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SKK/AK nr 6-2014
2014-11-19
§ 110 - § 130

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2014-11-19.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta (per telefon del av mötet)
Terese Holmquist (del av mötet), Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna
Uthorn
Adjungerade:
Karin Drotz, Åke Hedhammar (del av mötet), Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Anna Rave, Helena Skarp och Petra Waleij
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 110 Sammanträdet öppnas
Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter
mötet öppnat.
§ 111 Val av justeringsperson
Katarina Petersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 112 Fastställande av dagordning
Den förelagda dagordningen fastställdes.
§ 113 Föregående protokoll
Protokoll nr 5-2014 från AKs sammanträde 2014-10-02 förelåg.
AK konstaterade att § 80 gällande DNA-tester är mycket viktig och att det är viktigt att
sprida information om SKKs syn på, samt policy för DNA-tester till special- och
rasklubbar så snart som möjligt.
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Gällande § 95 b) vill Avelskommittén, på förekommen anledning, förtydliga att
förändringen avseende hälsoprogram för HD för storpudel är gällande från
beslutsdatum.
Efter ovan noteringar lades protokollet till handlingarna.
§ 114 Bordlagda ärenden
Ansökan från SBK om hälsoprogram avseende HD för chodský pes
Svenska Brukshundklubben, SBK, hade tidigare inkommit med en ansökan om att känd
HD-status ska gälla för registrering av chodský pes. AK diskuterade det inkomna
materialet från rasklubben samt ansökan från specialklubben. I ansökan hade SBK
angivit att man avsåg att kravet skulle gälla för hundar boendes i Sverige. Den
skrivningen är inte lämpligt eftersom den svenska populationen är för liten för att klara
sig utan internationellt utbyte. Det angivna datumet då hälsoprogrammet är avsett att
börja gälla kan tidigast vara 2016-01-01 eftersom ansökan om hälsoprogram ska vara
inne 6 månader före det årsskifte då det är tänkt att träda i kraft.
AK beslutade att tillställa klubben ovan information samt återremittera ansökan. I
kompletteringen önskar kommittén information om HD-statistik från Tjeckien, där
klubben uppger att presumtiva avelsdjur finns, samt hur HD-problematiken ser ut i
förhållande till eventuella övriga hälsoproblem i rasen.
AK önskade även att inom en snar framtid få ta del av rasens rasspecifika avelsstrategi.
§ 115 Ekonomisk rapport
AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med oktober 2014.
Kommittén konstaterade att man håller sig väl inom budget och lade därefter
rapporten till handlingarna.
§ 116

Skrivelser från Svenska Pudelklubben

a) Önskemål om registreringsförbud för pudlar där något föräldradjur är flerfärgat
AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Pudelklubben innehållande en
begäran om att SKK ska införa registreringsförbud för pudlar efter flerfärgat
föräldradjur samt registreringsförbud för importerade flerfärgade pudlar.
En liknande begäran från klubben har tidigare behandlats av AK under 2013 och
även vid tidigare tillfälle och kommittén konstaterade återigen att färg idag
inte är ett skäl till avelsförbud.
SKK/AK och SKKs registreringsavdelning har sedan tidigare konstaterat att
tillförlitligheten i hundens registrerade färg och överensstämmelsen med
hundens genotyp inte är tillräcklig för att basera ett regelverk rörande avel på
dessa uppgifter.

SKK/AK nr 6-2014
2014-11-19
Sida 3/9

Inom många raser ändras dessutom standarden över tid och nya färger kan
tillkomma eller bli otillåtna. SKK har inte möjlighet att för samtliga raser
säkerställa att X, ej godkänd färg, läggs in på hundar där en färg blir otillåten.
Det är upp till domarkåren att på utställning avgöra om hunden har
standardenlig färg enligt aktuell standard.
Avelsförbud enligt SKKs policy och registreringsregler kan, mot bakgrund av
ovanstående, inte användas som metod att stoppa förändringar avseende
önskvärda färger hos raser som uppstår över tid.
Sammanfattningsvis kan SKKs färgangivelser i stamtavlan användas av
uppfödarna som en information som i de flesta fall är korrekt. För att minska
problemen med oönskade färger eller färgkombinationer i pudelpopulationen
är information och rådgivning till uppfödarna av största vikt.
AK ansåg därmed skrivelsen besvarad och lade den till handlingarna.
b) Registreringsregler för pudel
Klubben hade även inkommit med en skrivelse innehållande observationer och
förslag gällande registreringsreglerna för framförallt pudel.
Pudelklubbens skrivelse innehöll även önskemål om redaktionella ändringar. AK
tackade för de inkomna synpunkterna, konstaterade att man inte kommer att
göra några ändringar innan den stundande regelöversynen och kommer att
vidarebefordra klubbens förslag till arbetsgruppen för regelöversyn.
§ 117 Diskussion om spärrar i Köpa Hund för allvarliga sjukdomar med oklar
arvsgång
Kommittén diskuterade hur allvarliga sjukdomar som renal dysplasi, RD, hanteras i
SKKs webbtjänst Köpa Hund. Den typen av sjukdomar som, likt RD, ännu inte har en
fastställd arvsgång är svåra att hantera i vissa avseenden. AK ser fram emot att föra en
dialog gällande Köpa Hund med SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté som är
ytterst ansvarig för den webbtjänsten. Inför vidare diskussioner kommer Helena Skarp
att kontakta berörda klubbar för att skapa sig en bild av hur rasklubbarna arbetar med
sjukdomen.
AK fastslog att man ser framemot en fördjupad diskussion kring Köpa Hund
§ 118 Skrivelse avseende inmönstring av prazský krysarík
Avelskommittén hade tagit emot en skrivelse gällande prazský krysarík där ett antal
uppfödare av rasen ställde sig frågande till att inmönstring av individer anordnas i
rasklubbens regi.
AK tog del av texten i petitionen och skrivelsen och konstaterade att kommittén sedan
tidigare beviljat klubben ett antal inmönstringar. Den ursprungliga tanken med dessa
var att ge uppfödare möjlighet att nyttja de prazský krysarík i avel som importerats
från hemlandet Tjeckien utan att stamtavla hade följt med.
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AK noterade skrivelsen och lade den till handlingarna.
§ 119 Tremor hos barbet
AK hade tagit del av en skrivelse från en barbetuppfödare gällande tremor hos barbet.
Kommittén tog även del av rasklubbens text om tremor som skickats ut i nyhetsbrev till
klubbmedlemmar.
AK har tidigare behandlat skrivelser i ärendet och konstaterade att ingen ny
information förelåg. AK beslutade därför att lägga skrivelsen till handlingarna utan
åtgärd.
§ 120 Utbildning
a) Utvärdering av grundutbildningen för avelsfunktionärer 18-19 oktober 2014
AK gick igenom den sammanställda utvärderingen efter höstens
grundutbildning för avelsfunktionärer. Kommittén kunde konstatera att det
överlag var mycket positiv feedback som framfördes. Idéer inför nästa års
utbildning kommer att bollas mellan kursledningen och AK.
AK ägnade tid åt att diskutera hur man kan förbättra spridningen av de
kunskaper som kommittén vill nå ut med till klubbar, uppfödare och
hundägare. I framtiden skulle det kunna vara aktuellt med en webbplattform
för avelsfunktionärer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och för
kvalitetssäkring.
b) Temautbildningen 21-22 mars
AK gick igenom den inbjudan och det faktablad som gått ut till klubbar och finns
på SKKs webbplats inför Temautbildningen i mars. Temat för utbildningen är
”Utvärdering av RAS och hälsoprogram, hur gör man?”
Förutom representanter ur avelskommittén och från SKKs kansli är Kommittén
för hundars mentalitet tillfrågad om att medverka under mentalitetsbiten.
Exempel på aktuella ämnen är hälsoprogram baserade på DNA-tester, att
ansöka om att införa hälsoprogram, skillnaderna mellan de olika nivåerna på
hälsoprogrammen och är avelsrekommendationer inom klubben att föredra
framför hälsoprogram?
AK konstaterade att vårens temautbildning kommer att bli intressant och
kommittén kommer att följa arbetsgruppens rapporter med stort intresse.
§ 121 Hälsoprogram för engelsk setter
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter hade inkommit med ansökan om att slopa
hälsoprogram för HD på nivå 2 för rasen under en 15-årsperiod för att sedan utvärdera
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utfallet genom att under två år HD-röntga ett stort antal hundar. Klubben avser införa
ett antal rekommendationer istället för registreringskravet.
AK förde en ingående diskussion om för- och nackdelar med att avskaffa
hälsoprogrammet. Kommittén har svårt att fatta ett beslut som har en tidsinriktning på
15 år och finner det även märkligt att klubben önskar avskaffa hälsoprogrammet men
samtidigt vill införa strategier där endast hundar med HD grad A och B rekommenderas
för avel. AK konstaterade att en förutsättning för att ett hälsoprogram ska avskaffas är
att problematiken inte längre finns i rasen eller att programmet inte är ändamålsenligt.
Kommittén kan inte se att det presenterade materialet i ansökan motiverar en
avskaffning av hälsoprogrammet då det inte påvisas att hälsoproblemet inte längre
förekommer eller att programmet varit vekningslöst.
AK beslutade att avslå ansökan från rasklubben då tillgängligt underlag inte motiverar
en avskaffning av hälsoprogrammet. AK uppmanar klubben att arbeta vidare inom
ramen för de rasspecifika avelsstrategierna, RAS.
§ 122 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande
a) Inlämnade för granskning, revidering





Australisk terrier, Terese Holmquist
Pyreneisk mastiff, Anna Uthorn
Sankt bernhardshund, Terese Holmquist
Staffordshire bullterrier, Maija Eloranta

b) RAS inlämnade för delrevidering
 Östsibirisk laika
c) Fastställande av granskade RAS
 Cesky terrier, Kjell Andersson
 Beagle, Maija-Leena Eloranta
 Maremmano abruzzese, Maija-Leena Eloranta
 Mastin español, Katarina Petersson
 Staffordshire bullterrier, Maija-Leena Eloranta
Beslut om fastställande av RAS
AK beslutade att fastställa avelsstrategierna enligt förslag b) och c).
d) RAS för broholmer
AK tog del av RAS samt utlåtande för broholmer. I avelsstrategin nämndes de
avtal som klubben önskar sluta med valpköpare som köper en broholmer. AK
diskuterade även broholmers användningsområde idag och ledamöterna var
tveksamma till den skrivning som fanns i RAS för broholmer.
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AK beslutade att inte fastställa RAS för broholmer utan istället bordlägga frågan
och ta fram ytterligare information om avtalsförhållandena och de diskussioner
som förts mellan danska rasklubben och Dansk Kennelklubb.
§ 123 Konferensbidrag
a) Svenska Bergs- och Herdehundklubben, SBHK
Det förelåg ansökan om bidrag från SBHK till en avelskonferens den 19 april
2015.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
b) Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige, SRRS
Det förelåg ansökan om bidrag från SBHK till en avelskonferens den 18-19 april
2015.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
c) Svenska Bassetklubben, SBaK
Det förelåg ansökan om bidrag från SBaK till en uppfödarkonferens den 18-19
april 2015.
AK fann inte det befintliga materialet i ansökan tillfredställande. Kommittén
beslutade att i nuläget avslå ansökan och begära in komplettering avseende
programinnehåll, budget och information om föredragshållare. AK uppdrog till
kommitténs arbetsutskott att besluta om utbetalning av konferensbidrag till
SBaK när komplettering inkommit under förutsättning att klubben tillskriver
AKs sekreterare inom en snar framtid.
§ 124 Rapporter från ledamöter och adjungerade
Maija-Leena Eloranta informerade om att hon föreläst om grundläggande genetik på
chihuahuacirkelns uppfödarmöte i oktober och om RAS på SSPKs avelskonferens den
18 oktober.
Sofia Malm rapporterade att det kommer in förfrågningar från klubbar om att få införa
index för HD i sin ras. Hon uppger att det i nuläget är oklart hur prioriteringen bland
raserna när det gäller att införa index i framtiden ska göras. Dock är det av vikt att
hänsyn tas till klubbarnas önskemål samt föreliggande behov med hänsyn till
förekomst och kliniska problem av HD. Sofia Malm uppdrogs att till nästa möte ta fram
ett underlag avseende raser tänkbara för HD/ED-index i fas II av projektet.
Under höstens Cavaliersymposium i Belgien deltog Sofia Malm och redogjorde kort för
AK om innehållet.
Sofia Malm har, tillsammans med Helena Skarp m.fl., deltagit i möte på Island med
NKUs vetenskapliga kommitté och med NKUs DNA-grupp. Hon meddelade att
arrangemanget under dagarna och samarbetet mellan länderna fungerat mycket bra.
Även arbetsgrupperna gör ett gediget och bra arbete inom sina områden.
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Sofia Malm informerade även om pågående förstudier inom SKK avseende skapandet
av ”Mina sidor” samt ”SKK Infobank”.
Den 21 november arrangerar SKKs och Agrias forskningsfond ett forskningsseminarium
för hund och katt där de forskare som erhållit medel ur fonden får presentera sin
forskning. Seminariet äger rum på Scandic Infra City i Upplands-Väsby och AK kommer
att vara representerade.
Den 26 november håller Sofia en föreläsning om hundavel och genetik i Kristianstad.
Seminariet anordnas av Studiefrämjandet
Kjell Andersson meddelade att han informerats om att Svenska Stövarklubben inte
önskar arbeta för en gemensam stövarras med varianter. SKK kommer att tillskriva
klubben och be om ett formellt svar på frågan om en gemensam stövarras. Frågan
borde ha diskuterats på årets stövarfullmäktige.
Kjell Andersson har föreläst för Svenska Kooikerhondjeklubben och vid det tillfället
diskuterades DNA-tester i stor utsträckning. Uppfattningen är att klubben lägger stor
vikt vid DNA-tester i sitt avelstänk.
Kjell Andersson har, tillsammans med Karin Drotz, Åke Hedhammar och Anna Uthorn,
representerat AK vid ett möte med Kommittén för hundars mentalitet dit
Avelskommittén var inbjuden. Målet med mötet var att hitta gemensamma
beröringspunkter för fortsatt framtida samarbete i de frågor som rör mentalitet och
avel.
Som nyligen utsedd kontaktperson för intressenter av hedehundar har Kjell Andersson
varit i kontakt med ägare av rasen.
Åsa Lindholm ägnar mycket tid åt att färdigställa ”Uppfödarboken” som beräknas vara
klar efter årsskiftet.
Karin Drotz har föreläst på Föreningskommitténs konferens för avtalsanslutna klubbar
och där pratat specifikt om RAS.
Helena Skarp meddelade att delar av avdelningen för avel och hälsa har varit på
Jordbruksverkets djurskyddskonferens där frågan om onödigt lidande för djuren var
temat. Stora delar av konferensen rörde produktionsdjur och mindre tid ägnades åt
hund.
Vidare rapporterade hon att projektgruppen för engelsk bulldogg arbetar tillsammans
för att färdigställa RAS för engelsk bulldogg vilket snart är i mål. Ett möte med
intresserade medlemmar i klubben kommer att äga rum söndagen den 23 november.
Pekka Olson meddelade att han medverkat vid ett styrelsemöte med International
Partnership for Dogs.
Vidare informerade han om att styrgruppen för det forskningsseminarium som
kommer att äga rum den 21 november 2015 i Stockholm, har möte i början av januari
2015.
§ 125 Protokoll
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FCI circular 55/2014

AK noterade protokollet

§ 126 Pågående ärenden
AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar.
Därefter lades förteckningen till handlingarna.
§ 127 Kopia för kännedom







Minnesanteckningar från kastrationsmöte
Eurasier
o Skrivelse från Norsk eurasierklubb till NGEH
o Svar från NGEH
o FCI non member organisations
Minnesanteckningar referensgruppen för husdjursgenetiska resurser 2014-1022
Material om hedehunden
Artikel om kastration - golden

AK gick igenom samtliga dokument och lade dem därefter till handlingarna.
§ 128 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat
AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt.
§ 129 Nästkommande sammanträde
Nästkommande sammanträde äger rum den 24-25 januari 2015. Utöver det beslutade
AK om möten den 25 mars och den 20 maj 2015.
§ 130 Sammanträdets avslutande
Ordförande Pekka Olson avslutade mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort
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Justeras

Justeras

Pekka Olson,
ordförande

Katarina Petersson,
justerare

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

