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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2020-04-23. Sammanträdet hölls via Google Meets. 
 
 
Ordinarie ledamöter: Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Maria Lönnhammar. 
Karin Brostam Berglund, Eva Borin, Thomas Uneholt, Bengt Pettersson 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp. 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, 
veterinärmedicinskt sakkunnig 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 18.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Inledde med några ord om Göran Bodegård med anledning av hans bortgång. 
Betonade Görans stora betydelse för SRD som nu fått spridning till många olika länder. 
 
§ 19.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Maria Lönnhammar. 
 
§ 20.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 21.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
§ 4 b) ett förtydligande när det gäller fullständig tystnadsplikt, det som gäller är att det 
råder tystnadsplikt utöver det som redovisas i kommitténs protokoll.  
 
§ 8 d) gällande inventeringen av chinese crested som skickats till uppföljning av SKKs 
domarkommitté, DK. DK kommer att ta upp frågan på sitt nästa möte och Thomas Uneholt 
och Anna Törnlöv kommer att bereda frågan innan DKs möte, bland annat kommer 
kontakt tas med The Kennel Club i England. 
 
§ 12, skrivelse från rasklubb som skickats till SKKs centralstyrelse, CS för handläggning. 
Protokollsutdrag fanns bifogat från CS möte 1 2020 § 7 Skrivelse från Fransk 
Bulldoggklubb. CS skriver i sitt svar till rasklubben bland annat att möte snarast ska hållas 
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med Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, detta har dock inte hållits på grund av de 
restriktioner som finns med anledning av corona pandemin. 
 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 22.  Resultatrapporter  
Resultatrapporten gicks igenom. Det kan komma att göras justeringar i alla kommittéers 
budgetar på grund av de ekonomiska verkningar den pågående corona pandemin får på 
SKKs verksamheter. 
 
§ 23.  Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden 

a) Vid vilken ålder blir hundar BIR 
Karin Brostam Berglund har fått mer underlag från SKKs IT avdelning att jobba vidare med 
men det finns oklarheter vad de egentligen visar. Hoppas ha detta klart till nästa möte. 
 

b) Arbetsgruppen för exteriördomarkonferensen 15-17 november gällande 
Svenska Dvärghundklubbens, SDHK, brakycefala raser samt engelsk bulldogg och 
bostonterrier. 
Det protokoll från konferensen som inkommit till SKKs Domarkommitté, DK, från SDHK 
fanns bifogat dagordningen. DK har till SDHK påpekat några justeringar som behöver 
göras. KSS gick igenom protokollet och några felaktigheter hittades som behöver rättas till. 
Thomas Uneholt uppdrogs att kontakta SDHK om detta.  
 
§ 24. Information från ledamöter och kansli 
Ordförande: Inget att rapportera utöver de beslut som tagits av CS med anledning av 
corona pandemin vilka har vidarebefordrats till KSS ledamöter. 
 
Ledamöter: 
Thomas Uneholt:  
Rapporterade från Domarkommitténs, DK,  möte 2 2020. Brev har skickats till samtliga 
svenska exteriördomare när det gäller de nu uppkomna onlineutställningarna. Det är ej är 
förenligt med SKKs Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler för 
våra svenska FCI domare att döma vid denna typ av utställningar.  

 
Bengt Pettersson:  
Inget specifikt att rapportera från Avelskommitténs, AK, senaste möte.  
 
Anna Törnlöv: 
Hade läst en intressant artikel från SLU, DNA visar hur avel format den svenska 
varmblodshästen, vilken fanns bifogat dagordningen, som belyser att det kan var skillnader 
på inavel och inavel. Helena Skarp hjälpte till att förklara hur detta fungerar rent genetiskt. 
Ämnet kommer att tas upp SKKs avelskonferens i september. KSS fann ämnet mycket 
intressant. 
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Kansli: 
Helena Skarp:  
Möte har hållits i Samverkansgruppen för hundvälfärd. Det är ett viktigt forum för SKK att 
delta i, mötena är värdefulla bland annat då det gäller att lösa konflikter som kan uppstå 
mellan intressenter. SKK berättade om sitt fortsatta arbete när det gäller våra hundars 
välfärd. Arbetet med smuggelhundar diskuterades också. 
 
Föreskrifterna till vår djurskyddslag har skickats till EU för godkännande, beräknas vara 
klara 2020-06-01. En strängare tolkning när det gäller viss avel förväntas men också  
lättnader vid användningen av resultat från DNA tester. 
 
Sekreterare:  
Informerade om att en av SKKs veterinärer, Anna Björklund, skriver på en artikel till Svensk 
veterinärtidning om det nya hälsoprogrammet för de fyra raserna mops, fransk bulldogg, 
engelsk bulldogg och bostonterrier. 
 
Åke Hedhammar:  
Deltagit tillsammans med Helena Skarp och Lotta Olsson vid The Kennel Clubs 
distanskonferens gällande BOAS undersökningar. Det var deltagare från flera olika länder 
som Frankrike, Finland, USA och Nya Zeeland.  Konferensen inleddes med att England gick 
igenom bakgrund och framtagande av sin undersökning gällande andning för raserna 
mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg, Respiratory Function Grading Scheme. Flera 
andra länder presenterade sina undersökningar för brakycefala raser. Det var ett mycket 
bra möte som kan sammanfattas med att det finns ett stort engagemang på olika håll i 
världen om att vi måste komma till rätta med problemen som finns med den brakycefala 
hundtypen. Det är viktigt med samarbete, att vi kan komma på ett sätt att jämföra våra 
resultat. Samarbete önskas också när det gäller den genetiska delen och avel. 
En konferens på plats i England är planerad senare i år när reserestriktionerna så tillåter. 
 
En artikel från IPFDs International Dog Health Workshop i Windsor förra året är snart klar 
för publicering i Canine Medicine and Genetics (tidigare Canine Genetics and 
Epidemiology).  
 
§ 25. SRD  

a) Vem har nytta av kritikerna?  
För kännedom fanns det brev som SKKs utställningskommitté har planerat att skicka ut till 
län- och specialklubbar om vad kritikerna används till. KSS gick igenom brevet och ser 
positivt på initiativet. KSS vill gärna att man som arrangör av officiell utställning ska skicka 
alla kritiker till respektive specialklubb för vidarebefordran till rasklubbarna. KSS kan i SRD 
sammanställningarna se att rasklubbarna idag saknar många av kritikerna och att de 
väldigt gärna vill ta del av samtliga.  

 
b) Inkomna SRD sammanställningar 

Chinese Crested  En mycket välskriven och lättläst sammanställning. Dock framgår att ett 
missförstånd finns när det gäller vad som ska anges på SRD rapporten. Det finns en del i 
SRD som gäller generellt för alla hundar: Andning, ögon, bett och tänder, vikt, hud och 
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päls, rörelser samt mentalitet. Domaren ska ta upp exteriöra och/ eller mentala avvikelser 
oavsett om de är listade för den aktuella rasen. Rasklubben önskar att rasen avförs från 
SRD listan och önskar skriftlig motivering från KSS om de har en annan uppfattning. Lotta 
Olsson uppdrogs att besvara rasklubben om detta. 
 
Griffon bruxellois, griffon belge, petit brabancon  Ytterligare en välskriven sammanställning 
och där rasklubben tycker att raserna ska vara kvar som SRD listade raser då det 
förekommer hundar med knipna näsborrar och andningsproblem. 
 
Blodhund  I sammanställningen konstaterar rasklubben att påpekanden om lösa 
ögonkanter fortfarande förekommer, dock i mindre utsträckning. Dock har det blivit en 
stor förbättring gällande mängden lös hud, pälsproblem och mentalitet. Rasklubben vill att 
rasen kvarstår som SRD listad. 
 
Yorkshireterrier En omfattande sammanställning där rasklubben påpekar att uppfödare 
och ägare upplever att rasen är frisk och långlivad och tycker inte att rasen ska vara listad i 
SRD. De riskområden som tas upp förekommer i liten utsträckning dock ska de fortsätta att 
ha uppmärksamhet på dessa. 
 
Norwichterrier En kort sammanställning där man hänvisar till sitt RAS, Rasspecifika 
avelsstrategier. Rasklubben anser att rasen ska finnas kvar som listad i SRD då 
andningsproblem finns i rasen. Det är önskvärt om man till nästa års sammanställning 
använder sig av hjälpfrågorna. 
 
Clumber spaniel  En ambitiös och välskriven sammanställning där det kan ses tendenser till 
förbättringar inom de riskområden som tas upp i SRD. Tyvärr ser rasklubben att det 
fortfarande premieras för extrema individer vid våra utställningar och önskar att rasen ska 
kvarstå som SRD listad då det krävs fortsatt uppmärksamhet på exteriöra överdrifter 
 
Azawakh Rasen lades till som SRD listad 2019, rasklubben har gjort sin första men också  
en ”strålande” sammanställning där man mycket bra beskriver särdragen hos sin ras. De 
anser inte att rasen ska vara listad i SRD då rasstandarden är mycket tydlig när det gäller 
anatomi och mentalitet. 
 
Boxer En lättläst och trevligt resonerande sammanställning. Dock ser rasklubben ingen 
positiv förändring när det gäller de exteriöra problemen som listas i SRD som ett för kort 
nosparti, knipna näsborrar och andningsproblem. Man ser också en negativ trend i övriga 
Europa när det gäller dessa problem. Fokus från rasklubben är att det måste till en 
förbättring på det som listas i SRD och vill att rasen kvarstår som SRD listad. 
 
Mastiff En välskriven sammanställning där rasklubben anser att rasen ska vara kvar som 
SRD listad och att det finns mycket att arbeta med framför allt när det gäller lösa 
ögonkanter och osunda bakställ. Rasklubben uppmanas att sätta sig i in det arbete som 
görs i rasens hemland, England, där den idag är upptagen som en kategori tre ras i Breed 
Watch, vilket gör att rasen måste genomgå en veterinärbesiktning för att få championat 
och BIR godkänt. 
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Grand danois  En bra sammanställning där rasklubben inte tycker sig, här i Norden, se de 
molossida tendenserna man ser på rasen i många andra länder. Dock finns det mycket kvar 
att jobba med när det gäller ögon, fram- och bakställ och rasklubben tycker att rasen ska 
vara kvar som SRD listad. Man tar upp att det i rasens hemland finns en avelsvärdering, 
KSS vill gärna ta del av vad det innebär. Lotta Olsson uppdrogs att ta kontakt med klubben 
för mer information om vad avelsvärderingen innebär. 
 
King charles spaniel  En bra och överskådlig sammanställning med väl sammanställd 
statistik bifogad. Fler hundar ställs ut idag och rasen utvecklas positivt i riskområdena. 
Rasklubben vill att rasen kvarstår som SRD listad då det är viktigt att man kan stävja 
eventuell uppkommen andningsproblematik då rasen är brakycefal.  
 
Mastino napoletano Mycket bra sammanställning från specialklubben som nu övertagit 
rasansvaret från SKK. De uttrycker att det finns mycket att jobba med när det gäller 
sundheten hos rasen. Klubben vill att rasen kvarstår som SRD listad. Det finns fortfarande 
otroligt mycket att jobba på inom rasen vad gäller hela hunden, både hälsomässigt och 
mentalt. 
 
Sankt Bernhards hund En välskriven sammanställning där specialklubben konstaterar att 
utvecklingen tyvärr går åt fel håll. Det enda positiva man kan hitta är att problemet med 
små tänder har minskat. Klubben vill att rasen kvarstår som SRD listad då det finns mycket 
att jobba med när det gäller hud, huvud och ögon men även anatomi främst vad gäller 
bakstället. 
 
Dogue de bordeaux Åter har en mycket bra sammanställning där det bland annat redovisas 
mycket väl hur rasen hanteras i sitt hemland Frankrike. Klubben anser att rasen även 
fortsättningsvis ska finnas kvar i SRD. Det finns fortfarande mycket att jobba på inom rasen 
vad gäller den generella anatomin och ögonen men även med mentaliteteten. 
 
Mops En överskådlig sammanställning som visar på både positiva och negativa tendenser i 
rasen. Positivt är att  påpekanden om tung andning och bukandning samt stor nosrynka 
har minskat. Kommentarer om knipna näsborrar fortsätter i samma utsträckning som 
tidigare. Rasklubben påpekar att vikten har stor påverkan på andningen och övervikt 
måste undvikas. Klubben vill att rasen kvarstår som SRD listad. 
 
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på 
sammanställningarna. Överlag har sammanställningarna blivit mycket bättre sedan 
hjälpfrågorna sattes samman, de är mer strukturerade och innehåller mer reflektioner från 
ras/specialklubben. 
 
Diskussion om hur vi ska nå våra exteriördomare med den information som kommer fram i 
sammanställningarna. Ras- och specialklubbarna försöker ta ett ansvar för att minska de 
exteriöra problemen men känner inte alltid att de har domarna med sig. Det är långt 
mellan rasernas exteriördomarkonferenser och kontakten mellan ras- och specialklubbar  
och våra exteriördomare behöver förbättras. Thomas Uneholt uppdrogs att ta upp frågan 
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vid DKs nästa möte. Frågan kommer även att sättas på dagordningen på det gemensamma 
mötet med SKKs Avelskommitté, AK, och DK 2020-11-27-28. 
 
Många av sammanställningarna tar upp att man saknar information om hur man jobbar 
med dessa frågor i rasens hemland. Ett tips när gäller att ta reda på hur man jobbar med 
exteriöra överdrifter i andra länder är att söka på ras- och kennelklubbar i respektive land. 
Ett exempel är The Kennel Club i Englands Breed Watch, där mycket information finns. Vi 
har många brittiska raser här i Sverige och även många icke brittiska raser har i England en 
stor numerär.  
 
Många tar också upp att man inte tycker att kritiker och SRD rapporter har samma 
information. Det kan vara problem som beskrivs i kritikerna men det visas inte i SRD 
rapporten och det som tas upp i SRD rapporten hittas i inte i kritikerna. Man konstaterar 
också att många rapporter inte är fullständigt och korrekt ifyllda. 
 
Vidare diskuterades den generösa prissättningen som görs. Statistik visar att nästan alla 
utställda hundar någon gång får kvalitetspriset Excellent.  
 

c) Mall för tolkning av SRD sammanställningar 
En arbetsgrupp tillsattes bestående av Maria Lönnhammar och Anna Törnlöv för att ta 
fram en mall för att underlätta hur man på bästa sätt ska tolka SRD sammanställningarna. 
 

d) Hur fångar vi upp exteriöra överdrifter hos ej SRD listade raser? 
Frågeställningen diskuterades i korthet. Vid förra mötet delades de olika rasgrupperna upp 
på fyra kommittéledamöter vilka också får till uppgift att ha koll på även de icke listade 
raserna inom respektive grupp. Ovanstående arbetsgrupp får även till uppgift att ta fram 
olika förslag på hur detta kan göras. Beslutade även att frågan ska diskuteras på det 
gemensamma mötet med DK och AK. 
 
§ 26.  Samsyn 

a) Att beskriva hundars mentala egenskaper. 
Frågan föredrogs av Anna Törnlöv som vill uppmärksamma att vi inte bara har ändrat 
exteriören på våra hundar. Många rasers ursprungliga arbetsuppgifter finns inte i dagens 
samhälle och vilken mentalitet ska bevaras? Passar alla raser i det moderna samhället? 
SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, arbetar med ungefär samma ämne, se KHMs 
protokoll 1 2020 § 13, Att beskriva hundrasers egenskaper och beteende. 
För kännedom fanns Kenth Svartbergs artikel från 2005 Breed-typical behavior in dogs- 
Historical remnants or recent constructs? 
 

b) Rasers utveckling 
Våra raser utvecklas ständigt men mot vad?. Vad är funktionellt idag? Hur ska man styra 
och vad kan man göra? Vad är det som driver dagens ideal? Det är viktigt för SKK som 
organisation att belysa de frågeställningar och utmaningar som uppstår kring rasers 
utveckling både exteriört och mentalt. 
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Jämförande bilder fanns på Sant Bernhardshund född 1979 och 2018 där stora skillnader 
syns med en förskjutning åt det mer extrema 2018 är tydlig. Att uppmärksamma är dock 
att den från 1979 också är klart mer extrem jämfört med den berömda Barry från 1800 
talet.  
 
Frågan kommer fortsätta att diskuteras och även tas upp på det gemensamma mötet med 
AK och DK. 
 
§ 27  Brakycefali 

a) För kännedom fanns en artikel från Svensk veterinärtidning 2 2020: Hantering 
trubbnosiga djur och osund avel inom distriktveterinärernas verksamhet. Bland annat tar 
man upp att ett besiktningsprotokoll inte ska beskriva något som typiskt för rasen. 
 

b) För kännedom fanns Mopsordens och SDHKs ansökan till SKK om att införa ett  
annat hälsoprogram för Mops, än det som finns idag för rasen. Klubben önskade införa 
undersökning av andning med ”Cambridgemetoden”, som idag används för rasen i England 
och Norge. 
Bifogat fanns också SKKs centralstyrelses svar till Mopsorden och SDHK med avslag på 
ansökan. 

 
c) Inseminationspolicy vid Universitets djursjukhuset i Uppsala 

För kännedom fanns den policy gällande insemination man antagit 2020-01-29 vid 
Reproduktionscentrum Hund och katt vid UDS. Där skriver man bland annat att, när det 
gäller insemination av trubbnosiga hundar som omfattas av SKKs hälsoprogram gällande 
andning och temperaturreglering, att de ska ha gjort denna undersökning i 
hälsoprogrammet innan insemination. 
 

d) För kännedom fanns en vetenskaplig artikel från USA och Nya Zeeland: Canine  
brachycephaly: Phatology, Anatomy, Genetics and Welfare. Artikel belyser bland annat den 
så viktiga välfärden för katt och hund med brakycefal exteriör. 
 

e) För kännedom fanns en redovisning av Vingelmopsprojektet.  En studie gjord vid  
Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, av Cecilia Rhodin med flera. 
 

f) Nya djurskyddlagen i Nederländerna. De första inspektionerna har gjorts hos  
uppfödare av brakycefala raser. Några har fått anmärkningar när de gäller graden av 
brakycefali på avelsdjuren. Upprepade anmärkningar kan leda till böter på 1500 Euro. 
 
 
§ 28  Domarfrågor 

a) Förslag på redaktionella ändringar i domaranvisningar för brakycefala raser. 
DK önskar KSS synpunkter på de redaktionella ändringar som föreslås i domaranvisningar 
för brakycefala raser. KSS diskuterade de föreslagna ändringarna, håller med om det som 
DK önskar justera och anser att det dessutom behövs en omformulering på omslagets text 
när det gäller ”i det format som en gång gjorde dem till populära raser runt hela världen”. 
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Detta är svår tolkat, är det i dagens ”format” eller då raserna blev populära en gång i 
tiden? Formatet skiljer sig åt mycket över tid. 
 

 
b) Rapporteringskod B 

Information i form av utställningskritiker fanns bifogat dagordningen på de två hundar som 
efter regeländringen, som trädde i kraft 2020-01-01, tilldelats disqualified på grund av 
exteriör osundhet. 
 
§ 29  Avelsfrågor 
Granskning av SRD i RAS, Rasspecifika avelsstrategier 
Lotta Olsson presenterade ett förslag som tagits fram tillsammans med  Anne Bucksch, 
SKKs avelskonsulent, om hur samgranskningen av RAS tillsammans med AKs granskare ska 
göras. Detta gäller hur SRD implementerats i RAS för de SRD listade raserna. KSS tyckte att 
förslaget var bra och uppdrog Lotta Olsson att ta detta vidare till AK. 
 
§ 30  Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser inkomna till dagens möte. 
 
§ 31. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse, CS, 1,2 och 3 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

b) Protokollsutdrag CS 1 2020 § 3 a) funktionärsrabatt på av SKK centralt anordnade 
utbildningar 
KSS tog del av informationen. 
 
 

c) Protokollsutdrag CS 1 2020 § 17 a) justering i delegeringsordning 
KSS tog del av informationen. 
 

d) SKKs Avelskommitté 1 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

e) SKKs Utbildningskommitté, UK, 1 2020 
KSS tog del av informationen. 

 
f) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 1 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

g) SKKs Domarkommitté, DK, 2 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

h) SKKs Föreningskommitté, FK, 1 2020 
KSS tog del av informationen. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MTM5M2VhM2U0NDExYTg2Yw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MTM5M2VhM2U0NDExYTg2Yw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfHNyZGt8Z3g6MTYzMmZjYjY0NjgxMjk4Mg
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i) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 1 2020 
KSS tog del av informationen. 

 
j) SKKs Arbetsgrupp Standard 3 2019 och 1 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

 
k) SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, 1 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

l) FCI General committee, 2020-02-26-27 
KSS tog del av informationen. 
 

m) FCIs dokument gällande: General and breed-specific guidelines about crosses of 
breeds and breed varieties 
KSS tog del av informationen. 
 

 
§ 32. Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser inkomna till dagens möte 
 
§ 33. Kopia för kännedom 
För kännedom fanns den artikel som publicerats i Domarbladet 1 2020: Kan man förändra 
känslan för och synen på innehållet i begreppet ras? Skriven av Anna Törnlöv.  
 
§ 34. Övriga ärenden 
En plattform inför det gemensamma mötet för KSS, DK och AK håller på att  tas fram av 
kommitté sekreterarna så att frågor som bör tas upp vid detta möte kontinuerligt kan 
läggas till av respektive kommitté. 
 

§ 35.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 36.  Nästa möte 
Nästa möte: 2 juni, som förhoppningsvis kan hållas på SKKs kansli. Datum för 
resterande möten under 2020: 8 september och 27-28 november vilket är ett 
gemensamt möte med AK och DK. 
 
§ 37.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade härmed mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
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Lotta Olsson 
 
Justeras 
 
 
Kurt Nilsson     Maria Lönnhammar 
 
Det justerade protokollet  redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan 
dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

 

 


