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SKK/KSS nr 3-2020
2020-06-17
§ 38-56

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn
och exteriör sundhet, KSS, 2020-06-17. Mötet hölls som ett distansmöte.

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
§ 38. Sammanträdet öppnas
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 39. Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Eva Borin.
§ 40. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 41. Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom.
§ 21 8 d) Inventeringen av chinese cresteds hårlag har diskuterats i SKKs domarkommitté,
DK och föreslog att detta diskuteras vidare på det gemensamma mötet för KSS, DK och
SKKs avelskommitté, AK, 26-27 november.
§ 23 b) Nytt justerat protokoll från exteriördomarkonferensen 15-17 november 2019 fanns
bifogat dagordningen. Dock var inte de felaktigheter som KSS påpekade ändrade.
§ 28 b) De påpekanden om otydliga skrivningar som KSS gjorde gällande Domaranvisningar
för brakycefala raser mottogs positivt av DK som nu tillsatt en arbetsgrupp för att se över
utformningen av anvisningarna.
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Protokollet lades därefter till handlingarna.
§ 42. Resultatrapporter
Resultatrapporten gicks igenom. Kommitténs budget har justerats ned med drygt 30 %
med anledning av den ekonomiska påverkan den pågående pandemin har fått på SKKs
verksamheter.
§ 43. Rapport från arbetsgrupper och pågående ärenden
a) Vid vilken ålder blir våra hundar BIR?
Karin Brostam Berglund har tyvärr inte lyckts få fram något mer intressant i den statistik
hon fått av SKKs IT avdelning. KSS finner dock frågan fortfarande intressant och diskussion
fördes om varför det inom vissa raser blivit så att det oftare är unga hundar som blir BIR.
Att de unga hundarna är de som bäst motsvara rasstandarden kan vara ett problem om de
som fullt utvecklade blivit för överdrivna i typ. Beslutades att frågan ska diskuteras vidare
med DK och AK 26-27 november
b) Mall för tolkning av SRD sammanställningar
Arbetsgruppen, som bestått av Anna Törnlöv och Maria Lönnhammar, hade till dagens
möte tagit fram ett förslag på tolkningsmall för SRD sammanställningarna. Mallen ska vara
till hjälp när KSS går igenom de sammanställningar som skickas in av klubbarna. Mallen kan
nu provas på de sammanställningar som vi ännu inte fått in för 2019.
§ 44. 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.
Kansli:
Helena Skarp: Informerade om Jordbruksverkets föreskrifter, L 102 vilka fanns bifogade
dagordningen, till djurskyddslagen som trädde i kraft 2020-06-15. Nytt är bland annat att
man nu beskriver vilka krav som ska ställas på hund som ska användas i avel mot att man
tidigare bara tog med vilka hundar man inte fick användas i avel. Några skrivningar är i
dagsläget osäkert hur de ska tolkas. AK diskuterade vid sitt möte 2020-06-16 vilka
justeringar som eventuellt kan behöva göras i SKKs grundregler. SKKs uppfödar- och
kennelkonsulent kommitté, UKK, håller också på att se över vad som eventuellt kan
behöva justeras i våra grundregler. AK och UKK kommer också att göra utskick till SKKs
uppfödare med anledning av L 102.
Här diskuterades det om alla våra raser kan uppfylla de krav som lagen ställer på hundar
som ska användas i avel, exempelvis när det gäller fortplantning och naturliga funktioner.
Djurskyddslagarna i länderna inom EU är rätt lika men uttolkningen skiljer sig åt. Den
uttolkning som nu har gjorts i Nederländerna har ju fått konsekvenser för avel på vissa av
våra rashundar.

SKK/KSS nr 3-2020
2020-06-17
Sida 3/9

§ 45. SRD
a) Inkomna SRD sammanställningar
Collie SRD rapporterna är bättre ifyllda än tidigare men många är fortfarande inte
kompletta och undertecknade, tyvärr stämmer inte alltid det som står i kritikerna med det
som står i rapporterna. Klubben tycker att det är anmärkningsvärt att hundar som i
kritikerna får anmärkningar när det gäller det som tas upp i SRD ändå tilldelas både
Excellent och CK. Rasen har nyligen listats i rasens hemland, England, så än så länge finns
ingen utvärdering därifrån. Klubben är samstämmig med flertalet av domarna att rasen ska
finnas kvar som SRD listad.
Shih tzu En sammanställning som visar på ett stort engagemang i exteriöra frågor hos
specialklubben och som väl beskriver hur klubben kommunicerar detta till sina
medlemmar. Man skriver att anmärkningarna minskar och att domarna inte har hittat
några osunda hundar, att dessa inte syns på våra utställningar. Dock listas ett antal
anmärkningar på exteriöra avvikelser som har tagits upp på SRD rapporterna vilket gör att
det blir oklart om vad man i klubben anser vara osundheter. Klubben tycker att
uppfödarna tar ett stort ansvar för att hålla rasen frisk och anser inte att rasen ska
fortsätta vara listad i SRD .
Bullmastiff En sammanställning som mest visar statistik och saknar reflektioner från
klubben hur man ska ta tag i de problemområden som tas upp i SRD. Till nästa år
uppmanas klubben att ta hjälp av de frågor som KSS satt samman. Flest anmärkningar har
rasen fått på mentaliteten. Klubben anser att rasen ska vara fortsatt listad i SRD.
Japanese chin Ännu en utmärkt sammanställning och det av en väldigt liten rasklubb.
Klubben noterar att antalet anmärkningar på det som tas upp i SRD har ökat, då framför
allt från icke nordiska domare. Om detta beror på att det nu är mer uppmärksamhet på de
brakycefala raserna vet man inte. Anmärkningar gällande under- och övervikt är nytt.
Trenden som finns, framför allt i rasens hemland Japan, att mer och mer av det vita av
ögonen ska synas, att ögonen är prominenta och nästan pekar åt varsitt håll hoppas
klubben inte ska sprida sig hit. Klubben tycker inte att rasen är osund och tycker både att
den ska och inte ska fortsätta vara listad i SRD.
Cavalier king charles spaniel En sammanställning som önskas fylligare men där man dock
är medveten om problemen och har ett ambitiöst mål att exteriören ska förbättras så att
rasen inte behöver vara listade i SRD. Angående ögonen så skriver de: Vi påstår att grunda
ögonhålor är sällsynt, liksom lösa ögonkanter. Rinnande ögon är dock ganska vanligt. KSS
påpekar här att stora ögon, som cavalieren enligt rasstandarden ska ha, beror på grunda
ögonhålor, ögonen i sig är inte extra stora, och de ”stora” ögonen kan också vara orsak till
rinnande ögon. Man tar heller inte upp hur rasen hanteras i hemlandet England.
Bracco italiano och spinone En utmärkt sammanställning som på ett bra sätt redovisar
dagsläget för dessa två numerärt små raser. Man jobbar med rasens hälsa både här i
Sverige och internationellt men det tar tid med förändringar i numerärt små raser. När det
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gäller om rasen ska vara kvar som listad i SRD så tycker de att domarna ska vara bättre på
att återkoppla via SRD rapporterna annars har inte SRD rapporterna något syfte.
Chow chow En mycket bra och resonerande sammanställning där man glädjande kan
konstatera att anmärkningarna minskar och att det inte någon gång under 2019 påpekats
om andningsproblem. Klubben har ett internationellt engagemang gällande rasen och har
deltagit vid en raskonferens i Holland. De tycker att rasen i dagsläget ska finnas kvar i SRD
för observation men att man i sitt avelsarbete har som mål att den inte ska behöva vara
det.
Pomeranian Klubben tycker att det är befogat att rasen finns kvar som SRD listad då det
gäller hud och päls även om det har blivit bättre. Detta är också det som man jobbar med i
rasens hemland Tyskland. Dock ställer de sig frågande vad skrivningen i SRD gällande
rörelserna grundar sig på: Kraftlösa släpande rörelser på grund av dålig muskelkondition.
KSS tar med sig detta till den kommande revideringen av SRD.
Bostonterrier Här beskriver klubben att frekvensen av anmärkningar har ökat drastiskt som
en direkt följd av det enorma fokus som riktats till möjliga andningsproblem. De tror också
att detta kan vara en förändrad roll hos domarna för att komma till rätta med
problematiken. De påpekar att det är viktigt att hundar som premieras ska uppfylla rasens
standard och inte vara behäftade med problem enligt SRD. De upplever också att allt
större hundar premieras. En sammanställning med utmärkta mål från klubbens sida.
De anser att rasen ska finnas kvar i SRD .
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på
sammanställningarna. Även i de sammanställningar som inkommit till dagens möte
fortsätter man se den positiva utvecklingen mot ett mer strukturerat, informativt och
reflekterande innehåll. KSS hoppas att klubbarna publicerar sina informativa
sammanställningar i sina olika kanaler som klubbtidningar och hemsidor så att de når de
berörda.
Även i flera av dessa sammanställningar påpekas det att man inte tycker se en koppling
mellan de osundheter som påpekas och domarnas prissättning.
Med anledning av att många i sina sammanställningar tar upp att man inte tycker att
kritiker och SRD rapporter har samma information, problem som beskrivs i kritikerna tas
inte upp i SRD rapporten och tvärt om, beslutade KSS att göra ett utskick till våra
exteriördomare om detta. Lotta Olsson uppdrogs att ta fram förslag på utskickstext, som
efter godkännande av KSS, skickas ut till våra domare.
DK och AK har tidigare fått information och exempel på SRD sammanställningar och båda
kommittéerna vill fortsättningsvis ta del av dessa. Lotta Olsson kommer i fortsättningen
vidarebefordra dessa till respektive kommitté efter KSS granskning.
b) Tysk avelsvärdering
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I SRD sammanställningen gällande grand danois, som fanns med på möte nr 2 2020, togs
den tyska avelsvärderingen upp. KSS önskade att få mer information från specialklubben
gällande denna vilket inkommit till dagens möte. Det konstaterades att den i mycket liknar
den exteriörbeskrivning som görs för Svenska brukshundklubbens, SBKs, raser. KSS
tackade klubben för informationen.
§ 46. Samsyn
I KSS delegeringsordning står det om samsyn:

- Samordna samtliga styrdokument och insatser som görs för att främja exteriör sundhet
och motverka exteriöra överdrifter hos rashundar i syfte att främja en samsyn inom SKKorganisationen.

- Öka samverkan och kunskapsutbyte mellan Avelskommittén och Domarkommittén samt i
förekommande fall även andra av CS kommittéer/arbetsgrupper i de frågor som omfattas
av kommitténs verksamhetsområde.

- Fortlöpande sprida kunskap om arbetet i kommittén samt tydliggöra SKKs prioriteringar
inom de områden där motsatsförhållanden eller bristande samsyn mellan olika delar av
organisationen kan råda.

- I samråd med DK ansvara för att riktlinjer för att de överdrifter som nämns i SRD
tillämpas i praktisk handling av exteriördomare för att öka deras medvetenhet om
konsekvenserna av exteriöra överdrifter
De styrdokument det gäller är framförallt RAS, domarkompendier och SRD. För att se hur
det ser ut med samsynen i dessa dokument uppdrogs det till ledamöterna att till nästa
möte gå igenom ett utvalt antal rasers olika dokument för att se om de har samstämmiga
skrivningar gällande exteriör, och i de fall där mentalitet är listat i SRD.
§ 47 Brakycefali
a) Myndighetsbeslut i Nederländerna och reaktioner på detta
Informerades om det beslut som fattats av nederländska myndigheter gällande avel med
12 brakycefala raser. För registrering av valpar krävs att båda föräldradjuren har
genomgått en specifik veterinärundersökning med ett visst resultat. Beslutet har fått stor
uppmärksamhet i hundvärlden. Bifogat dagordningen fanns ett antal uttalanden och
informationer gällande detta, bland annat av SKK, Raad van Beheers (Nederländska
kennelklubben) och FCIs ordförande Tamas Jakkel. Värt att notera är att Raad van Beheer
inte själva tagit beslut om de restriktioner som klubben kritiseras för i många av
uttalandena. Den nederländska kennelklubben rättar sig enbart efter de beslut som
landets myndigheter tagit.
Efter en genomgång av skrivelser och övrig information om såväl myndighetsbeslutet som
omvärldens reaktioner på detta diskuterades såväl den icke önskvärda utvecklingen att
myndigheter gör interventioner som inte befrämjar hälsoläget i berörda raser som
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reaktioner på detta som kan tolkas som att man helt förnekar de problem som ligger
bakom dessa åtgärder.
Åke Hedhammar som i sin roll som SKK:s veterinärmedicinske rådgivare följt utvecklingen
av vidtagna åtgärder mot exteriöra överdrifter under lång tid uttryckte sin oro för nyligen
genomförda såväl ogenomtänkta myndighetsåtgärder som uttalanden av FCI:s ordförande
som varken stödjer den nederländska kennelklubben i sina försök att bemöta
myndighetens agerande eller befrämjar en alternativ lösning.
Härpå följde en diskussion om hur vi ska komma vidare i denna fråga såväl nationellt som
internationellt. Viktigt att det blir konkreta och synbara resultat av de beslut och det
arbete som nu pågått inom SKK under flera år.
KSS uttalade här att för att förhindra en utveckling med myndighetsingripanden även i
Sverige efterfrågas ett tydligt ställningstagande från SKK som organisation avseende mål
och strategier för att motverka skadliga effekter av exteriöra överdrifter. Detta är bland
annat viktigt för hur vi som organisation uppfattas av omvärlden inklusive myndigheter för
att inte hamna i samma situation som den i Nederländerna.
Fortsatt diskussion på nästa möte och detta blir en av huvudpunkterna på det
gemensamma mötet med DK och AK. En bred samsyn är mycket viktig för att vi ska komma
framåt i frågan.
b) Finsk vetenskaplig artikel om Engelsk bulldoggs ledhälsa.
Artikeln beskriver en studie som gjorts på engelsk bulldogg gällande ledhälsa där 28
hundar deltog. Studien visar att så gott som alla deltagande hundar uppvisade ett eller
flera problem så som HD, ED, patella och olika ryggdefekter. Ca en tredjedel av ägarna till
dessa hundar upplevde dock inte att hundarna hade några kliniska problem. KSS
diskuterade hur man ska hantera raser med så omfattande hälsoproblem då det kan vara
svårt att selektera i avelsarbetet när det gäller hälsa.
Här diskuterades också hur mycket en hunds mentalitet påverkas av dess exteriöra
begränsningar.
c) Shih tzu
Skrivelse mottagen från Nederländerna med önskan om support för bevarande av shih
tzus rasstandard. Skrivelsen är undertecknad av ett antal nederländska uppfödare. KSS tog
del av skrivelsen.
KSS sekreterare har kontaktats av två, oberoende av varandra, uppfödare av shih tzu som
båda gäller rasens noslängd. Båda upplever att vissa domare allt oftare föredrar kortare
nospartier vilken gör dom oroliga för rasens hälsa. KSS tackar för informationen och
uppmanar uppfödarna att kontakta sin specialklubb i frågan.
d) FCI överenskommelse
För kännedom fanns den överenskommelse som har träffats mellan FCI och The Kennel
Club, England. Överenskommelsen gör det möjligt för alla kennelklubbar tillhörande FCI att
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införa den undersökning gällande andning hos raserna mops, fransk bulldogg och engelsk
bulldogg som tagits fram av University of Cambridge i samarbete med The KC: Respiratory
function grading scheme.

§ 48 Domarfrågor
a) Rapporteringskod B
Information fanns bifogat dagordningen på två hundar som efter regeländringen,
som trädde i kraft 2020-01-01, tilldelats disqualified på grund av exteriör osundhet.
b) Thomas Uneholt rapporterade om arbetet som pågår i DK.
Där har man bland annat beslutat att för att hålla igång vidareutbildningen av domare nu
när utställningsverksamheten i stort sett ligger nere, ordna fler examinationstillfällen.
Detta kommer att ske i samarbete med Svenska Domarföreningen och ett flertal
examinationstillfällen har redan beviljats. Här noterade KSS att det kommer att hållas
examinationer på flera brakycefala raser.
§ 49 Avelsfrågor
Från AK fanns protokollsutdrag, § 39 AK 2 2020 Arbetsgång tillsammans med KSS
Protokollsutdraget gäller den samgranskning av RAS som ska göras av granskare från AK
och KSS när det gäller att SRD finns med i RAS för listade raser. KSS hade till AKs möte
2020-06-16 önskat en tydligare skrivning hur AK vill att SRD finnas med i RAS. Eftersom AKs
möte ägt rum dagen innan KSS möte bordlades frågan till nästa möte.
§ 50 Inkomna skrivelser
Skrivelse från Special klubben för Shih Tzu inkommen till SKKs centralstyrelse, CS, gällande
rasens sundhet och utsatta läge som brakycefal ras. Skrivelsen har av CS vidarebefordrats
till KSS där CS efterfrågar KSS synpunkter innan CS besvarar denna. KSS diskuterade
skrivelsen och beslutade att överlåta till CS att besvara sakfrågan i skrivelsen men att till
CS påtala de faktafel som skrivelsen innehåller. Lotta Olsson uppdrogs att sammanställa
dessa faktafel till CS.
§ 51. Protokoll och cirkulär
a) SKKs Avelskommitté 2 2020

KSS tog del av informationen.
a) SKKs Utbildningskommitté, UK, 2 2020
KSS tog del av informationen.
b) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 2 och 3 2020
KSS tog del av informationen.
c) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 2 2020
KSS tog del av informationen.
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d) SKKs Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK, 2 2020
KSS tog del av informationen.
§ 52. Kopia för kännedom
a) Intervju från talkdoglogic.wordpress.com med fransk bulldogg uppfödare i Nova
Scotia, Kanada
b) Uttalande från Finska Dvärghundsklubben om sund hundavel i Finland.
c) Sveriges Veterinärförbunds replik till SKK angående nederländskt beslut om avel av
trubbnosiga hundar.
d) Vetenskaplig artikel från International Partnership for Dogs, IPFDs workshop i juni
2019 som nu publicerats i Canine Medicine and Genetics.

§ 53. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns anmälda.

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

Protokoll

Lotta Olsson
Justeras

Kurt Nilsson

Eva Borin

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