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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2016-08-24. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

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

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder:  

Anna Uthorn 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 87 Sammanträdet öppnas 

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

§ 88 Val av justeringsperson 

Maria Dahlberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 89 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 90 Föregående protokoll 

I § 67 beslutade AK att ta upp frågan gällande kriterierna för bedömning av avels- och 
uppfödargrupper med utgång i SKKs avelspolicy. Frågan är viktig att fundera vidare 
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kring och AK kommer att föra en djupare diskussion i november när mötestiden är 
längre. Därefter kan frågan diskuteras med berörd kommitté. 

 

§ 91  Bordlagda ärenden 

AK bordlade, på föregående möte, ett ärende gällande ansökan om registrering av 
treeing walker coonhound.  

AK beslutade att återuppta ärendet senare under mötet.  

 

§ 92  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med juli 2016.  
Kommittén noterade att ingen större förändring i resultatrapporten hade skett sedan 
förra mötet och att kostnaderna ryms väl inom budget. 

Därmed lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 

§ 93 Spärr av anlagsbärare 

Petra Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, informerade om att det allt oftare 
inkommer ansökningar till SKK om att avelsspärra hundar som är anlagsbärare för ett 
enkelt recessivt defektanlag. Individ som är anlagsbärare utvecklar inte själva 
sjukdomen men kan, om den paras med en annan anlagsbärare föra sjukdomen vidare 
till avkomman. En anlagsbärare ska därför endast paras med en individ som är fri från 
det aktuella sjukdomsanlaget. Då finns ingen risk att avkomman utvecklar sjukdomen, 
endast att anlaget ärvs vidare i enkel uppsättning till en del av valparna. Det finns 
därmed ingen anledning att avelsspärra en individ för att den har en enkel uppsättning 
av ett sjukdomsanlag. AK ansåg dock att frågan bör beredas närmre innan beslut kan 
fattas huruvida det ska vara möjligt att avelsspärra anlagsbärare. 

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som närmare ska gå igenom regler för att 
avelsspärra en hund. Arbetsgruppen består av Petra Waleij (sammankallande), 
Elisabeth Rhodin och Helena Skarp. 

 

§ 94 Texter i Hundrasguiden 

Samtliga SRD-rasers informationstexter på SKKs webbsida Hundrasguiden har setts 
över och uppdaterats i samarbete med respektive rasklubb.  

AK tackade Karin Drotz och rasklubbarna för ett bra arbete. Kommittén konstaterade 
att det finns möjlighet för alla rasklubbar att se över och justera sina rasbeskrivningar 
på Hundrasguiden och Köpahund.se.  

 

§ 95 Ansökan om ny ras – treeing walker coonhound 
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AK har tidigare (AK 3-2016 § 65) behandlat en ansökan från ett antal uppfödare av 
treeing walker coonhound, om att erkänna rasen och godta den för registrering i 
Sverige.  

AK beslutade då att bordlägga frågan och inhämta ytterligare information från 
uppfödarna av rasen samt från SKKs jakthundskommitté.  

Till dagens möte hade uppfödare av rasen inkommit med kompletterande information. 
Yttrande från Jakthundskommittén hade inte hunnit inkomma då kommittén inte 
hunnit sammanträda sedan AKs senaste möte.   

AK beslutade att ärendet skulle förbli bordlagt.  

 

§ 96 Ansökan om ny ras – american hairless terrier och rat terrier 

AK har mottagit en ansökan från Klubben för American Hariless Terrier i Sverige om att 
erkänna american hairless terrier och rat terrier och godta dem för registrering i 
Sverige. Föreningen ansöker även om att SKK ska godkänna parning mellan dessa två 
och att de då registreras som american hairless terrier på samma sätt som görs av 
American Kennel Club, AKC.  

AK gick igenom ansökan.  

AK beslutade att bevilja registrering av american hairless terrier och rat terrier som två 
varianter av en och samma ras. Kommittén beslutade att tillfråga Arbetsgruppen för 
standardfrågor om lämpligt namn för rasen.  

 

§ 97 Ansökan om ny ras – catahoula leopard dog 

Det förelåg en ansökan om att erkänna rasen catahoula leopard dog och godta den för 
registrering i Sverige.  

Kommittén kunde inte finna att ansökan och det inkomna underlaget gjorde det 
möjligt att bevilja ansökan. Ledamöterna ställer sig även tveksamma till att rasen är 
lämplig att fungera enligt den amerikanska rasbeskrivningen, som arbetande hund 
inom jakt och gårdsvaktande i Sverige.  

AK beslutade att avslå ansökan.  

 

§ 98 Ansökan om dispens för avel med cavalier king charles spanieltik 

AK gick igenom en inkommen ansökan gällande dispens för avel med fodervärdstik av 
rasen cavalier king charles spaniel. Tiken är född 2015 och uppfödaren önskar dispens 
för att para tiken innan hon har fyllt fem år. Det är inte förenligt med det nya 
hälsoprogrammet (gällande from 2017-01-01) att para en hund innan fem års ålder om 
inte föräldradjuren har ett hjärtintyg utan anmärkning vid fem års ålder. I sådant fall 
kan avelsdebut ske vid 3 års ålder. 
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AK förde en ingående diskussion gällande dispens för avel med ”cavalier” där 
förutsättningarna har ändrats i och med det förändrade hälsoprogram som börjar gälla 
2017-01-01.  

AK konstaterade att det inte finns möjlighet att lämna en generell dispens för hunden 
och att tiken är för ung för att gå i avel. Dispensansökningar ska skickas in i samband 
med att parning är aktuell och den planerade kombinationen av avelsdjur ska anges i 
ansökan.  

Kommittén beslutade att avslå dispens för avel 

AK välkomnar en ny dispensansökan om parning är aktuellt när tiken är äldre och det 
har konstaterats att hon är lämplig för avel med avseende på hälsa och mentalitet.  

 

§ 99 Ansökan om dispens för avel med cavalier king charles spanielhane 

Det förelåg en ansökan gällande dispens för avel med hanhund av rasen cavalier king 
charles spaniel. Hunden är född 2013 och hundägaren önskar dispens för hanhunden 
att gå i avel. Det är inte förenligt med det nya hälsoprogrammet (gällande from 2017-
01-01) att para en hund innan fem års ålder om inte föräldradjuren har ett hjärtintyg 
utan anmärkning vid fem års ålder. I sådant fall kan avelsdebut ske vid 3 års ålder.  

Kommittén diskuterade ärendet och kunde inte finna tillräckliga skäl att ta hunden i 
avel vid så pass låg ålder då rasens hälsoprogram stipulerar annat. AK konstaterade att 
hunden även har en sjukdomsbild i släkten som gör att det finns goda skäl att avvakta 
avel innan hunden blivit äldre och fortfarande är frisk.   

AK beslutade därmed att avslå dispensansökan.  

 

§ 100 Skrivelse gällande collie 

En projektgrupp inom Svenska Collieklubben har tillskrivit AK och önskar ett möte med 
kommittén. Projektgruppen har sedan 2010 arbetat med projektet Mentalt sund collie 
som startades upp efter ett möte med AK. Nu önskar man träffas för att berätta vad 
som hittills skett samt diskutera projektets fortsättning. AK har noterat att klubben på 
ett förtjänstfullt sätt sprider kunskap om projektets delar, till exempel mentalindex, i 
klubbens publikation och på webbplatsen.  

AK konstaterade att ärendet även är en fråga för SKKs kommitté för hundars 
mentalitet, en kommitté som från 2010 har ansvaret för mentalitetsfrågor.  

AK beslutade att bjuda in projektgruppen och representanter från KHM till möte med 
AK (Sofia Malm och Annica Uppström) under vintern. 

 

§ 101 Ärende ED screening av kondrodystrofa raser 

Ärendet gällande ED (armbågsledsdysplasi) screening för kondrodystrofa raser 
diskuterades på AK 3-2016 § 66. Den svenska röntgenpanelen anser att det är 
olämpligt att, med nuvarande graderings- och avläsningssystem, screena för ED hos de 
kondrodystrofa raserna och föreslog därför att Sverige ska avsluta avläsningen av ED 



  

SKK/AK nr 4-2016 
2016-08-24 

Sida 5/15 
 
 

 
för dessa raser. Frågan har även diskuterats inom den Nordiska röntgenpanelen. AK 
har ställt sig positiv till ett sådant beslut men valt att ta en kontakt med övriga nordiska 
länder i frågan innan slutgiltigt beslut gällande avläsningen i Sverige.  

Till dagens möte förelåg ytterligare information i frågan från Norsk Kennel Klub. AK 
noterade informationen.  

AK beslutade att bordlägga frågan till dess att diskussionen fortskridit ytterligare i de 
övriga nordiska länderna.  

 
§ 102 Inmönstring av plotthund 

Det förelåg en skrivelse från en hundägare som önskade mönstra in en plotthund som 
hon köpt i Sverige. Hunden är, enligt uppgift, uppfödd i Sverige undan en inlånad 
utländsk tik. Kommittén tog del av mejl från hundägaren, information om den aktuella 
hunden, yttrande från rasklubben och kommunikation med SKKs 
registreringsavdelning.  

AK uttalade att inmönstring inte ska vara ett verktyg då hund inte kan registreras av 
tekniska orsaker eller på grund av osämja mellan parter. Inmönstring av hund ska i 
första hand ske då hundens härstamning inte kan härledas till inom samma ras 
registrerade hundar. Det är aktuellt då man behöver tillföra nytt blod i populationer 
med snäv avelsbas, i väldigt små populationer eller för raser som är under 
uppbyggnad.  

Rutinen för inmönstring av hund är att en hundägare först skickar sitt ärende till ras-
/specialklubb. Klubben skickar sedan frågan samt sitt yttrande till SKKs avelskommitté 
som beslutar i frågan.  

AK konstaterade att det inte finns möjlighet att besluta om inmönstring för en hund 
baserat på den mottagna informationen i ärendet.  

AK kunde även konstatera att uppfödaren till den aktuella hunden valt att inte 
registrera hunden i United Kennel Club, UKC. En oregistrerad hund kan inte föras in i 
SKKs register enkom för att hundens syskon av uppfödaren registrerats i UKC. AK 
noterade att det skrivna köpeavtalet inte är SKKs köpeavtal samt att det inte framgår i 
avtalet att hunden är eller kommer att bli registrerad i UKC eller i SKK. 

AK beslutade att avslå ansökan om inmönstring. 

  

 

§ 103 Rasrelaterade projekt 

a) Engelsk bulldogg 

1) Ärende hos Länsstyrelsen gällande engelsk bulldoggvalp 

En engelsk bulldoggvalp avled tragiskt under våren. Enligt obduktionsrapporten 
hade hunden ett trångt svalg samt akut ödem och svullnad i stämbandsfickorna 
och i lungorna. Dödsorsaken bedömdes vara andningsinsufficiens (bristande 
förmåga att andas) som resulterat i bristfällig syresättning av kroppens vitala 
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organ. Undersökande veterinär anmälde fallet till Länsstyrelsen som i sin tur 
påbörjat en utredning om uppfödarens eventuella ansvar med hänvisning till 
Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter. 

AK tog del av information i ärendet och tycker att det är oerhört tragiskt. 
Kommittén kan se att uppfödaren har använt sig av utställningsmeriterade 
avelsdjur och även uppfyllt krav för registrering i SKK samt förhållit sig till 
rekommendationer från rasklubben.  

AK konstaterade att det inte finns fog att lasta en enskild person för det som 
inträffat. I samband med diskussionerna kring den enskilda händelsen önskade 
AK påtala att det är av vikt att rekommendationer och premiering i 
organisationens alla delar går hand i hand.  

AK kommer att följa ärendet framöver och avser att verka för ökad samordning 
i organisationen.  
 

2) Rapport från Svenska klubben för Engelsk bulldogg, SKEB 

I enlighet med beslut i AK nr 1-2015 § 17 d) ska SKEB årligen rapportera till SKKs 
avelskommitté hur man har arbetat med de punkter i avelsstrategin som rör 
rasens hälsa.  

Till dagens möte hade klubbstyrelsen inkommit med information om klubbens 
verksamhet under 2015. AK hade förväntat sig att styrelsen tydligare och mer 
konkret redogjort för hur de arbetat med de prioriterade hälsofrågorna sedan 
deras RAS fastställdes.  

AK beslutade att inom kort kalla SKEB till ett möte med SKKs representanter 
från den tidigare projektgruppen bestående av Helena Skarp 
(sammankallande), Åke Hedhammar och Karin Drotz samt AKs ordförande 
Annica Uppström.  
 

b) Shar pei 

Nyligen togs ett genetiskt test för sjukdomen Shar-Pei Autoinflammatory 
Disease, SPAID, fram av forskare vid SLU och Uppsala universitet. Sjukdomen 
drabbar shar pei och det finns ett stort värde i att kunna identifiera de individer 
som löper störst risk att drabbas av och/eller nedärva sjukdomen.   

AK beslutade på föregående möte att införa central registrering, hälsoprogram 
nivå 1, av DNA-test för SPAID och uppdrog till SKKs kansli att ta fram 
rekommendationer och anvisningar för hur testet ska användas.  

AK förevisades ett diskussionsunderlag avseende avelsrekommendationer för 
DNA-test för SPAID hos shar pei. Sofia Malm föredrog ärendet och AK 
diskuterade det föreliggande underlaget samt förslag till 
avelsrekommendationer. I diskussionsunderlaget presenterades 
tillvägagångssätt för att tydligt prioritera en minskning av SPAID i avel med shar 
pei. Avelsrekommendationerna i ett inledande skede innebär att hund med 
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högst risk för sjukdomen inte får paras med en annan högriskhund eller en 
otestad hund. Målet är att minska antalet hundar med högst risk för SPAID i 
populationen. Detta tillvägagångssätt ger utrymme för att fortsatt bedriva avel 
utan risk att drastiskt minska den genetiska variationen inom populationen. 
Längre fram kan ytterligare restriktioner bli aktuella för att på så vis successivt 
nå målet, en population bestående av individer utan förhöjd risk för SPAID.  

AK beslutade att anta de föreslagna avelsrekommendationerna för shar pei. 
SKKs kansli ges utrymme att utveckla texten vid behov.  
 

c) Cavalier king charles spaniel 

Specialklubben för cavalier king charles spaniel hade inkommit med en ansökan 
om att erhålla en lägre registreringsavgift för avkommor efter omeriterad 
hanhund som fyllt åtta år. Klubben anser att en sänkt registreringsavgift skulle 
främja användande av äldre hanhundar i avel.  

AK beslutade att förorda den lägre registreringsavgiften för avkommor efter 
hanhundar över åtta år oavsett om föräldradjuren är meriterade eller ej.  

 

§ 104 Anmälningar till Länsstyrelsen avseende avel med HD-grad C-hundar 

AK har tidigare tagit del av ett beslut om föreläggande från Länsstyrelsen gällande 
användning av hundar med lindrig höftledsdysplasi, HD, i avel. 

AK konstaterade då att det saknades förståelse för skillnaden mellan en klinisk diagnos 
avseende HD och ett screeningsresultat för HD. Under 2016 har flera uppfödare 
anmälts till länsstyrelsen för avel med hundar med HD-grad C och SKK fann anledning 
att titta närmare på frågan.   

SKKs kansli hade, i enlighet med beslut vid AK 1-2016 § 15, avsatt resurser för att ta 
fram ett förslag till reviderad policy för HD samt en informativ skrivelse avseende avel 
med hundar diagnosticerade med HD-grad C. Skrivelsen kompletterades med ett 
förslag till uttalande från SKKs avelskommitté rörande HD där det tydligt framgår hur 
kommittén ser på avel med hundar med lindrig dysplasi.  

AK diskuterade ingående ärendet och enades om att skrivelsen var mycket bra samt 
att SKKs policyuttalande avseende HD ska vara enligt nedan.  
 

Uttalande från SKKs avelskommitté rörande HD 

SKKs avelskommitté (AK) har redan sedan tidigare gjort ett policyuttalande avseende avel med 

grava dysplaster. SKK/AK menar att ”Det kan inte anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 

att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para två hundar med HD-grad D med 

varandra. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att använda hundar 

med kliniska symptom på HD i avel.” (AK 1/2012, § 9). 

Med anledning av den aktuella frågan rörande avel på hundar med HD-grad C önskar SKK/AK 

revidera och komplettera tidigare uttalande med följande generella uttalande om HD. 
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”SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 2:2 
att använda hund med HD-grad E i avel, eller att para hund med HD-grad D med annat 
än hund graderad som A eller B alternativt i parningskombination där HD-index är 
större än 100. Oavsett HD-grad är det inte heller förenligt med grundregeln att 
använda hundar med kliniska symptom på HD i avel. 

Höftledsdysplasi, HD, innebär en felaktig utveckling av höftleden som äger rum under 
hundens uppväxttid. När skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas 
utformning med hjälp av röntgen. Det är dock inte möjligt att enbart utifrån 
röntgenbilden utläsa om en hund har besvär av sin HD eller inte. Röntgen och avläsning 
inom SKKs hälsoprogram syftar alltså inte till att fastställa individens kliniska status 
utan är i första hand en vägledning i avelsarbetet.  

Eftersom hundens HD-status påverkas av såväl gener som miljö utgör den enskilda 
individens HD-grad ett relativt osäkert mått på dess avelsvärde. För en säkrare 
avelsvärdering finns idag HD-index tillgängligt i flera raser. Genom att se till 
parningskombinationens HD-index, snarare än till en enskild individs HD-grad, kan en 
säkrare avelsvärdering avseende HD göras. 

I raser som har tillgång till HD-index bör avelsbeslut baseras på avelsdjurens index 
snarare än deras HD-grad. SKK/AKs generella rekommendation är att 
parningskombinationens HD-index, d v s föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid 
parningstillfället, ska vara större än 100. Denna rekommendation innebär att 
avkommorna förväntas få ett index för HD som är bättre än genomsnittet i rasen 
(referenspopulationen). 

I raser som inte har HD-index bör avelsurvalet baseras på såväl avelsdjurens egen HD-
grad som tillgänglig information om HD-status hos nära släktingar (föräldrar, syskon 
och eventuella tidigare avkommor) för en säkrare bedömning av individernas 
avelsvärde. SKK/AKs generella rekommendation är att använda hundar med normala 
höftleder (HD-grad A eller B) i avel. I raser med hälsoprogram för HD på nivå 3 är detta 
ett krav för registrering av avkomma. 

SKK/AK menar att det i enstaka fall kan vara motiverat att använda hund i avel med 
resultat från HD-screening som är sämre än grad B, med hänsyn till andra viktiga 
egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling med avseende på genetisk 
variation. I det fall hund med HD-resultat sämre än grad B används i avel är det viktigt 
att säkerställa att parningskombinationen inte medför ökad risk för kliniska problem till 
följd av HD hos avkommorna. Vidare vill SKK/AK understryka att användning av hund 
med HD-screeningsresultat sämre än grad B i avel ska vara sparsam och åtföljas av 
noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation bör i första hand hundar 
med normala höfter alternativt HD-index över 100 ses som potentiella avelsdjur.” 
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AK beslutade att distribuera uttalandet inom organisationen samt att sända skrivelsen 
till berörda myndigheter.  

 

§ 105 Utvärdering av hälsoprogram – pudel prcd-PRA 

Svenska pudelklubben hade skickat in en utvärdering av sitt nuvarande hälsoprogram 
för prcd-PRA hos pudel toy, dvärg och mellan. I rapporten redogjorde klubben med 
statistik för antal undersökta hundar per variant och år samt för informationskanaler 
till medlemmar och för sin framtidsvision.  

AK tackade för rapporten och noterade att klubben arbetar för att sprida kunskap 
bland medlemmarna om hälsoprogrammet som gäller för pudel.  

 

§ 106 Utvärdering av hälsoprogram – brev till samtliga klubbar 

Under juni gick ett brev ut till samtlig special- och rasklubbar med information om den 
pågående regelöversynen inom organisationen. I översynen ingår att samtliga 
befintliga hälsoprogram ska utvärderas. Det kan vara så att vissa hälsoprogram 
slentrianmässigt finns kvar hos en ras även om problematiken har upphört eller 
minskat så pass att det inte är motiverat att ha ett hälsoprogram. Det kan även i 
klubbar där hälsoprogrammet ännu inte spelat ut sin roll finnas anledning att förändra 
hälsoprogrammet i någon riktning beroende på vilka effekter programmet haft. 
Översynen av hälsoprogram genomförs bäst ute i klubbarna men SKKs avdelning för 
avel och hälsa finns tillgänglig som bollplank vid behov. Som vägledning och mall finns 
dokumentet Utvärdering av hälsoprogram med exempel på SKKs webbplats.  

 

§ 107 Hälsoprogram – per capsulambeslut cane corso 

Sedan senaste kommittémötet hade AK fattat nedan per capsulambeslut gällande 
hälsoprogram för mentalitet för cane corso. AK fastställde nedan beslut. Kommittén 
konstaterade att rasklubben inte har inkommit med en ny ansökan om hälsoprogram 
för mentalitet med krav på genomförd BPH.  
 

”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 varför frågan har 
kommunicerats mellan AK och KHM under våren. 

KHMs ordförande, Maritha Östlund-Holmsten, och SKK kanslis sakkunnige i 
mentalitetsfrågor, Helena Frögéli, har också träffat klubbens ordförande tillsammans 
med representanter från SKKs föreningskommitté för att diskutera frågan.  
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KHM har föreslagit AK att företrädelsevis, och på goda grunder, besluta om 
registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som före parning 
ej har genomförd BPH. I andra hand, och i sådana fall för att möta klubbens goda vilja, 
föreslår KHM att AK ska besluta om registreringsförbud för avkomma efter i Sverige 
boende föräldradjur som före parning ej har genomförd BPH eller känd mental status 
(MH).  

AK konstaterade att BPH är framtagen för att passa samtliga raser och utvärderingar 
av BPH visar på högre arvbarheter än de som hittills redovisats för MH.  Det föreligger 
också, sedan 2012, ett policybeslut att BPH är den mentalbeskrivning som alla raser 
bör använda, undantaget SBKs raser.   

AK beslutade att avslå RACCs ansökan om krav på känd mental status (MH) alternativt 
genomförd BPH för registrering av cane corso. AK och RACC är eniga om nyttan med 
att dokumentera rasens mentala egenskaper. AK beslutade därför att ge RACC 
möjlighet till ny ansökan om hälsoprogram för mentalitet med krav på genomförd BPH, 
med början 2017-01-01. Klubben ska i sådant fall inkomma med en ansökan senast 
2016-08-15. 

Om klubben önskar införa hälsoprogram för mentalitet med krav på genomförd BPH 
skulle restriktionerna gälla för hundar som är födda från och med 2016-01-01. För 
hundar som är mentalbeskrivna före 2017-01-01 kan genomförd BPH ersättas med 
känd mental status (MH).” 

 

§ 108 Hälsoprogram – per capsulambeslut grand danois 

Sedan senaste kommittémötet hade AK fattat nedan per capsulambeslut gällande 
hälsoprogram för grand danois. AK fastställde nedan beslut.  

 

Ansökan om hälsoprogram för grand danois avseende HD 

SKKs avelskommitté, AK, hade 2015 mottagit en ansökan från Svenska Grand 
Danoisklubben, SGDK, om att känd HD-status ska finnas för föräldradjuren före parning 
för registrering av valpar. Ansökan föregicks av ett årsmötesbeslut från SGDKs årsmöte 
2014-03-08. Vid tillfället för ansökan saknades utvärdering av utträde ur hälsoprogram 
för HD och specialklubben uppmanades därför att inkomma med kompletterande 
underlag till SKKs avelskommitté. 

SGDK har nu inkommit med ett underlag som stödjer ansökan från 2015. 

Grand danois har tidigare haft hälsoprogram som inneburit krav på känd höftledsstatus 
hos föräldradjuren. Det programmet är avslutat sedan 2006-01-01 för att klubben 
skulle satsa på att prioritera arbete med hjärtproblematiken. 

I sin avelsstrategi anger SGDK att man önskar bibehålla den låga frekvensen av 
dysplasi. AK förevisades statistik över antal röntgade individer samt de kliniska 
problem som kan härledas till förekomst av HD. Antalet röntgade individer har minskat 
över den tid som rasen inte haft hälsoprogram.  
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AK beslutade att, per capsulam, bevilja SGDKs ansökan. Det innebär att från 2017-01-
01 gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell 
höftledsstatus. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före 
parning.  

 

§ 109 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) RAS inkomna för revidering sedan förra kommittémötet 

 Afghanhund, Anna Uthorn 

 Pudel, Kjell Andersson 

 Welsh corgi cardigan, Anna Uthorn 

 Finsk spets, Maija-Leena Eloranta 
 

b) RAS för fastställande 

 American toy foxterrier, förenklad RAS 

 Epagneul picard, förenklad RAS 

 Cirneco dell etna, Maija-Leena Eloranta 

 Pudel, Kjell Andersson 

 Basset hound, Elisabeth Rhodin 

 Tysk spets Maria Dahlberg 

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS och att RAS för labrador retriever kan 
fastställas efter justering enligt granskarens Kjell Anderssons utlåtande.  

Kommittén ville även påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara till stor 
hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi. 
 

§ 110 Utbildning  

a) Avelskonferens 2016  
Den 19-20 november 2016 anordnar Avelskommittén en större konferens på 
Scandic Infra City i norra Stockholm för avelsfunktionärer och 
styrelsemedlemmar inom organisationen. Rubriken för årets konferens är, som 
tidigare meddelats, ”Hjälp! Vår ras har drabbats av… Vad ska vi göra? – 
Navigeringshjälp för avelsfunktionärer”. Inbjudan har gått ut till klubbarna 
innan sommaren. Ytterligare information och anmälningsformulär finns 
tillgängligt på SKKs webbplats. Sista anmälningsdag till konferensen är den 3 
oktober.     
 

b) Grundutbildning hösten 2016 
Den 15-16 oktober kommer en grundutbildning för avelsfunktionärerna att äga 
rum i Sollentuna. Sista anmälningsdag är den 9 september.  
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c) Utbildning 2017 

En grundutbildning för avelsfunktionärer planeras under 2017.  
En avelskonferens planeras under hösten 2017 och ett förslag på datum för den 
är 18-19 november.  
 

d) AK noterade nya rutiner och en ny mall för ansökan om bidrag för utveckling av 
distansutbildning från SKKs utbildningskommitté. AK har i nuläget inga projekt 
planerade för utveckling av någon distansutbildning. Det närmaste torde vara 
en digital utbildning med boken ”Hundavel i teori och praktik” som 
studiematerial.  

 

§ 111 Konferensbidrag 

AK har noterat att det alltför ofta saknas anknytning till de rasspecifika 
avelsstrategierna, RAS, i klubbarnas avelskonferenser och uppfödarmöten med 
avelsinriktning. Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet 
vid anordnande av konferens och uppfödarmöte.  

a) Svenska Sennenhundklubben  
Det förelåg ansökan från Svenska Sennenhundklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 11-12 februari 2017. 
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
 

§ 112 SKKs utvecklingsfond 

a) Ansökan från Peter Savolainen 
En ansökan om medel från SKKs utvecklingsfond hade inkommit inom 
ansökningstiden för första perioden 2016. Forskare Peter Savolainen har ansökt 
om finansiering av projektet Studie av merle-genen (SILV) hos nenets laika. 
Projektet syftar till att undersöka om det finns genetiska skillnader mellan 
merle-färgade individer av den sibiriska populationen nenets laika och övriga 
merle-hundar, till exempel de som finns i Sverige.  

AK gick igenom ansökan och konstaterade att projektet är viktigt för 
tillvaratagande av redan insamlade prover som gjorts under en förstudie av den 
aktuella ryska populationen av nenets laika.  

AK beslutade att föreslå att projektet beviljas medel från SKKs utvecklingsfond i 
enlighet med ansökan. 
 

b) Ansökan II från Peter Savolainen 
En ansökan om medel från SKKs utvecklingsfond hade inkommit inom 
ansökningstiden för första perioden 2016. Forskare Peter Savolainen har ansökt 
om finansiering av projektet Genetisk jämförande studie av svensk lapphund 
och nenets laika. 
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Projektet syftar till att fastställa hur nära släkt de två populationerna är, graden 
av inavel hos nenets laika samt förekomst av prcd-PRA hos populationen. Målet 
är även att utröna om nenets laika är en lämplig population för inkorsning med 
svensk lapphund för att öka genpolen hos den svenska nationalrasen.  

AK gick igenom ansökan och konstaterade att projektet är viktigt för 
tillvaratagande av redan insamlade prover som gjorts under en förstudie av den 
aktuella ryska populationen av nenets laika.  

AK beslutade att föreslå att projektet beviljas medel från SKKs utvecklingsfond i 
enlighet med ansökan. 

 

§ 113 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från Snejana Petrovici, verksam veterinär vid Snövit 
Veterinärmottagning i Åre, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens och 
kattens sjukdomar för att utfärda hjärtintyg.  

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 Snejana 
Petrovici har motsvarande kompetens.  

AK beslutade att Snejana Petrovici medges dispens från krav på specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs hjärtintyg. 

 

§ 114 Information från ledamöter och adjungerade 

Kjell Andersson rapporterade från avelskonferensen för drever där det hade varit 
uppskattade föreläsningar och stort deltagande från intresserade hundägare. 

Maija-Leena Eloranta meddelade att hon kommer att föreläsa om RAS på en 
konferens för irländsk varghunduppfödare under hösten. 

Helena Skarp informerade kort från NKU/VKs möte i Sverige i slutet av våren. Vidare 
meddelade hon att hon tillsammans med Sofia Malm kommer att delta på en 
uppfödarträff som specialklubben för cavalier king charles spaniel anordnar under 
september.  

Åke Hedhammar rapporterade kort från den nordiska ”brakycefaligruppen” som haft 
sina första möten. Han kommer även att närvar vid VETA-dagarna under hösten.  

Sofia Malm informerar om den pågående utvärderingen av index som hon arbetar 
med. Hon har även varit inbjuden till Svenska Älghundklubben och föreläst om 
avelsvärdering med hänsyn till genetisk variation samt om index för HD och ED. 
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Vidare kommer Sofia Malm att föreläsa om index i Kristianstad i november samt hålla 
ett föredrag om SKKs arbete i avels- och hälsofrågor vid en internationell 
forskningskonferens i Belfast under hösten.  

Helena Frögéli informerar kort om KHMs arbete sedan i våras. Rapporter om 
utvärderingar av BPH har nyligen presenterats och visat på god arvbarhet för flera 
egenskaper vilket är roligt.  

 

§ 115 AU-beslut sedan AK 3-2016 

Ledamöterna informerades om ett fattat AU-beslut där arbetsutskottet beviljat 
Svenska Grand Danoisklubben konferensbidrag efter att klubbens ansökan 
kompletterats enligt begäran.  

AK fastställde beslutet.  

 

§ 116 Protokoll 

 FCI General Committee 4-5 april 2016 

 Minutes FCI Breeding Commission maj 2016 

 Rapport från Breeding Commission maj 2016, av Annica Uppström 

 CS 3-2016 

 KHM 2-2016 

 UKK 3-2016 

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna. 
 

§ 117 Protokollsutdrag  

 CS 2-2016 § 55 
o Svar till skriftställaren i enlighet med uppdraget med CS 

protokollsutdrag  

 CS 2-2016 § 46  

 CS 3-2016 § 77 

Kommittén noterade protokollsutdragen. 
 

§ 118 Pågående ärenden 

Punkten bordlades på grund av tidsbrist. 

 

§ 119 Kopia för kännedom 
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Punkten bordlades på grund av tidsbrist. 

 

§ 120 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 24 november. 

 

§ 121 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    Maria Dahlberg, 
ordförande     justerare  

 

 

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


