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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2014-03-12 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Terese Holmquist, Katarina 
Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm och Petra Waleij  

Anmält förhinder:  

Berit Wallin Håkansson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 28 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 29 Val av justeringsperson 

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

 

§ 30 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes. 

 

§ 31 Föregående protokoll 

Protokoll nr 1-2014 från AKs sammanträde 2014-01-11--12 förelåg.  
 
Kommittén noterade att AKs möte med Svenska Taxklubben, som nämns i § 4, ägde 
rum den 12 februari. Separata minnesanteckningar fördes vid mötet med klubben och 
presenterades för AK på dagens möte. 
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Kommande möte med Svenska Collieklubben äger rum den 2 april på SKKs kansli. Från 
AK och SKKs avdelning för avel och hälsa kommer Anna Uthorn, Berit Wallin 
Håkansson, Sofia Malm, Ulla-Britt Karlmann, Karin Drotz, Anna Qvarfort och eventuellt 
Helena Skarp att närvara. 
 
Gällande DNA-test för rcd4-PRA hos engelsk setter inväntas ytterligare återkoppling 
från veterinärhögskolan i Norge gällande validering av DNA-testet.  
 
I § 12 gällande inkommen skrivelse om en shar peitik beslutade AK att sista stycket i 
paragrafen ska skrivas enligt följande: 
 
AK noterade skrivelsen och tillhörande handlingar samt konstaterade att registreringen 
på grund av ett missförstånd har skett utan att klubben beretts tillfälle att yttra sig, 
vilket AK beklagar. I övrigt finns inget att anmärka på vad gäller handläggningen av det 
inkomna ärendet. Skrivelsen lades därmed till handlingarna.   
 
Till senaste sammanträdet hade en skrivelse angående RAS för svensk lapphund 
inkommit till AK, § 16. Representanter för SKKs avdelning för avel och hälsa har träffat 
Svenska lapphundsklubben för att diskutera formuleringen av rekommendationer kring 
användandet av hanhundar i avel. Formuleringen kommer att ses över och därefter ska 
klubben på nytt skicka in sitt RAS för fastställande. 
 
I § 19 redogjordes för kontrollprogram och Sofia Malm uppdaterade AK om hur de 
diskussioner som förts i frågan har fortlöpt. SKK har även lämnat in remissvar till 
Jordbruksverket gällande frivilliga kontrollprogram. SKK och Jordbruksverket 
sammanträder nästa gång efter sommaren 2014. Något datum för detta möte är ännu 
inte fastställt. 

 
Med ovanstående justering och kommentarer lades protokollet till handlingarna.  
 

§ 32  Ekonomisk rapport  

AKs ekonomiska rapport för årets första månad förelåg. Kommittén noterade 
rapporten och lade den därefter till handlingarna.  
 
Den mer detaljerade budget som är tänkt att stipulera respektive projekts ramar är 
påbörjad och kommer att förevisas kommittén när ytterligare kostnader har bokförts 
på respektive projekt. 
 
§ 33  Skrivelse från Svenska Taxklubben 

AK hade, via SKKs centralstyrelse, mottagit en begäran från Svenska Taxklubben, SvTK, 
att SKK ska införa avelsförbud för taxar vars ena eller båda föräldradjur har en, enligt 
FCI, icke standardenlig färg. Därutöver begär klubben att importerade taxars 
härstamningshundar som ej har standardenlig färg ska markeras med ”x”.  
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AK har tidigare behandlat i stort sett samma önskemål från SvTK (AK 2-2012 § 37 och 
AK 4-2013 § 103). AK har också vid ett möte med SvTK redogjort för AKs ståndpunkt 
vad gäller hundar som ej har standardenlig färg och vilka rutiner som gäller för 
registrering av färg och färgbeteckningar.  
 
AK fann inte skäl att ändra sina tidigare beslut och ville framhålla att kommittén enligt 
SKKs avelspolicy ska 
 

 verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers 
sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga 
hundmaterial. 

 

 vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på 
olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek. 
 

AK uttalade att det inte är förenligt med SKKs avelspolicy att belägga hund med 
avelsförbud på grund av att den har en ej standardenlig färg. Det är endast när det 
gäller anlaget för merle som AK uttalat avelsrestriktioner avseende färg: på grund av 
de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det inte förenligt med SKKs 
grundregler (2:3) att para två hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med 
varandra.  
 
AK beslutade att föreslå CS, med hänvisning till ovanstående, att avslå klubbens 
begäran samt förtydliga att någon ändring av tidigare fattade beslut i frågan inte 
kommer att ske. 
 

§ 34  Skrivelse från Svenska Prazsky Krysarik Klubben, SPKK 

SPKK har, i en skrivelse till AK, framfört önskemål om ett möte med kommittén 
angående de restriktioner för avelsregistrering klubben önskar införa. Avelskommittén 
har tidigare avslagit SPKK önskemål om avelsrestriktioner för registrering av valpar och 
rekommenderat klubben att istället föra in en skrivning om detta i sitt RAS. 
 
AK är positivt inställda till att träffa klubben för att diskutera frågan och beslutade att 
kalla SPKK till ett möte med representanter från SKKs avelskommitté och från SKKs 
avdelning för avel och hälsa. 

 

§ 35 Utvärdering av aveln med gotlandsstövare 

AK hade mottagit den årliga avelsrapporten från Gotlandsstövareföreningen där 
klubben avrapporterar det avelsarbete som bedrivits under 2013. Rapporten tillställs 
årligen AK enligt en överenskommelse gjord 2008 mellan AK, Svenska Stövarklubben 
och Gotlandsstövareföreningen. 
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AK gick igenom dokumentet tackade klubben för tillsänd rapport. 
 
Enligt överenskommelse mellan ovanstående parter ska även en djupare utvärdering 
av avel med gotlandsstövare göras efter en femårsperiod, alltså under 2014. 
Gotlandsstövareföreningen uttrycker i skrivelsen att klubben önskar inkomma med 
utvärderingen senast 2014-12-31 samt efterfrågar en redogörelse för de punkter som 
AK vill ska finnas med i utvärderingen. 
 
AK beslutade att bevilja klubbens ansökan om att få inkomma med den fördjupade 
utvärderingen senast 2014-12-31. AK uppdrog till Kjell Andersson att ta kontakt med 
ordförande i Gotlandsstövareföreningen för att diskutera vilken information som kan 
utgöra underlag för utvärderingen. 
 
§ 36  Svar från ordförande i FCI Standard Commission gällande peruansk 
nakenhund 

AK hade mottagit ett svar från FCI Standard Commissions ordförande, Renée Sporre-
Willes, gällande AKs synpunkter på den del i standardskrivningen för peruansk 
nakenhund som behandlar avelsrestriktioner för rasen avseende hårlag.  
 
AK noterade skrivelsen och beslutade att, utan åtgärd, lägga ärendet till handlingarna. 
 
§ 37 Arbetsgruppen för engelsk bulldogg 

Den, av AK tillsatta, arbetsgruppen för engelsk bulldogg, bestående av 
rasrepresentanter, representanter från AK och kanslipersonal, har sedan snart ett år 
tillbaka bland annat arbetat med målsättningen att rasklubben ska ha ett färdigställt 
RAS att kunna presentera på 2014 års årsmöte den 29 mars. Det målet kommer tyvärr 
inte att uppnås.  
 
AK beslutade att arbetsgruppen fortsatt ska verka för att RAS-dokumentet färdigställs 
så snart det är möjligt samt att påbörja en diskussion kring införande av hälsointyg för 
engelsk bulldogg inför avel.  

 

§ 38 Arbetsplan för SKKs arbete med adnexa 

AK förevisades en plan för hur arbetet med hundögats adnexa är tänkt att fortgå. Åke 
Hedhammar föredrog arbetsplanen som sträcker sig fram till och med våren 2015. 
Arbetet är till största del tänkt att bedrivas av Berit Wallin Håkansson och Åke 
Hedhammar som löpande kommer att stämma av arbetet med AK. Arbetet ska 
generera en slutrapport om cirka ett år och flera delrapporter under året där aktuella 
rasers problematik kommer att belysas.   
 
AK beslutade att, i enlighet med förslag i arbetsplanen, tillsätta en referensgrupp 
bestående av Pekka Olson, Anna Uthorn och Kjell Andersson samt att tillfråga Göran 
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Bodegård och Paula Sunebring från SRD-K att ingå. Sammankallande för 
referensgruppen kommer att vara Pekka Olson.  

 

§ 39 Önskemål om policyuttalande gällande avel med hundar behäftade med ED 

Det förelåg ett önskemål från SKKs juridiska avdelning att AK skulle göra ett 
policyuttalande gällande avel med hundar behäftade med armbågsledsdysplasi, ED. 
 
AK konstaterade att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för ett uttalande. 
Kommittén beslutade att ta fram uppgifter om utbredningen av ED och i vilken 
utsträckning ED-belastade hundar används i avel. AK uppdrog till Sofia Malm att ta 
fram statistiken och presentera för kommittén på kommande möte.  

 

§ 40 Insamling av DNA från stövarraserna 

Kjell Andersson hade väckt en fråga kring tilltänkta och möjliga användningsområden 
för de blodprov från stövare som kommer in till SLUs husdjursgenetiska laboratorium i 
samband med att korsningsparningar görs inom ramen för rasvårdsprogrammet. Han 
redogjorde för bakgrunden till projektet med insamlande av blodprov från stövare 
sedan början av 90-talet. AK diskuterade vad som bör göras med de prover som finns 
och uttalade att det är viktigt att de bevaras vidare. Proverna skulle till exempel kunna 
användas till att påvisa genetiska likheter och skillnader mellan stövarraser.  
 
AK ansåg det som önskvärt att dessa prover förs in i biobanken på SLU. AK uppdrog till 
Pekka Olson att diskutera frågan vidare med CS-ledamöterna Britt-Marie Dornell och 
Freddy Kjellström. 
 

§ 41 AU-beslut 

Ansökan om inmönstring 

Avelskommitténs arbetsutskott har beviljat Svenska prazsky krysarik klubben, SPKK, att 
få genomföra en inmönstring av ett större antal hundar i klubbens regi. 
 
SPKK har tidigare fått möjlighet att genomföra två till tre mönstringstillfällen under 
2011 och hann då med två av dessa tillfällen vilket redovisats för AK.  
 
Mot bakgrund av att rasen fortfarande är en numerärt liten population och att det 
därmed är relevant att tillföra nytt blod beslutade AKs arbetsutskott att tillstyrka att 
SPKK genomför en (1) inmönstring av praszky krysarik under år 2014.  
 
Inmönstringen ska ske i samråd med SKKs kansli och i enlighet med gällande praxis. 
Eftersom inmönstrade individer ej registreras med härstamning vill AKs arbetsutskott 
understryka vikten av att klubben upprätthåller kunskapen om inmönstrade hundars 
härstamning. AK emotser 2015-01-31 klubbens utvärdering av inmönstringarna. 
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Avelskommittén beslutade att godkänna arbetsutskottets beslut. 

 

§ 42  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

a) Inlämnade för granskning, revidering 

 chart polski, AK (förenklad) 

 podenco canario, AK (förenklad) 

 cao da serra aires, Anna Uthorn 

 dandie dinmont terrier, Kjell Andersson 

 faraohund, Katarina Petersson 

 galgo español, Katarina Petersson 

 mops, Anna Uthorn 

 sloughi, Anna Uthorn 

 skotsk hjorthund, Elisabeth Rhodin 

 tibetansk mastiff, Terese Holmquist 

 irländsk varghund, Maija-Leena Eloranta 
 

b) Fastställande av granskade RAS 

 chart polski, AK (förenklad) 

 podenco canario, AK (förenklad) 

 dandie dinmont terrier, Kjell Andersson 

 mops, Anna Uthorn 

 weimaraner, Anna Uthorn 

 irländsk varghund, Maija-Leena Eloranta 

 

c) Beslut om fastställande av RAS 

AK beslutade att fastställa avelsstrategierna för chart polski, podenco canario, 
dandie dinmont terrier, weimaraner och irländsk varghund enligt förslag.  
 

d) RAS för mops 
AK beslutade att, mot bakgrund av föreliggande utlåtande avvakta med att 
fastställa RAS för mops och återremittera detta till klubben. För vidare råd och 
stöd gällande revidering av RAS för mops finns AK-ledamöterna Anna Uthorn 
och Maija-Leena Eloranta som resurspersoner för klubben. 
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e) RAS för breton 

AK hade tagit del av specialklubbens synpunkter kring rasklubbens RAS och 
delar den uppfattning som presenteras där. Med hänvisning till SKKs riktlinjer 
för ras- och specialklubbsarbete med avelsfrågor krävs en större samsyn om 
utformning av RAS innan AKs granskning. AK menar att den mall för RAS-arbete 
som finns att tillgå kan vara en hjälp när det gäller dokumentets struktur. 
 
AK beslutade att återremittera RAS för breton till Specialklubb för Kontinentala 
Fågelhundar, SKF, med uppmaningen till rasklubben att beakta specialklubbens 
synpunkter.  
 

§ 43  Utbildning 

a) Fråga från Utbildningskommittén, UK 

AK hade mottagit en förfrågan från UK där man önskade att AK skulle inkomma 
med förslag på utbildningar som AK har det innehållsliga ansvaret för men som 
skulle passa för att helt eller delvis lägga som distansutbildning. UK har det 
delegerade ansvaret att, i samverkan med ämnesansvarig kommitté, bland 
annat ta fram digitala utbildningar. 
 
AK konstaterade att utbildningsfrågorna är av stor vikt för arbetet med 
avelsfrågorna inom ras- och specialklubbar. AK arbetar med att utveckla 
verksamheten framförallt beträffande grundutbildningen för avelsfunktionärer 
både vad gäller former och studiematerial. AK önskar därför återkomma till UK 
med de önskemål som kommittén finner lämpliga för att möta 
utbildningsbehoven. 
 

b) Avelskonferensen 2015 

Pekka Olson rapporterade vad arbetsgruppen för Avelskonferensen 2015 hade 
diskuterat sedan AKs förra sammanträde. Avelskonferensens tema planeras att 
vara avel för funktion och med funktion avses till exempel jakt, tjänst, bruks 
och sällskap. Förslag på ämnen som ska rymmas under utbildningen är 
avelsstrategier, arvbarhet för olika funktioner och beteenden, att använda 
konsekvensanalyser i avelsarbetet, mentalitet, ögats adnexa med mera. 
 

c) Vårens utbildningar 

För vårens centrala Temautbildning den 5-6 april har intresset varit stort bland 
special- och rasklubbar. Antalet anmälda är stort och planeringen är i sitt 
slutskede. Ett antal rasklubbar är inbjudna att hålla anföranden kring specifika 
områden inom avelsarbetet i sin ras. Ett antal representanter från AK kommer 
att närvara under dagarna. 
 
Grundutbildningen för avelsfunktionärer inom SKKs jakthundklubbar äger rum 
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den 12-13 april på Östermalma. Från AK kommer Kjell Andersson, Maija-Leena 
Eloranta och Karin Drotz att närvara. AK diskuterade hur formerna för den här 
typen av utbildning kan utvecklas i framtiden och om det finns fortsatt behov 
av utbildningstillfällen speciellt riktade till jakthundklubbar. 
 

§ 44 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Pekka Olson rapporterade att han och Sofia Malm har haft möte med Ulf Uddman 
angående framtida utveckling av Avelsdata. Den förstudie som ska föregå utvecklingen 
kan förhoppningsvis påbörjas under hösten 2014, förutsatt att det IT-stöd som är 
nödvändigt för genomförandet beräknas finnas tillgängligt under nästa år.  
 
Vidare rapporterade Pekka Olson att Brenda Bonnett kommer att besöka SKK i slutet 
av mars för att diskutera det internationella samarbetet kring en gemensam webbplats 
för hundavelsfrågor.  
 
Åke Hedhammar meddelade att han under våren kommer att närvara på ett FCI-
sammanträde där en viktig punkt blir att diskutera de regler som föreligger för att få 
bilda en ny hundras. På sammanträdet kommer även nordiska Breed Specific 
Instructions, BSI, att tas upp. 
 
Ulla-Britt Karlmann rapporterade att lancashire heeler ännu inte erkänts av FCI. 
Ansökan som inlämnats till FCi i enlighet med gällande bestämmelser ska nu istället, 
enligt uppgift, prövas av FCI utifrån det ännu ej fullt fastställda regelverket.   

  
Petra Waleij meddelade att förstudien rörande online-registrering för hund på 
webbsidan Köpa Hund blivit något fördröjt. 
 
Kjell Andersson kommer, förutom på grundutbildningen den 12-13 april, att föreläsa 
om genetik för Svenska Luzernerringen och för Svenska Setterklubben för engelsk 
setter under våren. 
 
Sofia Malm rapporterade att hon under våren är biträdande handledare för en student 
som gör sitt examensarbete om patellaluxation vilket är extra intressant eftersom 
antalet vetenskapliga studier om sjukdomens nedärvning är mycket begränsat.  
 
Vidare rapporterade Sofia Malm att en praktikant på SKKs avdelning för avel och hälsa 
under fyra veckor i vår kommer att arbeta med att ta fram ett utkast till en översiktlig 
anomalex, ett register över olika genetiska anomalier hos hund. Maija-Leena Eloranta 
ansvarar för handledningen.   
 
Den 11 mars deltog Sofia Malm på ett referensgruppsmöte på Jordbruksverket där 
diskussioner bland annat fördes kring smittskydd, smuggelhundar och borttagning av 
sporrar. SKK tog här, förutom i tidigare remissvar, möjligheten att framföra sin syn på 
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Jordbruksverkets beslut att förbjuda borttagande av sporrar utan medicinsk anledning. 
Frågan kring sporrar väckte ytterligare diskussion inom AK och kommittén avser att 
hålla frågan fortsatt levande. 
 
Sofia Malm har även föreläst om SKKs arbete i avelsfrågor vid årets steg 2-utbildning av 
kennelkonsulenter. 
 
I början av året träffade Sofia Malm och Åke Hedhammar ett nytt svenskt 
laboratorium, Dynamic Code, som inom en nära framtid planerar att lansera DNA-
tester för olika sjukdomar hos hund. Man har dessförinnan och därefter haft en del 
kommunikation med Dynamic Code kring de paket med tester för olika sjukdomar som 
kommer att tillhandahållas för de olika rasgrupperna. 
 
Med anledning av den ökande mängd DNA-tester som erbjuds hundägare och 
rasklubbar och med tanke på de svårigheter och konsekvenser som användningen av 
olika DNA-tester kan medföra i avelsarbetet, beslutade AK att lyfta frågan om DNA-
tester inom hundaveln för en principdiskussion på nästkommande sammanträde 

 

§ 45 Protokoll och protokollsutdrag från SKKs kommittéer 

a) Protokollsutdrag från FK 5-2013 
Det förelåg protokollsutdrag från SKKs föreningskommitté gällande 
Eurasierklubben och en internationell organisation utanför SKK.  
 
AK tog del av protokollsutdraget samt ett antal skrivelser som förelåg som 
underlag och beslutade att kalla Eurasierklubben samt ett antal uppfödare till 
möte med representanter från AK. 

 

b) Protokollsutdrag från KHM 5-2013 
Det förelåg ett protokollsutdrag från SKKs kommitté för hundars mentalitet, 
KHM, gällande krav på genomförd BPH alternativt känd mental status för att 
registrering av valpkull ska vara möjlig för raserna saarloos wolfhond, 
ceskoslovensky vlciak och rafeiro do alentejo. 
 
KHM föreslår att ovanstående ska gälla från och med den 1 januari 2015. 
 
AK beslutade i enlighet med det förelagda förslaget. 

 

§ 46 Pågående ärenden 

AK noterade förteckningen över pågående ärenden och uppdaterade densamma. 

 

§ 47  Kopia för kännedom 
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a) Remissvar reglering i Djurskyddsförordningen L2013 2984 

b) Nyheter gällande doping 

c) FCI Circular 14 

d) Kort information om Penn Hip 

e) Minnesanteckningar från möte med Svenska Taxklubben 2014-02-12 

 

§ 48  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 49 Nästkommande sammanträde 

 

Nästkommande sammanträde äger rum den 14 maj 2014. 
 

§ 50  Sammanträdets avslutande 

 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Maija-Leena Eloranta, 
ordförande     justerare  
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


