lathund för ledamöter har uppdaterats nyligen. SKK/AK tog del av det reviderade
dokumentet.
§ 08

Avelskommitténs delegeringsordning

Kommittén gick igenom delegeringsordningen för SKK/AK som innehåller kommitténs
arbetsuppgifter och givna KF-uppdrag 2019. Ledamöterna noterade den nya punkten
om att arbete som innefattar IT-stöd ska kommuniceras med SKKs IT-avdelning innan
beslut i det aktuella ärendet kan fattas av kommittén. Avelskommittén önskar få veta
mer om vilka handläggningstider man kan förvänta sig av IT-avdelningen och CS nya
arbetsgrupp i frågan. SKK/AK vill betona att i de fall den här typen av frågor drar ut på
tiden är det i de allra flesta fall organisationens ras- och specialklubbar som kommer i
kläm.
SKK/AK noterade den nya delegeringsordningen och förändringar i densamma.
§ 09

Uppdrag från FK 2019

Frågan om kastration och slentrianmässig kastration var aktuell inför
Kennelfullmäktige 2019. SKK/AK beredde frågan som föranleddes av en motion till KF.
Till nuvarande verksamhetsperiod har kommittén fått i uppdrag att arbeta efter KFs
beslut att SKK ska ta fram information om kastration till flera målgrupper.

SKK/AK nr 1-2020
2020-02-07--08
Sida 3/15

SKKs veterinär Linda Andersson redovisade statistik och frågeställningar kopplade till
kastration för kommittén.
SKK/AK var enig om att det som avses är att motverka slentrianmässig kastration av
friska individer samt att det krävs en kartläggning av evidens för de påståenden som
publicerats gällande kastration både i motionen till KF och i andra forum. Kommittén
diskuterade olika problemställningar och frågeställningar ingående.
SKK/AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp att arbeta med frågan. Arbetsgruppen
består av Maija-Leena Eloranta (sammankallande), Linda Andersson, Elisabeth Rhodin
och Åsa Lindholm.
§ 10

Merle hos hund

AU-beslut gällande merle
Med anledning av det DNA-test för merle som finns tillgängligt sedan en tid tillbaka har
SKKs avelskommittés arbetsutskott beslutat om tillägg till SKK/AKs policyuttalande
avseende merlefärg samt tillägg till SKKs registreringsregler för de raser som där har
skrivning rörande merle. Kommitténs policyuttalande gällande avel med anlagsbärare
för merlefärg har uppdaterats till följande:
Färgen merle förekommer i flera raser. På grund av de hälsorisker dubblering av
merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs grundregler (2:2) att para två
hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med varandra. Denna restriktion
gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition har en annan
färgbenämning än merle. Harlekinfärgade hundar har anlag för merle och ska således
inte paras med varandra. Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd
pälsfärg. Detta bör beaktas vid avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget
förekommer. Det är idag möjligt att genom DNA-test fastställa om gul eller röd hund
bär anlag för merle eller inte. I det fall DNA-testet visar att hunden inte bär på
merleanlag kan denna paras med merlefärgad hund. I de raser som har restriktioner
avseende merle i SKKs registreringsregler ska resultatet från DNA-testet finnas
registrerat hos SKK för att avelsspärr för gul/röd/sobelfärgad hund efter merlefärgad
hund ska lyftas. Mer information om DNA-testet finns på skk.se.
Uttalandet innebär justering i texten i registreringsregler för vissa raser.
SKK/AK besluta att fastställa arbetsutskottets beslut.
§ 11

Dispensansökan riesenschnauzer peppar och salt

SKK/AK behandlade en ansökan från en uppfödare av riesenschnauzer om att tillåtas
genomföra en kombination där hanhunden har HD grad C för att utöka avelsbasen
inom rasen. Kommittén tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från både
ras- och specialklubb. Ledamöterna noterade att den tilltänkta hanhunden har färgen
svart och silver och inte peppar och salt som uppfödaren har uppgivit.

SKK/AK nr 1-2020
2020-02-07--08
Sida 4/15

SKK/AK är generellt positiva till att vidta åtgärder i syfte att bredda avelsbasen inom
raser. Dock kan kommittén, utifrån tillgängliga handlingar, i det aktuella fallet inte se
att kombinationen skulle tillföra rasen tillräckligt mycket för att bevilja dispens.
SKKs avelskommitté beslutade att avslå dispens mot bakgrund av klubbarnas yttrande
och den samlade bilden av den aktuella hanhunden.
§ 12

Dispensansökan shar pei

SKK/AK tog del av ansökan från en uppfödare om att tillåtas använda semin från en
avliden hanhund. Hanen avled innan rasens hälsoprogram avseende ögon infördes och
har därför inte erforderligt intyg avseende ögonhälsa utfärdat av särskilt utsedd
veterinär vilket krävs för registrering av shar pei.
SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från den avtalsanslutna
rasklubben. Kommittén gick noga igenom det inkomna materialet och noterade att
tiken har 11 valpar sedan tidigare vilket motsvarar en rekommenderad andel valpar
inom shar pei. Dock ses rasens stora behov av nya avelsdjur och tikens positiva
hälsostatus som betydelsefulla faktorer.
SKK/AK beslutade att bevilja dispens för den angivna kombinationen. Maija-Leena
Eloranta reserverade sig mot kommitténs beslut. Kommittén begär att få ta del av det
kopietal för SPAID som troligtvis går att ta fram på hanen utifrån semin.
§ 13

Dispensansökan schäfer

SKK/AK har mottagit en ansökan om att genomföra en kombination där tiken har HD
grad C. Kommittén har tidigare beviljat dispens för parning av tiken. Den kullen
resulterade endast i en valp (född 2018, HD grad A och ED ua (0)) varför uppfödaren
önskar dispens för att para tiken igen och även denna gång använda en hanhund med
högt index för HD. Det preliminära kullindexet för den önskade kombinationen är över
100.
SKK/AK tog del av yttrande från både ras- och specialklubb. Kommittén stödjer att
index används på detta sätt för att arbeta för bättre ledhälsa inom raser.
SKK/AK beslutade i enlighet med specialklubbens yttrande att bevilja dispens för den
aktuella kombinationen.
§ 14

Ärende gällande HD-röntgen

SKK/AK tog del av ett pågående ärende gällande en jack russel vars ägare önskar
avläsning av en äldre röntgenbild på grund av hältproblematik. Hunden har tidigare
genomgått en hältutredning hos veterinär och av denne fått diagnosen
höftledsdysplasi. Inga bilder från det tillfället har skickats in till SKK för avläsning av de
utbildade avläsarna. Hunden röntgas några månader senare och avläses med resultat
HD grad A vilket är ett oväntat resultat för hundägaren. Hundägaren har tillskrivit SKK
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och önskar att man läser av de äldre röntgenbilderna för att få ett annat resultat
registrerat.
SKK läser endast röntgenbilder som skickas in i samband med röntgentillfället
tillsammans med fullständigt ifylld remiss och kan inte lägga till bilder som är tagna vid
annat tillfälle.
SKK/AK beslutade mot bakgrund av ovanstående att avslå hundägarens önskan om att
läsa de tidigare röntgenbilderna för att eventuellt korrigera resultatet i SKKs databas.
Hundägaren kan nyttja möjligheten till omröntgen minst 6 månader efter den senaste
röntgen gjordes.
Kommittén poängterade att en hunds kliniska status alltid är överordnad resultatet av
den lästa röntgenplåten. Om hunden har kliniska problem ska den givetvis inte gå i
avel.
§ 15

Veterinär dispens

Det förelåg en ansökan från André Furekull, verksam veterinär i Kvidinge, 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 André
Furekull har motsvarande kompetens.
AK beslutade att André Furekull medges dispens från krav på specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs patellaintyg.
§ 16

Parning NBTxNBT

T-boxmutationen NBT (Natural Bobtail Trait) som ger stubbsvans hos olika raser och
även hos andra arter än hund diskuterades till följd av en inkommen relevant skrivelse.
I dagsläget finns inget uttalat förbud mot att genomföra kombinationer som ger en
dubbel uppsättning av anlaget. Skriftställaren menar att det är olyckligt då en sådan
kombination ska kunna ge upphov till att missbildade valpar föds och vill föreslå en
regeländring för att säkerställa att dubblering av anlaget inte sker.
Skriftställaren har utgått från raserna miniature american shepherd och australian
shepherd och SKK/AK har begärt in yttrande från dessa rasklubbar samt Svenska
Brukshundklubben i frågan. Kommittén har även tagit del av tillgänglig forskning.
SKK/AK tackade för skrivelsen och hänvisningen till informativt material. Kommittén
anser det inte möjligt att, med nuvarande kunskap, utfärda något registreringsförbud
kopplat till T-boxmutationen. Avelskommittén ber klubbarna att utreda frågan vidare
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och under tiden bör försiktighet råda vid parning med hundar med T-boxmutation. Vid
ett eventuellt framtida beslut om avelsrestriktioner kopplade till NBT bör samtliga
berörda special- och rasklubbar ha kartlagt frågan inom sin ras.
§ 17 FCI General and breed-specific guidelines about crosses of breeds and breed
varieties
SKK/AK tog del av det uppdaterade dokumentet. Kommittén noterade att antalet raser
där FCI beslutat om tillåten parning mellan raser eller rasvarianter har utökats.
§ 18

Principdiskussion avelsspärr

Under en tid har en, av AK, tillsatt arbetsgrupp haft uppdraget att gå igenom SKKs
principer för avelsspärr av hund. Arbetsgruppen har presenterat diskussionsunderlag
vid kommittémöten och ledamöterna har diskuterat frågan ingående vid flera tillfällen.
Till dagens möte förelåg ett underlag sammansatt av gruppens arbete hittills och bland
annat försäkringsbolagens nyttjande av SKKs avelsspärrar för utbetalning av
användbarhetsförsäkring diskuterades.
Kommittén tackade för materialet och uppmanade arbetsgruppen att arbeta vidare
med frågan.
§ 19

Överklagan avelsspärr

Det förelåg en ansökan från en hundägare om att avelsspärra en hund med
dokumenterad tand- och tandköttsproblematik. SKKs registreringsavdelning har
tidigare nekat att avelsspärra hanhunden då generell tandproblematik inte är skäl för
avelsspärr. Det är ytterst hundägarens ansvar att tillse att hunden inte används i avel.
Nu hade kompletterande information inkommit och ärendet behandlas därför i SKKs
avelskommitté. SKK/AK tog del av hundägarens motivering samt intyg från veterinär.
SKK/AK konstaterade att hunden inte är ett lämpligt avelsdjur och beslutade att den
ska beläggas med avelsspärr.
§ 20

Lapsk vallhund

Det förelåg skrivelser från en uppfödare av lapsk vallhund gällande
inmönstringsförfarande och hantering av information om hundar som
dispensregistreras och mönstras in.
I skrivelserna från uppfödaren ställs ett antal frågor gällande tillvägagångssätt med
mera. Dessa frågor har hänvisats till rasklubben att svara på vilket är gjort. Svaren
kommer att tillställas uppfödaren.
SKK/AK noterade att det finns flera konkreta och viktiga frågeställningar i skrivelserna
men anser inte att diskussionen hör hemma i SKKs avelskommitté. Det är en fråga för
uppfödaren att diskutera med aktuell ras- och specialklubb. Att påverka en klubbs
arbete i frågor görs bäst genom att först lösa medlemskap och därefter påverka på
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demokratisk väg. För SKK/AKs del är diskussionen avslutad och inga ytterligare
kommentarer kommer att lämnas.
§ 21

Ryggröntgen för tax

Sedan ett par år tillbaka pågår en dialog med Svenska Taxklubben gällande införande
av central registrering av ryggröntgenresultat för tax. Under december 2019 hade
SKK/AKs taxarbetsgrupp möte med representanter från den aktuella rasklubben. Bengt
Pettersson redogjorde kort för mötet där koncensus nåtts om registrering av
ryggröntgensresultat. Arbetsgruppen föreslår därmed att central registrering av
ryggröntgenresultat införs för tax.
SKK/AK beslutade att införa central registrering av ryggröntgen för tax. Det innebär att
hundägare har möjlighet att röntga sin hund och få resultaten registrerade i SKKs
databas. Det finns inga krav på ryggröntgen inför avel eller restriktioner kopplade till
det registrerade resultatet. En förutsättning för att beslutet ska verkställas är att det är
genomförbart med avseende på IT-resurser.
§ 22

Inavelsgrad stövare

SKK/AK hade mottagit en skrivelse där Svenska Stövarklubben önskar hjälp för att
motverka att stövarkullar med hög inavelsgrader registreras.
Frågan diskuterades men kommittén kunde inte se att det registreras någon stor andel
stövarparningar med hög inavelsgrad. Ledamöterna förstår att man upplever det som
ett problem när klubben samtidigt arbetar för att öka den genetiska variationen inom
rasen. SKK/AK kan inte se att det är motiverat med utökade krav avseende inavelsgrad
för registrering av stövare. Det hindrar dock inte klubben att arbeta med
rekommendationer tillsammans med god information till uppfödare och hundägare.
§ 23

Hälsoprogram

a) Stövare
Svenska Stövarklubben ansöker om ändring från hälsoprogram nivå 2 till nivå 1
(central registrering) för höftledsdysplasi för schillerstövare och
smålandsstövare. SKK har ett pågående arbetet för att bevara de svenska
stövarraserna. Bengt Pettersson redogjorde kort för projektets status.
Förändringen är i linje med de pågående diskussionerna och andelen kliniska
problem med HD inom dessa stövarraser är, enligt uppgift, liten.
SKK/AK beslutade att ändra hälsoprogram för HD hos schillerstövare och
smålandsstövare till nivå 1. Beslutet träder i kraft omedelbart.
b) DCM dobermann
Sedan årsskiftet registreras screeningresultat för hjärtsjukdomen DCM hos SKK.
Hälsoprogrammet är på nivå 1 och avser resultatregistrering för DCM hos
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dobermann. Sofia Malm informerade om att det har tagits fram två olika intyg
kopplade till hälsoprogrammet och dessa finns på skk.se. Äldre resultat som är
dokumenterade på korrekt sätt kommer att registreras retroaktivt.
c) Brakycefala raser (mops, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier)
SKK/AK har ombetts inkomma med yttrande på en skrivelse från SDHK gällande
hälsoprogram för andning och temperaturreglering. I skrivelsen uttrycker SDHK
och MopsOrden en önskan om att den så kallade Cambridgemetoden införs
som hälsoprogram för mops istället för det nuvarande, nyligen införda
hälsoprogrammet.
Det svenska hälsoprogrammet för andning och temperaturreglering har
arbetats fram under flera år av en arbetsgrupp bestående av representanter för
SKK, veterinärkåren samt specialklubb. SKK har lagt ner omfattande
ekonomiska och personella resurser på att ta fram och sjösätta verktyget. Det
svenska hälsoprogrammet har föregåtts av ett omfattande arbete, där man
även diskuterat olika typer av belastningar. Arbetsgruppen har provat ut den
befintliga undersökningsmetoden genom praktiska försök med ett stort antal
hundar där de berörda ras- och specialklubbarna haft möjlighet att delta och
komma med förslag och synpunkter. SKK/CS har avsatt ekonomiska och
personella resurser för att under en tvåårsperiod stötta införandet av
hälsoprogrammet. Efter periodens slut ska hälsoprogrammet utvärderas, och
erfarenheter som kommit av de undersökningar som gjorts (inklusive tankar
och önskemål från berörda klubbar, uppfödares och hundägare) samt det
internationella forskningsläget, ska sammanställas. Efter utvärderingen
kommer eventuella justeringar att göras.
Det finns många olika hälsoprogram för andning som används i olika länder och
likheterna mellan dem är över lag större än skillnaderna. Bland de
hälsoprogram som används finns två huvudinriktningar. Den variant vi
använder i Sverige liknar exempelvis de som används i Nederländerna
respektive Finland (en mer långvarig belastning) medan exempelvis Norge och
Danmark nyligen börjat/ska börja använda en liknande metod som den som
sedan våren används i Storbritannien (en kortare belastning). Bortsett från
skillnaderna i belastningsdelen och hur resultaten redovisas är många moment
likvärdiga i de olika varianterna, exempelvis bedömning av näsborrarnas
utformning. Det svenska hälsoprogrammet skiljer sig från det som används i
Storbritannien bland annat i det att det svenska hälsoprogrammet inte bara
berör själva andningsfunktionen, utan också mäter hur hunden klarar av att
reglera sin temperatur i samband med och efter belastningen.
Temperaturregleringsförmågan är mycket viktig för hunden. Vid dålig
temperaturregleringsförmåga ökar risken att drabbas av ”värmeslag”. Om
kroppstemperaturen överstiger 42 grader kan det leda till döden. Det svenska
hälsoprogrammet beskriver också fler anatomiska parametrar som visat sig ha
en korrelation med andningsbesvär samt andra problem kopplade till den
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brakycefala utformningen (exempelvis ögon- och tandproblem). De olika
ländernas kennelklubbar utbyter löpande erfarenheter från respektive
hälsoprogram med varandra.
Under de senaste åren har SKK i samarbete med SLU, parallellt med arbetet
med hälsoprogrammet, bedrivit ett inventeringsprojekt för bostonterrier,
engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops. I projektet har knappt 400 hundar
exteriörbeskrivits, genomgått en klinisk undersökning samt fotograferats och
lämnat DNA-prover. Syftet med projektet är att bedöma den genetiska och
fenotypiska variationen för att skapa ett bra kunskapsunderlag för kommande
avelsstrategier för de berörda raserna. Under 2020 kommer ett antal forskare
på SLU att analysera det insamlade underlaget. Att göra förändringar i
befintligt hälsoprogram innan analyserna av det material som inventeringen
resulterat i menar SKK/AK skulle vara olyckligt.
Att byta hälsoprogram för mops till ”Cambridge-metoden” skulle, utöver
ovanstående innebära stora kostnader för att ta fram och organisera nya
utbildningar av veterinärer, nya informationskampanjer för hundägare, samt ny
IT-utveckling. Det skulle också innebära att nya/andra verktyg skulle behövas
för att fånga upp de parametrar som inte berörs i ”Cambridgemetoden”. Några
sådana verktyg eller strategier har inte presenterats av MopsOrden/SDHK.
MopsOrden/SDHK skriver i sin ansökan att man har svårt att entusiasmera sina
uppfödare att delta i det befintliga hälsoprogrammet. En grundläggande del i
klubbens arbete med att få uppfödarna att undersöka sina hundar är att
informera om hälsoprogrammet. SKK/AK kan inte finna att gjort några
ansträngningar i den riktningen. På MopsOrdens webbplats finns ingen
information om hälsoprogrammet, inte heller på klubbens Facebooksida.
Sammanfattningsvis finner SKK/AK inte att MopsOrden gjorts några
ansträngningar att entusiasmera sina uppfödare att delta i hälsoprogrammet.
SKK/AK kan inte heller finna att SDHK gjort några försök att informera sina
medlemmar om hälsoprogrammet eller att uppmana dem att delta.
MopsOrden/SDHK framför i sin ansökan att man vill underlätta för
hanhundsägare vars mopsar ska gå i avel utomlands. Internationellt utbyte är
naturligtvis positivt men denna faktor kan inte enskilt ligga till grund för att
prioritera ett byte av hälsoprogram för rasen, på bekostnad av betydande
ekonomiska medel och IT-utvecklingstid. SKK/AK anser dock att det är viktigt
att följa utvecklingen på området internationellt och delar NKU/VKs uttalade
strävan att på sikt sträva mot harmonisering av hälsoprogrammen på ett
internationellt plan.
Slutligen vill SKK/AK påminna MopsOrden/SDHK om att hälsoprogram förväntas
utvärderas löpande, och särskilt inför en föreslagen förändring/avslutande av
hälsoprogram. För att kunna göra en meningsfull utvärdering krävs att ett stort
antal hundar är undersökta i det aktuella hälsoprogrammet och att resultaten
av undersökningen tillämpas i avelsarbetet. En ansökan om förändring av
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hälsoprogram ska också innehålla en grundlig beskrivning av hur man avser att
arbeta med problemställningen i framtiden.
SKK/AKs förslag är, mot bakgrund av ovanstående, att klubbarnas önskan
avslås.
§ 24

RAS

a) Att skriva RAS – reflektioner och funderingar
Ledamöterna diskuterar svårigheter, funderingar och frågeställningar som
klubbar ställs inför när de skriver och reviderar RAS och sedan får återkoppling
från SKKs RAS-granskare. Olika klubbar ställs inför olika svårigheter och
granskare och handledare behöver vara medvetna och lyhörda för detta.
b) Mall för arbetet med RAS
Kommittén diskuterar utformningen av RAS-mallen och dispositionen av
rubriker och innehåll. Målet är fortsatt att göra mallen lättanvänd för klubbarna
och RAS-dokumentet till ett användbart och lättillgängligt verktyg.
Ledamöterna ombads inkomma med synpunkter till de som arbetar med RASmallen. Anne Bucksch ska skicka ut en sammanställning över inkomna förslag
och kommentarer till hela kommittén och arbetsgruppen arbetar vidare med
mallen.
c) Förslag till checklista för granskning
Maija-Leena Eloranta presenterar en reviderad checklista att använda vid
granskning av RAS. Ändringar är gjorda för att checklistan ska matcha den nya
RAS-mallen.
d) RAS för fastställande
 Engelsk springer spaniel, Elisabeth Rhodin
 Skyeterrier, Elisabeth Rhodin
 Norfolkterrier, Elisabeth Rhodin
 Västgötaspets, Maija-Leena Eloranta
 Galgo español, Maija-Leena Eloranta
 Slovensky kopov, Elisabeth Rhodin
 Yorkshireterrier, Kerstin Andersson
 Pekingese, SKK/AK
SKK/AK beslutade att fastställa RAS för raserna ovan.
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e) RAS för engelsk bulldogg
Framtagandet av RAS för engelsk bulldogg för fem år sedan gjordes av den då
tillsatta projektgruppen för rasen. Gruppen bestod av representanter från
SKK/AK och Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg. Det är dags för
specialklubben att revidera RAS och SKK/AK ska utse en ny person som kan vara
klubben behjälplig under revideringen. Den tidigare AK-ledamoten Lena
Vikmång var klubbens kontaktperson i ett inledande skede.
SKK/AK beslutade att Elisabeth Rhodin är klubbens kontaktperson genom RASrevideringen.
f) RAS för mastino napoletano
2013 skapade SKK/AK ett RAS för den numerärt lilla rasen mastino napoletano.
Det är hög tid för revidering av RAS.
SKK/AK beslutade att Elisabeth Rhodin ska leda revideringen av RAS för
mastino napoletano.
g) Samgranskning av RAS
För nya ledamöter gäller att granskning av RAS till en början sker tillsammans
med en erfaren ledamot. Camilla Andersson kommer att granska RAS för
bedlingtonterrier tillsammans med Maija-Lena Eloranta och Mikaela Sandbacka
granskar RAS för finsk lapphund tillsammans med Kerstin Andersson.
§ 25

Utbildning

a) Avelsfunktionärsutbildning 2020
Den 1-2 februari genomfördes årets helgkurs för avelsfunktionärer. Deltagarna
var positiva och engagerade under helgen. Helgen resulterade i 12 diplomerade
avelsfunktionärer som har genomfört både distansutbildning i hundavel och
genetik och helgkurs för avelsfunktionärer.
b) Avelskonferens 2020
Den 21-22 mars äger årets avelskonferens rum i Kista, Stockholm. Intresset är
stort och anmälningstiden går ut den 17 mars. Arbetsgruppen färdigställer
schemat som därefter presenteras för deltagarna.
c) Avelskonferens 2021
SKK/AK beslutade att arbetsgruppen för nästa års avelskonferens ska vara Anne
Bucksch (sammankallande), Sofia Malm, Camilla Andersson och Mikaela
Sandbacka. Arbetsgruppen återkommer med fastställt tema och datum till
nästkommande kommittémöte.
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d) Avelsfunktionärsutbildning 2021
SKK/AK beslutade att arbetsgruppen för nästa års helgkurs för
avelsfunktionärer ska utgöras av Anne Bucksch (sammankallande), Maria
Dahlberg och Kerstin Andersson.
e) Distansutbildningar
SKK/AK önskar att distansutbildningar som tillhandahålls och är kopplade till
kommitténs område ska synliggöras mer. Om möjligt önskar kommittén också
att information om när anmälan till utbildningarna kan göras läggs ut på
utbildningarnas informationssidor och kompletteras med möjlighet att göra en
intresseanmälan till kommande utbildningar.
§ 26

Konferensbidrag

a) Ansökan från Svenska Vorstehklubben
Det förelåg en ansökan från SVK om bidrag till en avelskonferens den 13 juni
2020 i samband med klubbens stora rasträff i Herrfallet. Kommittén tog del av
preliminärt konferensprogram och budget för konferensen.
SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande
regler
§ 27

SKKs utvecklingsfond

a) Svenska Irländsk Varghund Klubben
Klubben har inkommit med en ansökan om erhålla ekonomiskt bidrag för att
analysera eventuella samband mellan de stora dödsorsakerna hos raser;
dilaterad kardiomyopati, pneumoni och osteosarkom.
SKK/AK har betalat ut bidrag till ett pågående projekt inom klubben för att
underlätta klubbens insamlande av resultat avseende dilaterad kardiomyopati.
Projektet är inte slutredovisat ännu. Kommittén är medveten om den stora
hälsoproblematik som rasen har men kan inte se att det är motiverat att bidra
ekonomiskt till ytterligare projekt i nuläget.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
b) KTH - svenska lapphund
Peter Savolainen vid KTH har inkommit med en ansökan om ekonomiskt bidrag
för en genetisk jämförelse av den historiska och den nutida
lapphundspopulationen. SKK/AK tycker att ämnet är intressant men ser ingen
möjlighet att bevilja ekonomiska medel den här gången.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
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c) Svensk lapphund
Svenska rasklubben för Svensk Lapphund har ansökt om bidrag för en
pilotstudie gällande genetisk variation hos svensk lapphund. SKK/AK vill skicka
beröm till klubben för deras stora engagemang att arbeta för att bredda den
genetiska variationen hos rasen. Kommittén ser dock ingen möjlighet att bevilja
ekonomiska medel den här gången.
SKK/AK beslutade att avslå ansökan.
d) SLU – gemensamt HD-index för Sverige och Norge
Erling Strandberg vid SLU (Institutionen för husdjursgenetik) har inkommit med
en ansökan om finansiering av ett projekt för att utveckla ett gemensamt HDindex för Sverige och Norge för att möjliggöra en gemensam avelsvärdering för
HD i de båda länderna.
SKK/AK anser att projektet är motiverat då efterfrågan på ett gemensamt HDindex mellan nordiska länder är hög. Dessutom är antalet hundar, uppfödare
och hundägare som skulle påverkas av ett sådant projekt, stort.
SKK/AK beslutade att bevilja projektet utbetalning av maximala 200 000 kr ur
SKKs utvecklingsfond att använda enligt den bifogade projektbeskrivningen.
e) Renal dysplasi-projekt
Under 2017 beviljades ett projekt vid SLU för renal dysplasi hos boxer,
flatcoated retriever och berner sennen medel från SKKs utvecklingsfond.
Insamling av material från drabbade hundar pågår och projektet har inte
kunnat slutrapporteras enligt plan (2019-12-31).
Forskare Lena Pelander har tillställt kommittén en delrapport och angivit
önskemål att lägga till golden retriever som ytterligare ras i projektet samt och
att förlänga projekttiden.
SKK/AK beslutade att projektet kan utökas med golden retriever och tackade
för delrapporten. Kommittén beslutade att förlänga projekttiden med två år
vilket innebär slutrapportering 2021-12-31.
§ 28

Protokoll och protokollsutdrag

 CS 7-2019
 Kennelfullmäktige 2019
 FCI Breeding Commission maj 2019
 FCI Europe Section General Committee december 2019
 Minnesanteckningar DNA-gruppen 2019-11-29
 NKU vetenskapliga kommittén 2019
 NKU VK proposals to NKU AU 2019
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 NKU AU okt 2019
SKK/AK noterade protokollen.
§ 29

Pågående ärenden

Genomgång av uppdragslista och övriga dokument bordlades till nästkommande möte
på grund av tidsbrist.
§ 30

Kopia för kännedom

 AI statistik 2007-2019
 FKK - utvärdering av finskt BOAS-test
 Nya riktlinjer från smådjurssektionens normgrupp
 KHMs projekt Att beskriva hundrasers mentala egenskaper och beteende
 Rapport från avelskonferens rhodesian ridgeback
 Rapport från Collieutredningen
 Svenska raser
§ 31

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 15 april 2020. Övriga mötesdatum 2020
är 16 juni, 22 september och 27-28 november.
§ 32

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
§ 33

Sammanträdets avslutande

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter
sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
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Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
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.

