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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2017-03-14. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och 
Anna Uthorn. 

Adjungerade: 

Linda Andersson (på telefon), Karin Drotz, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa 
Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp, och Petra Waleij. 

Anmält förhinder:  

Maija-Leena Eloranta, Maria Dahlberg 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 32 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 33 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 34 Fastställande av dagordning 

Ordningsföljden på punkterna i dagordningen justerades innan den fastställdes. 

 

§ 35 Föregående protokoll 

I § 20 i föregående protokoll gällande bichon frisé beslutade AK att bifalla ras- och 
specialklubbens önskan att avsluta hälsoprogram för ögon avseende PRA.  
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I och med önskemålet om ändringen hade klubben delreviderat och anpassat sina 
avelsstrategier. AK vill förtydliga att även dessa ändringar och klubbens RAS i sin helhet 
fastställdes på AK 1-2017. 

 

§ 36  Bordlagda ärenden 

a) AK 1-2017 § 12 Avelsspärr 

AK beslutade att bordlägga beslut om principen för att belägga hund med 
avelsspärr för att ytterligare arbeta med frågan.  

Kommittén beslutade att låta frågan vara fortsatt bordlagd.  
 

b) AK 1-2017 § 22 Hälsoprogram för rottweiler 

Ärendet behandlas i § 51. 

 

§ 37 Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för januari och februari 
2017.  Hittills finns endast ett fåtal bokförda kostnader och kommittén lade den 
ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 

§ 38  Dispensansökan tibetansk spaniel 

Det förelåg en ansökan från en uppfödare om att få använda en hund, opererad för 
cherry eye, i avel. Enligt uppgift opererades hunden efter att trauma orsakat den 
blottade tårkörteln.  

AK tog även del av specialklubbens yttrande i frågan samt rekommendationer från 
klubbens fastställda avelsstrategier.   

AK konstaterade att cherry eye inte är definierat som en allvarlig defekt men kan 
medföra olägenhet för hunden. Det finns sannolikt bakomliggande ärftliga orsaker till 
att tårkörteln fallit fram. Hundar med cherry eye ska användas med försiktighet i avel 
och alltid paras med hund som är fri från cherry eye.  

AK diskuterade frågan och noterade att dispens för utställning har sökts och är beviljad 
av SKK utifrån Nationellt dopingreglemente för hund.  

AK beslutade att, i enlighet med klubbens avelsrekommendationer, bevilja dispens för 
att hunden används sparsamt i avel och med hund som är fri från cherry eye.  

 

§ 39  Genetiskt test för merle 

Avdelningen för avel och hälsa får en del frågor om färgen merle som orsakas av en 
specifik mutation i hundens arvsmassa. En avkomma efter två hundar som bär på 
merleanlaget löper en ökad risk för defekter som är kopplade till genvarianten. Färgen 
merle förekommer i flera raser och för samtliga gäller att det inte är förenligt med 
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SKKs grundregler att para två kända anlagsbärare för merle med varandra. 
Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med bland annat gul eller röd pälsfärg.  

AK har tidigare diskuterad frågan om central registrering av DNA-test för merle och 
förhoppningen var då att SLU skulle sätta upp testet. SLU valde senare att inte göra 
testet tillgängligt då det är tekniskt krävande att genomföra. 

Kommittén har nu informerats om att Norska Kennelklubben har börjat tillämpa DNA-
test för merle genom det tyska laboratoriet Laboklin. Baserat på tillgängligt underlag 
bedömer SKKs experter Laboklins test som tillförlitligt och det kategoriserar dessutom 
alla de fyra genvarianter för merle som idag är definierade.  

AK diskuterade noggrant hur rekommendationerna kring DNA-test för merle bör se ut.  

Kommittén beslutade att införa central registrering av merle-test genomförda vid 
Laboklin (såväl laboratorieremissen som SKKs DNA-remiss ska användas) samt att se 
över SKKs registreringsregler och AKs policyuttalande avseende merle. AK beslutade 
att uppdra till Petra Waleij, Sofia Malm och Anna Uthorn att se över SKKs 
registreringsregler avseende merle. De klubbar som idag har särbestämmelser 
avseende merle i registreringsreglerna kommer att kontaktas med förslag om att 
revidera dessa. Berörda klubbar kommer även att uppmanas att informera sina 
uppfödare om möjligheten att testa hundar som i nuläget är avelsspärrade i enlighet 
med gällande särbestämmelser för att se om dessa bär på merle-anlaget.  

För central registrering av testresultat gäller att SKKs DNA-remiss ska fyllas i vid 
provtagningen och bifogas till provsvaret från laboratoriet.  

 

§ 40 Dispensansökan cavalier king charles spaniel - överklagan 

Till AKs förra möte (AK 1-2017) förelåg en dispensansökan från en uppfödare som 
önskar dispens från Registreringsreglerna för avel på sin cavalier king charles spanieltik 
vars mor saknar intyg på hjärtundersökning utan anmärkning vid fem års ålder.  

AK beslutade då att avslå dispensansökan. Till dagens möte hade uppfödaren 
inkommit med en överklagan och en skrivelse med förklaring till tikens mammas 
hälsotillstånd som AK uppmärksammat vid tidigare behandling av ärendet.  

AK diskuterade ärendet och konstaterade att inget nytt som motiverar förändring av 
kommitténs tidigare beslut hade inkommit till dagens möte. 

AK beslutade att stå fast vid tidigare beslut att neka dispens för tiken och avser 
därmed inte att bevilja avsteg från rasens hälsoprogram. Kommittén ville återigen 
poängtera att tiken, i enlighet med rasens hälsoprogram, kommer att kunna tas i avel 
vid fem års ålder under förutsättning att hon då själv uppfyller hälsokraven. 

 

§ 41 Önskemål om rasvårdsprojekt för tax 

Det förelåg en förfrågan från uppfödare om inkorsning av basset fauve de bretagne 
tillsammans med varianten strävhårig normaltax i syfte att bredda taxrasens avelsbas 
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samt öka dess duglighet som jakthund. Svenska Taxklubben har yttrat sig i frågan och 
anser inte att inkorsningen är befogad inom strävhårig normaltax. 

AK är generellt sett positiva till rasvårdsprojekt om det finns behov av det i något 
avseende, speciellt om populationen är liten eller om inkorsning av annan ras 
möjliggör förbättrad hälsa och variationen inom den egna rasen är för liten för att 
kunna möjliggöra en tillräckligt stor hälsoförbättring.  

I det aktuella fallet ser AK att det inom tax finns en stor population med 
tillfredsställande variation både gällande egenskaper och taxens anatomi. Det inkomna 
underlaget är för litet för att kommittén ska bevilja inkorsning av annan ras. I 
motiveringen måste påvisas att populationen är liten alternativt att rasen, av annan 
anledning, är i behov av inkorsning samt att den tilltänkta inkorsningsrasen besitter de 
egenskaper som det finns behov av i ursprungsrasen.  

 

§ 42 Index för HD och ED 

a) Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben 

Vid AK 1-2017 beslutade Avelskommittén att införa index för ett antal 
ytterligare raser. Kommittén uttalade då att man avser införa HD-/ED-index för 
tysk schäferhund från januari 2018, och att i dialog med klubben fastställa 
huruvida hälsoprogrammet för HD bör innebära krav på eller rekommendation 
om preliminärt kullindex för HD över 100.   

Svenska Schäferhundklubben hade inkommit med en skrivelse till AK i vilken 
klubben önskar införa krav på kullindex för svenska parningar på lägst 100. För 
parning med utländska hanar var önskemålet att tiken har lägst index 100 men 
att HD A eller B också skulle gå bra. Specialklubben Svenska Brukshundklubben 
står bakom rasklubbens önskemål. 

AK diskuterade klubbens inkomna önskemål om en striktare skrivning i 
registreringsregler avseende HD för tysk schäferhund. Kommittén diskuterade 
särskilt hur avel med utländska avelsdjur ska kunna bedrivas på ett bra sätt.  

AK beslutade att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-resultat 
registrerat 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/ED ska det preliminära 
kullindexet vara över 100.  

 

b) Nya indexraser - återkoppling 

Sofia Malm har, efter AKs förra möte, kontaktat ett antal klubbar med förfrågan 
om intresse för index för HD och/eller ED med införande under 2018-2019.  En 
del klubbar har hunnit inkomma med svar på förfrågan om man vill ha index 
medan andra inte hunnit processa frågan inom klubben. AK noterade att 
många av de som responderat till kontakten från SKKs kansli är positiva till att 
införa index.  
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AK har noterat att Staffordshire bullterrierklubben har tackat nej till index vilket 
är mycket olyckligt då rasen har en hög HD-frekvens. Index som verktyg är 
särskilt användbart för raser med hög HD-frekvens där index ger möjlighet till 
en säkrare avelsvärdering och ett bättre utnyttjande av den befintliga 
populationen, samtidigt som HD-problematiken kan minskas i snabbare takt än 
tidigare.  

Kommittén uppmanar klubben att ta upp frågan till diskussion igen och höra av 
sig om SKKs kansli kan bidra med information i indexfrågan.  

Kommittén beslutade även att tillfråga SvTeK om deras syn på införande av 
index för HD och ED hos staffordshire bullterrier. 

AK noterade informationen om svar från de tillfrågade klubbarna. Kommittén 
beslutade att avvakta med definitivt beslut om ytterligare nya indexraser till 
nästkommande möte i juni 2017. 
 

c) Indexutbildning 

AK planerar att genomföra två utbildningstillfällen för avelsfunktionärer under 
2017. Avelsfunktionärer i klubbar för nya indexraser kommer att bjudas in för 
några timmars kostnadsfri utbildning onsdagen den 11 oktober och lördagen 
den 14 oktober.  

Mycket information om index finns på skk.se och på SKK Play där flertalet av de 
vanligaste frågorna besvaras på ett lättförståeligt sätt.   

 

§ 43 SKK Play 

På föregående möte diskuterade AK ämnen inom hundavel som kunde vara 
aktuella som tema i 2018 års program i programserien SKK Play för uppfödare. 
Kommittén beslutade då att diskutera frågan vidare på dagens möte.  

AK har svårt att se att det finns möjlighet att avsätta resurser för SKK Play 2018 
då kommittén ännu inte vet om det finns andra projekt som kommer 
möjliggöras och måste prioriteras under kommande år. IT-planen för 2018 
fastställs inte förrän tidigast hösten 2017 vilket gör det svårt för kommittén att 
slå fast långsiktig planering och fördelning av resurser.  

En programidé som kommittén gärna skulle medverka i, genom Åke 
Hedhammars försorg, är ett bredare utbildningsavsnitt på temat ”Det här gör 
SKK”. Eventuellt skulle även SKKs veterinär Linda Andersson kunna medverka. 
Programmet skulle kunna lyfta upp vad SKK gör och hur man arbetar för 
uppfödare, hundägare och för hundars hälsa.  

 

§ 44 Mall för utvärdering av mentala hälsoprogram 

Representanter från AK och KHM har tagit fram en mall för utvärdering av mentala 
hälsoprogram. Ett antal raser har hälsoprogram för mentalitet och dessa bör, precis 
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som övriga hälsoprogram, utvärderas regelbundet över tid. För att underlätta 
klubbarnas arbete med utvärderingen finns nu en mall att tillgå. Mallen finns inom kort 
att hämta på skk.se. 

 

§ 45 Breeding Commission 

I maj 2017 sammanträder FCI Breeding Commission. SKKs representant är AKs 
ordförande Annica Uppström. AK önskar att Breeding Commission följer upp de tankar 
och slutsatser som framkommer vid 2017 års Dog Health Workshop som kommer att 
äga rum i Paris i april. 

 

§ 46 Dispensregistrering, inmönstring 

Till föregående möte hade en arbetsgrupp gått igenom de befintliga rutinerna för 
dispensregistrering (inmönstring) och till dagens möte hade gruppen inkommit med ett 
förslag till ändrade rutiner och förslag till revidering av befintligt regelverk för 
dispensregistrering.  

AK beslutade att följande text ska gälla för dispensregistrering från 2018-01-01. 

Dispensregistrering 

a)  För hundar som inte uppfyller kraven för att registreras direkt i SKKs 
huvudregister enligt Allmänna registreringsregler kan registrering ske efter 
särskild dispens. Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver 
berörd specialklubb för yttrande. Beslut om dispensregistrering fattas av SKK. 

b) Hund, vars härstamning inte kan härledas till inom samma ras registrerade 
hundar, kan i undantagsfall erhålla registreringsdispens efter att ha bedömts 
med avseende på exteriör, mentalitet/funktion, hälsa och/eller med hänsyn till 
genetisk variation. Vilka uppgifter som behövs kan variera beroende på 
ändamålet med dispensregistreringen. Dispens kan ges till exempel för att 
möjliggöra uppbyggnad av raser, i raser där avelsbasen blivit alltför smal eller 
där viktiga egenskaper som hälsa eller funktion behöver förbättras. 

c) Syftet med dispensregistrering är i första hand att kunna tillföra rasen 
presumtivt värdefulla avelsdjur. För att en hund ska komma ifråga för 
dispensregistrering ska den motsvara sedvanliga krav för avel som att vara frisk 
med god mentalitet samt exteriör och genetiskt tänkas kunna tillföra de 
egenskaper som rasen behöver. 

 För dispensregistrering krävs att hunden är minst 12 månader och ID-märkt. 

 Ansökan om dispensregistrering ställs till SKK, som tillskriver berörd 
specialklubb för kännedom. 

 Beslut om dispensregistrering fattas av SKK. 

 Besluten anmäls till och protokollförs av SKK/AK samt meddelas till berörd 
specialklubb. 
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Det huvudsakliga syftet med dispensregistrering är att tillföra rasen presumtivt 
värdefulla avelsdjur. Förfarandet ska inte användas i syfte att kunna tävla med 
oregistrerad hund eller som ett sätt att kringgå SKKs regelverk och dispensregistrera 
hundar som inte uppfyller Registreringsreglerna.  

AK ska, efter inhämtande av yttrande från ras-/specialklubben, bedöma varje 
inkommen ansökan enskilt med hänsyn till rasens behov och förutsättningar. 

AK konstaterade att man bör informera om och kanske till och med förorda 
dispensregistrering inom vissa raser. Informationsspridningen bör vara ett 
arbetsområde för AK under kommande verksamhetsperiod.  

 

§ 47 Skrivelse collie 

AK har under hösten 2016 träffat projektgruppen för Svenska Collieklubbens, SCK, 
projekt ”mentalt sund collie” tillsammans med SBK och forskare från SLU. Efter mötet 
har AK mottagit en förfrågan om att bilda en arbetsgrupp tillsammans med 
projektgruppen och forskare vid SLU.  

Det rådde oklarheter om SCKs delaktighet i projektet och AK hade därför bett 
rasklubben att klargöra sin roll i arbetet med projektet samt projektgruppens uppgift, 
mål och mandat.  

SCK har svarat att klubben ”har gett projektgruppen fortsatt mandat att ingå i den nya 
föreslagna arbetsgruppen för att fortsätta med att hitta lösningar, för att 
collieuppfödare ska använda mentalindex som ett skarpt verktyg i avelsarbetet. Målet 
med arbetsgruppen är att hitta lämpliga lösningar för att kullar ska nå minst 100 i 
index.” 

AK har noterat att det finns en konflikt inom rasklubben men vill ändå försöka vara 
behjälplig i att förbättra den mentala hälsan hos collie. 

AK beslutade att Sofia Malm och Helena Frögéli kan ingå i den föreslagna 
arbetsgruppen tillsammans med SCKs projektgrupp och eventuellt representanter från 
SLU.  

 

§ 48 AU-beslut dispensansökan collie 

AKs arbetsutskott hade, sedan förra kommittémötet fattat nedan beslut. 

”SKKs avelskommitté har mottagit en dispensansökan från en uppfödare av collie som 
önskar para sin tik med en hane som inte har känd mental status, genomgången 
Mentalbeskrivning Hund.  

Då den aktuella tiken är i löp behandlas ärendet av Avelskommitténs arbetsutskott.  

SKKs avelskommittés arbetsutskott har tagit del av Svenska Brukshundklubbens och 
Svenska Collieklubbens yttrande i ärendet.  
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Enligt SKKs registreringsregler ska resultatet känd mental status föreligga före parning 
för föräldradjur som är boende i Sverige.   

Det har kunnat påvisas genom hundägarenkäter och resultat från mentalbeskrivningar 
att det finns stora rädslor hos rasen och rasklubben arbetar aktivt för att förbättra 
rasens mentalitet. Arbetsutskottet kan därmed inte, med tillgängliga uppgifter, se att 
det finns anledning att frångå regelverket och använda en hanhund som saknar 
resultat från MH. 

SKKs avelskommittés arbetsutskott beslutade, i enlighet med begäran från special- och 
rasklubb, att avslå dispens.” 

Avelskommittén beslutade att fastställa arbetsutskottets beslut.  

 

§ 49 Hälsoprogram för gordonsetter 

Det förelåg tre ansökningar från Svenska Gordonsetterklubben gällande 

1. Hälsoprogram, nivå 3, avseende Cerebellär cortikal abiotrofi, CCA.  

2. Hälsoprogram, nivå 3, avseende Ceroid lipofuscinos, CL. 

3. Hälsoprogram, nivå 3, avseende Progressiv retinal atrofi, PRA. 

AK noterade ansökningarna från rasklubben. Ansökningarna är sedan tidigare skickade 
till SKKs DNA-grupp för granskning och validering av aktuella test.  

AK beslutade att invänta DNA-gruppens yttrande och återuppta frågan på 
nästkommande kommittémöte. 

 

§ 50 Hälsoprogram för shetland sheepdog 

Det förelåg en ansökan från Svenska Shetland Sheepdogklubben om avveckling av 
hälsoprogrammet avseende PRA. Klubben har bifogat en utvärdering av 
hälsoprogrammet från att programmet infördes 2003 till och med 2015. Av 
utvärderingen framkommer att det är ineffektivt samt att en ytterst låg andel av 
hundar i rasen diagnostiseras med PRA.  

AK konstaterade att klubbens ansökan är väl underbyggd och motiverad med en bra 
utvärdering av hälsoprogrammet som underlag. 

Kommittén beslutade att bevilja klubbens ansökan om avveckling av hälsoprogrammet 
avseende PRA. Anna Uthorn deltog inte i beslutet.  

Hälsoprogrammet avslutas i och med att beslutet är fattat. Klubben ombeds göra 
erforderliga justeringar i de rasspecifika avelsstrategierna.  

 

§ 51 Hälsoprogram för rottweiler 

Svenska Rottweilerklubben har tidigare inkommit med en ansökan om central 
registrering, hälsoprogram nivå 1, av Juvenile Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy, 
JLPP.  
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AK har tidigare skickat ansökan till SKKs DNA-grupp för validering av det aktuella DNA-
testet.  

Till dagens möte hade kommittén informerats om att testet för JLPP anses vara 
tillförlitligt. Förekomsten av JLPP hos rottweiler är liten men sjukdomen är allvarlig och 
det finns rekommendationer gällande den i rasens hemland varifrån en hel del 
avelsdjur importeras. 

AK beslutade att bifalla klubbens ansökan om central registrering, hälsoprogram nivå 
1, av JLPP med början så snart administrativa rutiner finns på plats på SKKs kansli.  

 

§ 52 Diskbråck hos tax 

Förekomsten av diskbråck hos tax har tidigare varit en punkt på AKs dagordning (AK 5-
2016 § 128). Det är rasens allvarligaste hälsoproblem och central registrering av 
resultat från ryggröntgen finns redan i de övriga nordiska länderna.  

En arbetsgrupp har studerat befintligt material och vetenskapliga studier i ämnet samt 
gått igenom ryggröntgenprogram i andra nordiska länder. Utifrån den inhämtade 
informationen presenterade de sina förslag till åtgärder och fortsatt arbete för att 
förbättra taxens rygghälsa. Arbetsgruppen anser, baserat på den stora mängd 
tillgänglig och granskad information, att det vore relevant att införa central registrering 
av ryggröntgen hos tax. Den frivilliga ryggröntgen skulle vara ett komplement till andra 
åtgärder som redan initierats av Svenska Taxklubben.  

AK instämde i arbetsgruppens slutsats och tycker att förslaget är bra.  

AK beslutade att skicka förslaget till specialklubben med önskan om återkoppling innan 
kommitténs nästkommande möte. Beslutet justerades omedelbart.  

 

§ 53 Översyn av SKKs registreringsregler  

a) Utvärdering av hälsoprogram – inkomna svar 

AK har till dagens möte mottagit utvärderingar från Svenska Älghundklubben, 
Specialklubben för Bearded Collie, Svenska Boxerklubben, Svenska 
Kooikerhondjeklubben, Old English Sheepdog Sällskapet, Pon-Unionen, Nova 
Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, Svenska Shetland Sheepdog Klubben, 
Svenska Rottweilerklubben och Svenska Eurasierklubben. 

Kommittén gick igenom samtliga inkomna utvärderingar och vill rikta ett tack 
till ovan klubbar.  
 

b) Översyn av övriga registreringsregler – inkomna svar 

Översynen av SKKs registreringsregler omfattar, förutom hälsoprogram, för 
vissa raser även övriga skrivningar gällande till exempel färger och parning 
mellan rasvarianter. AK vill påminna om att SKKs generella inställning är, precis 
som anges i SKKs avelspolicy, att undvika avelsrestriktioner som inte är 
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relaterade till hundrasernas sundhet. Det innebär till exempel att man är 
tveksam till det fokus som läggs på färg och felfärgade hundar inom vissa raser. 

AK har till dagens möte mottagit svar från Club Berger des Pyrénées, Svenska 
Spets och Urhundsklubben och Svenska Vorstehklubben. 

Kommittén tackade för inkomna svar från klubbarna.  

Den arbetsgrupp för översyn av särbestämmelserna vid valpregistrering som 
tillsattes vid möte nr 1 2016 kommer inför AKs nästa möte att gå igenom 
inkomna utvärderingar och ansökningar om förändringar i hälsoprogram. 

 

 

§ 54 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a)  RAS inkomna för granskning 

 Slovenský hrubosrstý stavac  

 

b) RAS för fastställande 

 Slovenský hrubosrstý stavac, förenklad RAS 

 Basenji, Kjell Andersson 

 Welsh corgi pembroke, Anna Uthorn 

 Polski owczarek nizinny, Katarina Petersson 

 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. 

c) Diskussion om RAS 
Avelskommittén diskuterade rutinerna för RAS, både de på SKKs kansli, hos 
granskarna och i kontakt med klubbar.  

AK beslutade att under kommande verksamhetsperiod påbörja utvärdering av 
RAS. Kommittén beslutade att Karin Drotz, Helena Frögéli, Kjell Andersson och 
Anna Qvarfort ska göra en första förstudie och fundera över arbetet med RAS i 
framtiden.  
 

§ 55 AKs grundutbildning för avelsfunktionärer 
AK har tidigare bildat en arbetsgrupp för att se över grundutbildningen för 
avelsfunktionärer i framtiden. Kommittén tog del av arbetsgruppens 
minnesanteckningar från ett första möte.  
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Behovet av utbildningen ska ses över och även vilka önskemål som finns ute hos 
klubbarnas avelsfunktionärer. Arbetet ska pågå under 2017 och arbetsgruppen har 
tagit fram ett antal frågeställningar att arbeta efter.  

AK beslutade att uppdra till arbetsgruppen att skapa och skicka ut en enkät till 
klubbarnas avelsfunktionärer för att få en mer detaljerad bild av klubbarnas arbetssätt, 
utbildningsbehov och önskemål. 

Kommittén diskuterade även den pågående produktionen av utbildning där boken 
Hundavel i teori och praktik är studielitteratur. Den webbaserade utbildningen som 
produceras av Utbildningskommittén påverkar på sikt upplägget av utbildningen för 
avelsfunktionärer. AK ser gärna att kommittén har möjlighet att vara med och 
samverka kring innehållet i den utbildningen för att lättare få en helhetsbild över 
utbildningsblocket för avel. AK ser genetik som en viktig del i utbildningen av både 
avelsfunktionärer och uppfödare och grundläggande genetik är en förutsättning för att 
förstå hundavel i ett vidare perspektiv. AK vill föreslå att en ledamot från kommittén 
kan delta i en eventuell framtida referensgrupp för utbildningen. 

 

§ 56 Konferensbidrag 

Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet vid anordnande av 
konferens och uppfödarmöte.  

a) Svenska Terrierklubben 
Det förelåg ansökan från Svenska Terrierklubben om bidrag till ett 
avelsseminarium den 15 oktober 2017. 
AK fann det inte möjligt att bevilja ansökan i befintlig form framförallt då 
information om preliminärt program saknas. Det är en fördel om även budget 
och information om inbjudna föreläsare finns bifogat till en ansökan om 
konferensbidrag för att AK ska kunna bilda sig en uppfattning om innehållet i 
konferensen eller träffen. 
AK beslutade att avslå ansökan. 
 

b) Svenska Älghundklubben 
Det förelåg ansökan från Svenska Älghundklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 11 augusti 2017. 
Kommittén tog del av det preliminära programmet samt budget för 
specialklubbens konferens för avelsråd och uppfödare i Rättvik. 
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
 

§ 57 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från Ann Ström, verksam veterinär vid Malmö Djursjukhus i 
Malmö, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 
för att utfärda patellaintyg samt hjärtintyg.  
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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 Ann Ström 
har motsvarande kompetens.  

AK beslutade att Ann Ström medges dispens från krav på specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs hjärtintyg samt patellaintyg. 
Punkten justerades omedelbart.  

 

§ 58 Reviderat valpbesiktningsintyg 

AK förevisades det näst intill färdiga reviderade valpbesiktningsintyget som varit ute på 
försök hos ett antal veterinärer. Valpbesiktningsintyget, som utformats av en 
arbetsgrupp bestående av veterinärer och uppfödare, är till för valpar upp till sex 
månader av alla raser. Anvisningarna för hur ifyllande av intyget ska göras ska 
säkerställa att veterinärer gör en enhetlig bedömning av valpar.  

AK uttryckte att intyget i stort ser bra ut och tackade arbetsgruppen för ett bra arbete.  

 

§ 59 Information från ledamöter och adjungerade 

Åke Hedhammar rapporterade kort från mötet med den Nordiska brakycefaligruppen.  

Kjell Andersson informerade om att han kommer att närvara vid möte med 
Jordbruksverkets referensgrupp för bevarande av svenska raser som äger rum i slutet 
av mars.  

Helena Frögéli berättade kort om SKKs nya funktionärskategori, mentalpoolisterna, 
som är ett antal personer som knutits till SKK för att vara resurser åt klubbarna i 
mentalitetsfrågor. Det har även tagits fram en broschyr med kort information om 
Mentalpoolen. 

Åsa Lindholm arbetar just nu på en artikelserie för Hundsport där temat är ”Min första 
valpkull”.   

Petra Waleij meddelade att hon tillsammans med Ulf Uddman diskuterar en 
överenskommelse med Försvarsmakten gällande registrering av Försvarsmaktens 
tjänstehundar. 

Helena Skarp informerade om att Jordbruksverket nu reviderar 
djurskyddsföreskrifterna. Avdelningen för avel och hälsa har tittat på punkten i 
föreskrifterna som gäller avel och Helena Skarp informerade om avdelningens förslag 
till justering i texten. Vidare har hon deltagit i möte med Samverkansgruppen för 
hundvälfärd. 

 

§ 60 Protokoll 
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 Minnesanteckningar Ag SRD 

Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna. 

 NKU/AU Minutes 2017-02-23 

AK hade noterat att flera av de beslut som fattas i NKU/AU gäller frågor som 
behandlas eller bör behandlas i NKUs vetenskapliga kommitté. Dock verkar 
ingen eller liten hänsyn tas till NKU/VKs ställningstagande eller beredning i 
frågorna och flera av de frågor som rör NKU/VKs verksamhetsområde har inte 
lämnats till den vetenskapliga kommittén för ställningstagande vilket AK finner 
anmärkningsvärt.  

AK beslutade att uppdra till Åke Hedhammar och Helena Skarp att framföra 
AKs åsikter och diskutera frågan vidare med SKKs presidium.  
 

§ 61 Protokollsutdrag  

 Protokollsutdrag från CS 1-2017 gällande bidrag till avelskonferens och engelsk 
bulldogg § 11 

AK fann det positivt att CS kallar specialklubben för engelsk bulldogg till möte 
och vill framföra att man från kommitténs sida önskar att Helena Skarp deltar i 
mötet. 

 

§ 62 Inför KF 

AK funderade över punkter som kommittén ser som angelägna att arbeta med under 
den kommande verksamhetsperioden. Redovisning av dessa kommer i AKs 
verksamhetsplan samt budget. 

Sammanställning av information till SKKs verksamhetsberättelse samt punkter och 
budget för AKs verksamhet 2018-2019 görs av sekreteraren under våren.  

 

§ 63 Pågående ärenden 

Kommittén gick igenom listan över pågående ärenden och aktualiserade den. 
 

§ 64 Kopia för kännedom 

 Önskemål om lägre registreringsavgift för lapphundar 

 Sammanställning av antal registrerade DNA-testresultat i SKKs databas 

 Uppdaterad sammanställning över läget för de svenska hundraserna 

 

§ 65 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 14 juni 2017. 

 

§ 66 Sammanträdets avslutande 
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Annica Uppström tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

 

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


