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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2015-12-09. 

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, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena 
Skarp, Annica Uppström och Petra Waleij. 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 119 Sammanträdet öppnas 

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

§ 120 Val av justeringsperson 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 120 Fastställande av dagordning 

Den förelagda dagordningen fastställdes efter mindre justeringar i ett par ärendes 
ordningsföljd. 

 

§ 122 Föregående protokoll 

AK hade tagit del av protokollet från föregående möte. I § 92 hade kommittén 
diskuterat kastration samt tagit del av reklam-/informationsblad om kastration. AK har 
lämnat sin åsikt i kastrationsfrågan vidare till Sveriges Veterinärförbund och kommer 
att hålla frågan fortsatt levande. 
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I § 94 hade AK noterat att ett informationstillfälle gällande HD- och ED-index skulle äga 
rum den 7 november 2015. Informationstillfället var riktat till rasklubbar för aktuella 
raser och inte till uppfödare som det felaktigt återgavs i protokollet.  

I § 96 diskuterades de svenska stövarraserna och den pågående kontakten med 
Svenska Stövarklubben för att bevara stövare. Sedan förra mötet hade Kjell Andersson 
haft en del kontakt med klubben i provregelsammanhang. Pekka Olson, Annica 
Uppström och Kjell Andersson kommer att ha en fortsatt dialog med klubbens 
ordförande. Förslaget från kommittén är att ta fram en informerande text om en 
föreslagen arbetsgång för framtiden för de svenska stövarna. 

AK uppdrog åt Kjell Andersson, Annica Uppström och Helena Skarp att börja ta fram en 
informationstext.  

Med ovan noteringar och beslut lades protokollet till handlingarna.  

 

§ 123  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med november 
2015. Ledamöterna kunde konstatera att nuvarande resultat ligger väl inom ramen för 
kommitténs budget. Kommittén är medveten om att ytterligare kostnaderna för 
höstens forskningsseminarium och avelskonferens tillkommer på årets utgiftskonto. AK 
lade därefter rapporten till handlingarna.  

 

§ 124    Ärende gällande whippet 

SKKs avelskommitté hade mottagit ett ärende gällande en specifik whippethane, 
importerad från Tjeckien och under en period boende och registrerad i Sverige. 
Hunden är nu boende och registrerad i Danmark.  

Rasklubben och uppfödare av rasen har mottagit frågor och åsikter om hundens 
registrerade uppgifter avseende ras och härstamning.  

Hunden är importerad till Sverige från FCI-landet Tjeckien och vid svenskregistrering av 
den har ursprungsuppgifterna använts enligt gängse regler. 

SKKs avelskommitté fann ingen anledning att utreda frågan djupare utan 
konstaterade att SKK inte har möjlighet att ändra angiven ras på en importerad hund 
som kommer från ett FCI-land. Registrering i den svenska stamboken sker i enlighet 
med de uppgifter som kommer från hundens hemland genom importstamtavlan. AK 
ser ingen möjlighet att frångå FCIs regelverk gällande omregistrering av härkomst. 

AK ansåg därmed frågan avslutad.  
  

§ 125 Registreringsärende avseende tibetansk terrier 

AK hade mottagit ett ärende från SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté. 
Ärendet gällde en genomförd parning mellan två hundar där tiken, genom DNA-test är 
påvisad anlagsbärare för njursjukdomen renal dysplasi, RD och hanen inte är testad för 
RD.  
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Uppfödaren hade valt att göra DNA-test för RD på sin tik trots att det aktuella testet 
inte är validerat. När resultatet av testet påvisade att tiken var bärare av riskanlag för 
RD uppkom stora problem då SKKs regler inte medger att hunden paras med ej testad 
individ eller anlagsbärare och uppfödaren endast kunde finna ett fåtal fritestade 
individer i Europa.  

Uppfödaren tog kontakt med Avdelningen för avel och hälsa som konstaterade att 
mutationen, enligt aktuellt laboratorium, har en dominant arvsgång med ofullständig 
penetrans. Med dominant arvsgång menas att det räcker med en uppsättning av den 
sjuka genvarianten för att hunden ska bli sjuk. Med ofullständig penetrans menas att 
trots att hunden bär på den sjuka genvarianten (vare sig det är dubbel eller enkel 
uppsättning) inte säkert blir sjuk. Penetransen i detta fall bedöms mycket låg och det 
genomförda DNA-testet kan inte ses som användbar information om huruvida hunden 
kommer få sjukdomen eller inte, utan riskerar snarare att utesluta eller fria individer 
på mycket osäkra grunder. Renal dysplasi är en sjukdom med komplex genetisk 
bakgrund. SKK anser inte att det aktuella testet är tillförlitligt och således inte lämpligt 
att använda sig av som grund för avelsbeslut. SKK avråder därför ägare och uppfödare 
från att använda testet. 

Mot bakgrund av detta kan AK inte se att det skulle strida mot SKKs grundregler att 
para nämnda tik med en ej testad hanhund. Kommittén har alltså inget att erinra mot 
den genomförda parningen.  

Med anledning av detta ärende önskar SKK/AKK poängtera vikten av att uppfödare och 
hanhundsägare kontaktar sin rasklubb innan ett DNA-test genomförs, för att efterhöra 
om testet kan anses relevant och validerat för rasen. 

AK beslutade att informera UKK enligt ovan.  

 
§ 126 Parning av hund med navelbråck 

Det förelåg ett ärende från UKK gällande parning av hund med navelbråck. I det 
aktuella fallet har hanen, enligt uppgift, ett konstaterat stort navelbråck från födseln.  

AK har i maj 2000, AK 3-2000 § 85, uttalat att medfött navelbråck är en genetisk 
belastning samt att det generellt sett inte anses försvarbart att använda hund med 
medfött navelbråck till avel, då avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs 
grundregler är tillämpbara. För att avgöra huruvida en hund med lindrigt navelbråck 
kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika prioriteringar, där de 
avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och genetiska 
bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel.  

AK konstaterade att det i det här fallet är fråga om ett stort navelbråck och att hunden 
således ej skulle ha gått i avel. 

AK beslutade att informera UKK enligt ovan.  

 

  

§ 127 Demodex 
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AK informerades om att det har tillkommit ny forskning sedan informationen på SKKs 
webbplats om demodex och demodikos skrevs. Ny forskning pågår och kommittén ser 
med tillförsikt fram emot nya rön inom området.  

Med anledning av ovan beslutade AK att uppdra till Åke Hedhammar och Helena Skarp 
att se över den befintliga informationen på SKKs webbplats. 

 

§ 128 DNA-test för merle 

SKKs DNA-grupp hade tillskrivit AK gällande det DNA-test för merle som Sveriges 
Lantbruksuniversitet, SLU, har satt upp.  

DNA-gruppen hade fört en diskussion om vilka konsekvenser ett sådant DNA-test bör 
få för SKKs befintliga policy och registreringsregler avseende merle. Frågeställningen är 
framför allt aktuell för raser där merlegenen förekommer men där fenotypen inte alltid 
visar det.   

AK konstaterade att en vidare diskussion kring merle måste ske. Kommittén beslutade 
att uppdra till SKKs kansli att ta fram underlag gällande merle under första halvan av 
2016. Vid nästa diskussionstillfälle kommer AK även att diskutera central registrering 
för DNA-test för merle.  

 

§ 129 Tandförlust hos xoloitzcuintle (mexikansk nakenhund) 

Det förelåg under ett yttrande från Nationellt centrum för djurvälfärd avseende 
lämpligheten i att bedriva uppfödning av rasen mexikansk nakenhund. Utlåtandet var 
tillställt en Länsstyrelse i södra Sverige som handlägger en djurskyddsanmälan gällande 
uppfödare av rasen där motivet till anmälan är uppfödning av mexikansk nakenhund.  

AK diskuterade ärendet och konstaterade att kommittén i nuläget inte har tillräckligt 
mycket information för att göra ett uttalande om den specifika gen (FOX13) som kan 
ge hårlöshet och även tandförlust. Därmed är det även svårt för AK att uttala 
restriktioner om avel med bärare av FOX13.  

Rasklubbens rekommendation att inte para två pälsade hundar, som därmed inte bär 
FOX13, är dock inte förenlig med SKKs avelspolicy då avel på friska individer självklart 
ska prioriteras.  

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda frågan om FOX13 samt fundera 
över hur SKK kan informera bättre om defekta gener och hur dessa ska hanteras i 
avelsarbetet. Arbetsgruppen ska bestå av Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm 
och sammankallande Elisabeth Rhodin. 

 

§ 130 Samverkan för att förbättra de brakycefala rasernas hälsa 

I slutet av juli 2015 sändes ett öppet brev undertecknat av över 500 veterinärer till 
Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket. I brevet uttrycker veterinärerna sin 
oro över hälsan hos många trubbnosade hundar i Sverige.  
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För att utöka samarbetet mellan SKK (inklusive special- och rasklubbar), 
Jordbruksverket och veterinärer har ett antal arbetsgrupper bildats där ett antal 
identifierade frågeställningar ska beredas.  

Samtliga arbetsgrupper hade påbörjat sitt arbete. Styrgruppen för projektet har sitt 
första möte den 10 december.  

Helena Skarp rapporterade kort från arbetsgruppen som bereder utbildningsfrågan där 
informationsspridning varit en av huvudpunkterna i det inledande arbetet. Som ett 
första steg föreslår arbetsgruppen att man ska tillgängliggöra en webbsida på skk.se 
med samlad information om brakycefali. Målsättningen är att samla korrekt och 
relevant fakta i en begriplig och tillgänglig form. Materialet kan vara en kunskapsbank 
för rasklubbar och uppfödare.  

AK uttalade att det presenterade förslaget från arbetsgruppen för utbildning är bra. 
Kommittén konstaterade att information om brakycefali bör finnas på fler ställen på 
SKKs webbplats för att upplysa valpköpare och andra intresserade. 

Kommittén förevisades en webbplats, undertecknad Svensk djursjukvård, innehållande 
information om trubbnosiga hundar och en namninsamling.  

AK tog del av ett uppfödarbrev som skickats ut som replik till veterinärkårens 
trubbnosupprop. Initiativet ”Vi värnar hela hunden” är undertecknat av hundratals 
personer. 

  

§ 131 HD-/ED-index 

Intresset för föreläsningar och information om index är stort inom organisationen. 
Under april kommer ett utbildningstillfälle äga rum i Stockholmstrakten. Inbjudan till 
detta blir uppfödare av de raser som har index i dagsläget och de uppfödare som föder 
upp någon av de raser som kommer att få index efter årsskiftet. Förhoppningen är att 
hundra personer ska beredas plats. 

Sofia Malm kommer att påbörja en utvärdering av index under 2016. 

 

§ 132 Norsk lundehund 

Det förelåg en ansökan från Svenska Lundehundsällskapet att få ingå i det 
korsningsprojekt som bedrivs av den norska rasklubben tillsammans med Norsk Kennel 
Klub. Projektet i Norge innebär inkorsning av norsk buhund, isländsk fårhund och 
norrbottenspets i rasen. Syftet är att förbättra hälsa och fertilitet samt minska 
förekomsten av tarmsjukdomen intestinal lymfangiektasi hos rasen.  

AK gick igenom ansökan och konstaterade att Svenska Lundehundsällskapet först 
måste ta kontakt med de specialklubbar som är inblandade. Därefter måste 
rasvårdsprojekt inledas för att kunna registrera valpar efter de korsningsparningar som 
den svenska och norska klubben önskar göra.  

Kommittén ser fram emot vidare kontakt med rasklubben när de berörda 
specialklubbarna är kontaktade.  
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§ 133 Ärende från specialklubben för västgötaspets 

Specialklubben för västgötaspets, SKV, hade inkommit med en skrivelse till AK gällande 
rasens begränsade genetiska variation och sjukdomen västgötaspetsretinopati. 
Skrivelsen innehöll ett antal frågeställningar och önskemål om hjälp med att granska 
det tillgängliga materialet avseende rasens avelsbas och hjälp att med att granska 
rapporter och vetenskapliga artiklar som behandlar västgötaspetsretinopati. Klubben 
önskar även träffa representanter från AK och diskutera de ovan nämnda 
problemområdena inom rasen.  

AK tog del av det omfattande material som klubben hade samlat ihop och bifogat sitt 
ärende. 

Kommittén konstaterade att det i första hand är klubbens uppdrag att arbeta med att 
kondensera det tillgängliga materialet. AK har ingen möjlighet att ta sig an ett så 
omfattande ärende utan vill rekommendera klubben att ta kontakt med ögonexperter 
och genetiker, förslagsvis Tomas Bergström vid SLU. Från Agrias och SKKs 
forskningsfond samt från Utvecklingsfonden finns möjlighet att ansöka om 
forskningsstöd för den här typen av frågeställningar.  

 

§ 134 Per capsulambeslut 

Den 5 oktober fattade AK följande beslut per capsulam avseende entropion: 

Text om adnexa samt uttalande avseende entropion och hundavel 

SKK har tidigare mottagit ett större skrivet material om hundögats adnexa, skapat av 
ögonspecialist Berit Wallin Håkansson med stöd av Sheila Crispin och Nils Wallin 
Håkansson. AK bildade på möte 2-2015 en arbetsgrupp för att planera och underlätta 
spridning av materialet inom organisationen.  

Arbetsgruppen har presenterat ett förslag till text för publicering på SKKs webbplats 
samt ett förslag till formulering av uttalande avseende entropion och hundavel. Det 
sistnämnda är utarbetat i samverkan mellan genetisk och oftalmologisk sakkunskap. 
AK har även tagit del av en plan för publicering av artiklar, skrivna av Berit Wallin 
Håkansson och publicerade i Hundsport Special, på SKKs webbplats. 

Avelskommittén beslutade att publicera text om adnexa och entropion enligt 
arbetsgruppens förslag.  

Kommittén beslutade att göra följande uttalande avseende entropion och hundavel:  

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar avkommans hälsa och 
välbefinnande. För att minska förekomsten av entropion med eller utan kliniska 
symptom i en raspopulation, måste avelsarbetet påverka de anatomiska förhållanden 
som kan leda till entropion. Därför bör hundar med anatomiska förhållanden som ökar 
risken för entropion inte användas till avel. 

Följande avelshänsyn ska alltid tas vid val av avelsdjur: 
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 Det är aldrig försvarbart att använda hund till avel som har kliniska problem av 
entropion pga. överdrivna anatomiska förhållanden. Inte heller att till avel 
använda hund som varit föremål för operativa åtgärder med anledning av 
detta. 

 Om hund med lindrig form av entropion används till avel får det endast ske i 
begränsad omfattning. Avelsdjur med lindrig form av entropion ska vara fri från 
kliniska symptom och får endast paras med hund som inte uppvisar någon grad 
av entropion.  

AK noterade att samtliga ledamöter deltagit i beslutet och kunde därför lägga ärendet 
till handlingarna. 

 

§ 135 Hälsoprogram för tibetansk spaniel 

Specialklubben för tibetansk spaniel hade inkommit med en ansökan om att införa 
central registrering av DNA-test för PRA3, baserat på DNA från svabbtester. Klubben 
önskar även att föreliggande resultat som återföljs av korrekt dokumentation 
registreras retroaktivt. Ansökan avser ett tillägg till det befintliga hälsoprogram på nivå 
3 som finns för rasen och gäller att ögonlysning ska vara gjord före parning med krav 
på visst undersökningsresultat.  

Ansökan hade behandlats av SKKs DNA-grupp som, liksom AK, fann ansökan väl 
underbyggd och välskriven. PRA 3 står för majoriteten av de kliniska fallen av PRA hos 
rasen. 

AK beslutade att införa central registrering av DNA-test för PRA3 så snart det är 
praktiskt genomförbart. Det nuvarande hälsoprogrammet för PRA på nivå 3, baserat på 
ögonlysning, sänks i samband med detta till nivå 2 (krav på centralt registrerat 
ögonlysningsresultat innan parning). AK rekommenderade specialklubben att vara 
noggrann i sin information ut till medlemmarna för att tillse god spridning av de nya 
registreringsreglerna för rasen.  

 

§ 136 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 Förenklat RAS ny ras 
Estnisk stövare 
 

 RAS inkomna för revidering 

 Australian stock dog/working kelpie, Kjell Andersson 

 Chow chow, Elisabeth Rhodin 

 Dogue de bordeaux, Anna Uthorn 

 Perro de agua español, Maija-Leena Eloranta 

 Pyreneerhund, Kjell Andersson 

    Schnauzer, Kjell Andersson 
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 RAS för fastställande 

 Australian stock dog/working kelpie, Kjell Andersson 

 Estnisk stövare 

 Mops, Anna Uthorn 

 Pyreneerhund, Kjell Andersson 

 Wachtelhund, Terese Holmquist 

 Perro de agua español, Maija-Leena Eloranta 

 Rysk svart terrier, Anna Uthorn 

 Chow chow, Elisabeth Rhodin 

AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

 RAS som bordläggs till nästkommande sammanträde 

 Broholmer, Katarina Petersson 

 Chodský pes, Katarina Petersson 
 

 RAS för leonberger  
AK diskuterade avelsstrategier för leonberger där klubben har inkommit med 
önskemål om revidering. Klubben önskar att slopa samtliga krav på att 
uppfödarna ska följa rekommendationerna i RAS från 2015-01-01 för att finnas 
med på klubbens valpförmedling och hanhundslistor. Som skäl för detta anges 
missnöje bland medlemmarna. 
Eftersom ovanstående riktlinjer är ett viktigt instrument till de uppfödare som 
försöker följa RAS och klubben har detta inskrivet i RAS-dokumentet anser AK 
att det är en väsentlig ändring som klubbstyrelsen föreslår. RAS är nyligen 
fastställt och de nämnda kraven har sedan länge varit ett villkor för 
valpförmedling i Leonbergerklubben. I anvisningarna för RAS-arbetet betonas 
att RAS ska vara ett långsiktigt projekt och ändringar ska vara väl underbyggda 
och korrekt förankrade i klubben. 
AK önskar ta del av information om medlemsförankring av revideringsförslaget 
samt en analys/förklaring av vilka av nuvarande krav uppfödarna har svårt att 
följa. AK önskar också uppgifter om hur stor andel av uppfödarna som har svårt 
att följa RAS och om det har skett en förändring över tid.  
AK uttalade att klubben bör ta fram ett bättre underlag för att revidera RAS 
vilket lämpligen kan ske i samband med de årliga utvärderingarna.  
I och med ovanstående uttalande valde AK att avvakta med att fastställa RAS 
för leonberger till klubben har återkopplat till kommittén.  
AK ville även påtala att delrevidering av RAS kan vara aktuell i samband med att 
index för HD och ED införs från 2016.  

§ 137 Utvärdering av avelskonferensen och grundkurs för avelsfunktionärer 
AK tog del av utvärdering för avelskonferensen 22 november och utvärdering för 
grundkurs för avelsfunktionärer 10-11 oktober. Båda utvärderingarna visade på positiv 
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respons från deltagarna. Kommittén såg positivt på den konstruktiva kritik som 
återfanns i båda utvärderingarna. 
Kommentarer och utlåtanden kommer att vara till hjälp för den 
utbildningsarbetsgrupp som AK tillsatte i början av året och som kommer att 
sammanträda inom kort.  

§ 138 Konferensbidrag 

a) Svenska Dreverklubben 

Det förelåg ansökan från Svenska Dreverklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 17-18 juni 2016 i anslutning till årets dreverstämma. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
Kjell Andersson deltog inte i beslutet. 

b) Svenska Lagotto Romagnoloklubben 

Det förelåg ansökan från Svenska Lagotto Romagnoloklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 6-7 februari 2016. 

AK konstaterade att ansökan inte inkommit i tid (6 månader före 
konferensdatum enligt gällande regler) samt att tillgänglig information om 
konferensinnehåll och föreläsare inte var tillräcklig. Kommittén beslutade 
därmed att avslå ansökan om bidrag.  

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

AK konstaterade att ansökan inte inkommit i tid (6 månader före 
konferensdatum enligt gällande regler) samt att tillgänglig information om 
konferensinnehåll och föreläsare inte var tillräcklig. Kommittén beslutade 
därmed att avslå ansökan om bidrag.  

§ 139 SKKs utvecklingsfond 

a) Rapport från Lapphundsprojektet 

AK hade mottagit kompletterande information samt reviderad budget för 
Lapphundsprojektet. Syftet med det pågående projektet är att göra en genetisk 
förstudie inför potentiell inkorsning i svensk lapphund. 

Kommittén tog även del av projektgruppens senaste minnesanteckningar. 

AK tackade projektgruppen för rapporten och vill föreslå att forskarna i 
projektet kommer in med en ansökan till Utvecklingsfonden om bidrag för 
fortsatt forskning.   
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b)  DCM – irländsk varghund 

En ansökan hade inkommit från Irländska Varghunds Klubben att få förlänga 
projekttiden för studie av dilaterad cardiomyopati, DCM. Klubben anger att man är 
mitt uppe i sitt arbete med insamling av blodprov för genetiska studier och påtalar 
vikten av att subventionera de enskilda hundägarnas provtagning av hundar 

AK fann ingen anledning att neka till förlängning av projektet. Kommittén 
beslutade att tillstyrka ett års förlängning av projekttiden. Det innebär att 
klubbens slutrapport ska vara SKKs avelskommitté tillhanda 2016-12-31. 

 

 

§ 140 Information från ledamöter och adjungerade 

Kjell Andersson rapporterade att han har varit på möte med Anders Lekander och 
diskuterat de svenska stövarraserna.  

Maija-Leena Eloranta meddelade att hon har haft en del kommunikation med Svenska 
Mastiffklubben och Svenska Terrierklubben i RAS-frågor. Hon har även föreläst för 
Svenska Salukiringen om nedärvning av komplexa sjukdomar.  

Sofia Malm informerade om att hon främst kommer att arbeta med index under 
kommande period. Sedan senaste AK-mötet har hon deltagit på möte med NKUs 
vetenskapliga kommitté tillsammans med Helena Skarp samt varit i Boston och föreläst 
om hur SKK arbetar i avelsfrågor.  

Sofia Malm kommer att föreläsa för Stockholms Kennelklubb om index under våren 
2016. 

Helena Skarp rapporterade att hon har varit moderator på Svenska Collieklubbens 
uppfödarmöte med inbjudna föreläsare.  

Linda Andersson informerade om den föreläsning hon varit på i England där engelska 
forskare presenterade sin forskning på andningssvårigheter hos hund.  

Åke Hedhammar hade deltagit i möte med FCIs vetenskapliga kommitté. Han 
rapporterade vidare att han har blivit ombedd att arbeta med att ta fram information i 
ett rättsfall gällande porta cava shunt. 

Petra Waleij informerade om gången när nya raser kommer till Sverige för registrering. 
AK uttryckte önskemål om att information om att nya raser ska läggas till AK för att 
underlätta gången när beslut ska fattas gällande dessa raser i NKU/VK.  

Pekka Olson rapporterade att han deltagit vid Forskningsfondens fördelningsmöte där 
46 ansökningar behandlades och 3,6 miljoner kronor fördelades. 

Vidare har han deltagit i styrelsemöte med International Partnership for dogs där det 
bland annat beslutades att den kommande Dog Health Workshop ska äga rum i Paris 
år 2017. 

 

§ 141 Information från KHM 



  

SKK/AK nr 5-2015 
2015-12-09 
Sida 11/13 

 
 

 
AK förevisades de 200-analyser som KHM tar fram till de raser som har uppnått 200 
BPH-beskrivna hundar. Åsa Lindholm redogjorde för bakgrunden till 200-analyser och 
hur dessa är tänkta att användas av rasklubbarna. 

AK uttryckte sin uppskattning till det fina jobb som KHM lagt ner på analyserna.  

 

§ 142 SKKs Grundregler 

AK tog del av SKKs Grundregler som nyligen revideras. Inom AKs område märks inga 
direkta nyheter men kommittén noterade att uppställningen i dokumentet var 
annorlunda och att man nu delat upp dem i ett avsnitt för uppfödare och ett för 
medlemmar.  

 

§ 143 Delegeringsordning och Lathund för kommittéledamöter 

AK gick igenom den delegeringsordning som kommer att gälla för kommande 
tvåårsperiod. Kommittén tog även del av den lathund som är skriven för 
kommittéledamöter och som nyligen reviderats. Båda dessa dokument blev fastställda 
på Centralstyrelsens senaste möte i november.  

AK kommer att återkomma framförallt till delegeringsordningen i början av 2016. 

 

§ 144 Rasrelaterade projekt 

AK har för närvarande en projektras där man arbetar extra mycket med rasklubbarna 
för att tillse att hälsotillståndet hos rasen stabiliseras. Det är cavalier king charles 
spaniel. 

Under närmaste tiden kommer inga ytterligare raser att läggas till som projektraser. 

 

§ 145 Protokoll 

 CS 4-2015 

 CS 5-2015 

 CS 6-2015 

 KF 2015 

 FCI cirkulär 54-2015 

 FCI cirkulär 66-2015 

 KHM 4-2015 

Kommittén noterade protokollen och lade dem därefter till handlingarna. 
 

§ 146 Protokollsutdrag 

 SKKs centralstyrelse 3-2015 § 99 
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AK noterade informationen. 
 

 KHM 4-2015 § 85 

AK hade mottagit ett förslag till ändring i Registreringsreglerna för ett antal 
raser där föräldradjuren i nuläget har krav på BPH eller MH för att användas i 
avel.  

KHM föreslår att registreringsreglerna för saarloos wolfhond, ceskoslovenský 
vlciak, mastino napoletano och rafeiro do alentejo ändras från och med 2017-
01-01 så att det för dessa raser gäller; ”Registreringsförbud för avkomma efter i 
Sverige boende föräldradjur som ej har Genomförd BPH. I enlighet med SKKs 
grundregler ska Genomförd BPH föreligga före parning. Med Genomförd BPH 
menas att samtliga moment genomförts med kryss i samtliga aktuella rutor. 
BPH kan vara genomförd med eller utan skott.” 

AK beslutade i enlighet med KHMs förslag och kommer att meddela SKKs 
registreringsavdelning samt berörda klubbar.  

 

§ 147 Pågående ärenden 

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 
Därefter lades förteckningen till handlingarna. 

 

§ 148 Kopia för kännedom 

 Anteckningar från DNA-gruppens möte 2015-10-15 

 Registreringssiffror 2015 

 Minnesanteckningar från möte med Jordbruksverkets referensgrupp för 
husdjursgenetiska resurser 

AK tog del av ovanstående.  
 

§ 149 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 150 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 30-31 januari 2016. 

 

§ 151 Sammanträdets avslutande 

Pekka Olson har valts till ny ordförande för SKK och kommer därför att avsluta sitt 
uppdrag som AKs ordförande. Han tackar kommittén för en spännande och lärorik tid 
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och riktade ett särskilt tack till Terese Holmqvist som lämnar Avelskommittén vid 
årsskiftet. Därefter avslutade Pekka Olson mötet.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Anna Uthorn, 
ordförande     justerare  

 

 

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


