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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens kommitté för samsyn 
och exteriör sundhet 2020-09-08.  
 
Ordinarie ledamöter närvarande : Kurt Nilsson, ordförande, Anna Törnlöv, Maria 
Lönnhammar, Eva Borin, , Bengt Pettersson 
Thomas Uneholt, närvarande vid § 60 och § 65-74 
 
Adjungerad SKKs kansli: Helena Skarp. 
 
Adjungerade: Åsa Lindholm, journalistisk bevakning, Åke Hedhammar, 
veterinärmedicinskt sakkunnig 
 
Anmält förhinder: Karin Brostam-Berglund 
 
Protokoll: Lotta Olsson 
 
§ 57.  Sammanträdet öppnas 
Ordförande Kurt Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 58.  Val av justerare  
Att justera dagens protokoll valdes Maria Lönnhammar. 
 
§ 59.  Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 60.  Föregående protokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
Här uppmärksammades § 47 Brakycefali. Nedanstående protokollsutdrag från SKKs 
centralstyrelse, CS, har inkommit till med uppdrag till KSS: 
 
SKK/KSS 3 2020 

b) Protokollsutdrag § 47 – brakycefali 
 
Myndighetsbeslut i Nederländerna och reaktioner på detta 
Kommittén beskriver i sitt protokollsutdrag utvecklingen i Nederländerna där 
myndigheterna beslutat om vad som gäller för avel med 12 brakycefala raser. 
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För att förhindra att något liknande ska hända i Sverige måste SKK ha ett tydligt 
ställningstagande avseende mål och strategier för att motverka skadliga effekter av 
exteriöra överdrifter. Detta är viktigt för hur SKK uppfattas som organisation av 
omvärlden inklusive myndigheter för att undvika att hamna i samma situation som 
Nederländerna. 
 
CS diskuterade uttalandet och beslutade att återremittera denna del till KSS för att 
lämna förslag till mål och strategier. 
 
KSS diskuterade hur man på ett konstruktivt sätt kommer framåt i denna fråga. Det 
finns idag ingen enighet inom SKK organisationen om vad som är exteriöra överdrifter.  
Det är inte alltid våra exteriöra, och ibland även mentala, ideal är förenliga med god 
hundhälsa. Det är idag mycket fokus på de brakycefala hundarnas andningsproblem 
men man får inte glömma att det finns många andra exteriöra överdrifter. Hur ska vi 
förskjuta idealen mot ett mindre extremt håll? 
 
KSS beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kurt Nilsson, sammankallande, 
Bengt Pettersson, och Thomas Uneholt att arbeta med frågan. Ytterligare personer kan 
komma att knytas till arbetsgruppen.  
 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 
§ 61.  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. Rapporten lades därefter till handlingarna. 
 
§ 62.  Information från ledamöter och kansli 
 
Ordförande: Inget att rapportera.  
 
Bengt Pettersson: Det är mycket viktigt att vi fortsätter omvärldsbevakningen. Uppmanade 
alla att dela det man uppmärksammar genom att skicka in detta till kommitténs 
sekreterare. Det är även viktigt att vi även håller CS uppdaterade vad som sker i 
omvärlden. 
 
Åke Hedhammar: Informerade om det arbete som pågår inom International Partnership 
for Doghealth, IPFD ,med att komma tillrätta med exteriöra överdrifter. Man jobbar bland 
annat i olika arbetsgrupper där olika intressegrupper finns representerade. Arbete pågår 
även med att få fram expertutlåtande gällande olika områden som rör hundars ohälsa. Det 
är helt nödvändigt att komma tillrätta med den problematik som finns idag. 
Uppmärksammade även att det finns diskussionsgrupper i sociala medier som förespråkar 
bevarandet av våra rashundar och att de inte ska förändras. 
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Kansli: 
Helena Skarp: Rapporterade och gick igenom den nyligen i Finland släppta utredningen  
gällande osund hundavel. Utredningen är i sin helhet på 89 sidor och finns idag endast på 
finska. Det finns en sammanställning på svenska av utredningen vilken inleds med: 
 
Enligt en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) har gjort tillsammans med jord- och 
skogsbruksministeriet (JSM) och Livsmedelsverket vill man med hjälp av 
övervakningskriterier gallra bort hundavel som orsakar djuret lidande och ärftliga 
sjukdomar. För en del hundraser skulle kriterierna utesluta en stor del av hundarna från 
avel. I utredningen rekommenderas också att det inrättas en etisk delegation för avel och 
att veterinärernas anmälningsskyldighet utökas. 
 
Rapporten har fokus på de kortskalliga raserna men det ingår även kriterier som kan 
tillämpas på en större grupp hundar. Den tar bland annat upp att det finns raser som inte 
uppfyller lagkraven. Man förespråkar krav på test av avelsdjur, att det finns raser som det 
kan vara nödvändigt med inkorsning av andra raser för att komma till rätta med 
problemen. Man föreslår en övergångsperiod på fem år där vissa dispenser från kraven 
kan accepteras.  

I utredningen föreslås också en skyldighet för den behandlande veterinären att 
rapportera ärftliga defekter och sjukdomar som krävt vård av ett djur som används för 
avel eller som försämrar djurets livskvalitet. Även en begränsning av importen av hundar 
som inte uppfyller lagkraven föreslås. Tydligare föreskrifter för tolkning av lagen ska tas 
fram. 
 
Sekreterare: Rapporterade om att hon kontaktats av Ras och avelsföreningen för Cane 
Corso, RACC, där de uttrycker sin oro över den exteriöra utvecklingen i rasen. De beskriver 
att de ser fler och fler hundar med alltför korta nospartier, knipna näsborrar och ljudlig 
andning. Dessa hundar premieras vid våra utställningar liksom även för stora och tunga 
hundar. KSS diskuterade problematiken och hur detta på bästa sätt ska komma ut till våra 
exteriördomare. Cane Corso är idag inte en SRD listad ras och för att ett bra underlag ska 
finnas med till den kommande revideringen av SRD ombeds klubben att om möjligt 
inventera hur stora problemen är och hur det ser ut övriga norden. För att RACC snabbt 
ska nå ut med sin oro över den exteriöra utvecklingen kan ett sätt vara att klubben gör ett 
utskick till våra exteriördomare.  
 
 
§ 63.  SRD  

a) Inkomna SRD sammanställningar 
 

Amerikansk cocker spaniel En välgjord sammanställning där man vill att domarna ska  fylla i 
SRD rapporterna tydligare, inte bara kryssa i utan även kommentera. Exempelvis tänder, är 
det för små tänder, bettfel eller saknas det en tand? Bröstkorgen tycker rasklubben själv är 
något som borde ha varit kvar som riskområde i SRD då de upplever att rasen både har för 
korta bröstkorgar och/eller för kort bröstben. 
Rasklubben oroas även över att för stora hundar premieras och dessutom vinner grupper 
och BIS. Handlingen av hundarna måste bli bättre, många hundar ”hängs” i dag i kopplet 
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och när domaren ber den som visar hunden att släppa på kopplet så tappar oftast hunden 
hållningen. Klubben tycker att rasen ska vara kvar som SRD listad men om det ska ge något 
behöver domarna vara tydligare i sina påpekanden. 
 
Fransk bulldogg Ytterligare en välgjord sammanställning där rasklubben önskar att de 
påpekanden som görs av domarna bättre återspeglar sig i prissättningen. En aldrig så bra 
hund ska inte premieras om andningen är tydligt påverkad. Klubben tycker att rasen 
utvecklas positivt i riskområdena men att det går för långsamt. En orsak är att rasen är 
mycket lättsåld vilket även gynnar de oseriösa uppfödarna. Klubben vill att fransk bulldogg 
ska vara fortsatt listad i SRD då det är en nödvändighet för att fortsätta föra rasen framåt. 
 
Saarlos Wolfhond En sammanställning som gjorts av KSS ledamot Anna Törnlöv då rasen 
saknar specialklubbstillhörighet. Ett fåtal hundar har ställts ut under 2019 och det fanns 
inte några rapporter gällande temperamentet. 
 
Ceskoslovensky vlciak Även denna sammanställning gjord av Anna Törnlöv då även denna 
ras saknar specialklubbstillhörighet. Alla rapporterna utom en beskriver hundarnas 
temperament på ett positivt sätt. 
 
I samband med att ovanstående två rasers sammanställningar togs upp diskuterade KSS 
mentaliteten hos dessa typer av hundar. Hur och kan de passa in dagens samhälle? Detta 
även med tanke på hundarnas välmående. 
 
Bullterrier Sammanställningen visar att det inte är mycket påpekanden gällande det som 
tas upp som riskområden i SRD. Rasklubben ställer sig frågande till att små ögonöppningar 
finns med som listat riskområde då detta inte upplevs vara ett problem i rasen och det  
påpekas inte i kritiker eller rapporter. 
Klubben anser att rasen ska finnas kvar som SRD listad när det gäller hudproblem då detta 
är ett utbrett problem i rasen. 
 
Miniatyrbullterrier Sammanställningen tar i stort sett upp detsamma som i den för 
bullterrier. Dock visar både försäkringsstatistik och SRD rapporter att de har mindre 
hudproblem än bullterriern. Problem med inverterade canintänder är dock större än vad 
SRD rapporterna visar då detta är ett diskvalificerande fel gör att dessa hundar i stort sett 
inte ställs ut. Klubben är tveksam till att rasen ska vara fortsatt SRD listad. 
 
Engelsk bulldogg En sammanställning som endast består av statistik från rapporterna. 

Intressant att samtliga upptagna punkter har ökat i antal anmärkningar. Detta kan bero 
på ökad observans från domarna och medvetenhet om vikten att uppmärksamma och 
notera SRD-punkterna. Flest påpekanden har gjorts gällande andning, näsborrar och 
bett. KSS uppmanar klubben att snarast inkomma med en fylligare sammanställning med 
bättre analys och hur man jobbar för att minska de exteriöra överdrifterna. 
 
Bassethound Sammanställningen visar att rasen har förbättrats under senare år vad gäller 
sundhet. Klubben tycker att det är viktigt att följa upp hundars utveckling över tid för att 
ha koll på den framtida aveln. I rasens hemland ser man också en förbättring vilket den 
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ändrade rasstandarden har bidragit till. Klubben anser att rasen ska vara kvar som SRD 
listad. 
 
Tysk schäferhund Sammanställning inkommen från Svenska Brukshundklubben, SBK, med 
statistisk sammanställning från rapporterna. KSS tackar för den informationen men 
uppmanar Svenska Schäferhundklubben att snarast inkomma med sin sammanställning för 
2019. 
 
KSS saknar fortfarande, trots påminnelser, sammanställningar för raserna: 
Pekingese 
Shar pei 
Staffordshire terrier 
Chihuahua 
 
KSS tackar alla ras- och specialklubbar för det arbete de lägger ner på 
sammanställningarna. Sammanställningar fortsätter att vara mer reflekterande och vi 
hoppas att det även upplevs positivt för klubbarna att göra dessa. KSS hoppas att 
klubbarna publicerar sina informativa sammanställningar i sina olika kanaler som 
klubbtidningar och hemsidor så att de når de berörda.  
 
Det fortsätter påpekas i de inkomna sammanställningarna att man inte alltid tycker sig se 
en koppling mellan de osundheter som påpekas och domarnas prissättning. 
 

b) Utskicket till våra exteriördomare som det vid förra mötet beslutades göras, 
gällande samstämmighet mellan kritiker och SRD rapporter, har inte skickats ut då våra 
utställningar ännu inte kommit igång i någon större skala. Vi  avvaktar med utskicket 
tillsvidare.  
 

c) Revidering av SRD/BSI 
Med anledning av att det under 2020 anordnats väldigt få utställningar både i Sverige och i 
övriga norden föreslår KSS att revideringen av SRD/BSI skjuts upp ett år. KSS påtalar vikten 
av att vid denna revidering besluta om ett gemensamt datum för införandet av den 
reviderade versionen av SRD/BSI i de nordiska länderna. Lotta Olsson uppdrogs att 
kontakta de nordiska kennelklubbarna med förslaget att skjuta upp revideringen av SRD.  
 
§ 64.  Samsyn 
Vid KSS förra möte uppdrogs det till ledamöterna att inleda en granskning av de olika 
styrdokumenten. I delegeringsordningen för KSS står det: 

- 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 SKK-
organisationen.  
 
De dokument som granskats är domarkompendium, RAS, SRD och rasinformationstexten 
på skk.se. De rasers dokument som granskats till dagens möte var: chow chow, bullterrier, 
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bassethound, azawakh, chinese crested, cavalier king charles spaniel, mops, bostonterrier 
och king charles spaniel. 
Granskningen konstaterar att det mesta är samstämmigt i dokumenten. Några saker som 
uppmärksammats är att SRD texten inte är tillräckligt tydlig varken i domarkompendium 
eller RAS. En ras vars dokument måste få mer samstämmighet är king charles spaniel. KSS 
uppmanar granskarna i DK och AK att åter se över dessa dokument. 
 
Granskningen av dokument fortsätter. 
 
§ 65.  Brakycefali 

a) För kännedom fanns FCIs statement gällande Raad van Beheers, Nederländska 
kennelklubben, situation bifogat till dagordningen. 
 

b) Studien Facial morphology of brachycephalic breeds: evolution since the end of 
the XIXth century and current perspectives fanns bifogad dagordning. Studien är 

gjord av Claude Guintard och Hélène Denis och omfattar raserna mops, engelsk 
bulldogg och dogue de bordeaux. KSS fann studien mycket intressant, den visar 
tydligt att raser ändras över tid. De är ett bra underlag i diskussionerna om att 
vissa raser måste förändras för att minska hälsoproblemen, då denna visar att 
förändring alltid skett.  
 

c) Forskningsrapporten Health problems among flat-faced dogs: perception and 
reality som är gjord av Dr Rowena packer och Dr Dan O`Niell diskuterades. 
Rapporten tar bland annat upp hur ägarna av dessa raser uppfattar sina 
hundars välmående. Rapporten visar att många ägare till trubbnosiga hundar är 
ovetande om vad som är ohälsa och uppfattar inte ohälsan som ett problem. 
Rapporten visar också att ägarna av dessa raser är mer känslomässigt knutna 
till sina hundar än ägare av andra raser. 
 

d) KSS diskuterade hur vi på bästa sätt ska kunna sprida informationen om det 
som de två ovanstående studierna visa. Åsa Lindholm uppdrogs att skriva om 
detta i Hundsport special och eventuellt även i Hundsport. 

 
§ 66.  Domarfrågor  

a) För kännedom fanns reportage från den norska exteriördomarkonferensen som  
publicerats i norsk Hundesport. 
 

b) Allrounddomare 
Generell diskussion om vad man kan förvänta sig av en av SKK utsedd allrounddomare. Att 
den kynologiska kunskapen är hög förutsätts men hen är också en representant för SKK 
som organisation. Hur stor hänsyn tar CS till lämpligheten när det gäller den sociala 
kompetensen, handhavande av hundar och liknande? Följer hen de beslut organisationen 
tagit exempelvis när det gäller arbetet med att minska de exteriöra överdrifterna? KSS 
anser att det är viktigt att det ställs höga krav på en av SKK utsedd allrounddomare, inte 
enbart avseende förmågan att döma hundar. 
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§ 67.  Avelsfrågor 
Bengt Pettersson rapporterade om att SKKs Avelskommitté, AK, diskuterat de nya 
föreskrifterna, L 102,  till vår djurskyddslag. AK har diskuterat de förändringar som kan 
behöva göras i SKKs grundregler och policys med anledning av detta. Inavel är något som 
uppmärksammats mer under senare år, presumtiva valpköpare är idag mer insatt i 
inavelsproblematiken. Det kommer in mycket frågor till SKKs avdelning för avel och hälsa 
från både allmänheten, uppfödare och rasklubbar gällande inavel. AK har till CS föreslagit 
ändringar i våra grundregler gällande inavel. 
 
§ 68.  Nordisk kennel union, NKU 
Helena Skarp informerade om att mötet med NKUs vetenskapliga kommitté , som var 
planerat till nu i september, har skjutits upp till våren 2021 på grund av rådande 
omständigheter. 
 
§ 69. Internationellt 
Till dagens möte fanns dokument från Frankrike och Tyskland med föreslagna ändringar 
och uppstramningar i respektive lands djurskyddslagar och dess tolkningsföreskrifter när 
det gäller hundars ohälsa. I förslagen tas det bland annat upp att man i Frankrike vill 
kastrera hundar med extrem exteriör och i Tyskland vill man förbjuda dessa hundar att 
delta på utställning. KSS diskuterade det aktuella läget i omvärlden och detta är en viktig 
del att ha med i det förslag, se § 60 i detta protokoll, som ska tas fram till CS. 
 
§ 70. Protokoll och cirkulär 
 

a) SKKs Centralstyrelse CS 5 2020 
KSS tog del av informationen. 
 

b) SKKs Domarkommitté, DK, 3 2020 
KSS tog del av informationen. 

 
c) DK protokollsutdrag 3 2020 § 47  

 
d) SKKs Kommitté för uppfödarsamverkan, KUS, 4 2020 

KSS tog del av informationen. 
 

e) SKKs Utställningskommitté, UtstK, 3 2020 
KSS tog del av informationen. 

 
f) SKKs Avelskommitté, AK, 3 2020 

KSS tog del av informationen. 
 
§ 71. Övriga ärenden 
Det gemensamma mötet med KSS, DK och AK som planerats hållas den 27-28 november 
beslutades skjutas fram till januari 2021, detta på grund av den rådande corona 
situationen. 
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§ 72.  Ärenden som inte får offentliggöras innan minnesanteckningarna är justerade. 
Inget ärende befanns falla under denna punkt. 
 
§ 73.  Nästa möte 
Nästa möte: 8 december, som kommer att hållas digitalt. 
 
§ 74.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade alla för ett bra möte och förklarade härmed mötet avslutat. 
 
 

Protokoll 
 
 
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. 

 


