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NatDopK nr 2/2018
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen på
Thoresta Herrgård, Bro, 2018-05-24--25.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Åke Hedhammar/SKK,
Bengt Pettersson/SKK, Owe Johnson/SDSF, Jonna Petersson/SHCF

SKKs kansli:

Kjell Svensson, Linda Andersson

Övriga:

§ 11 Torbjörn Carlsson samt Mattias Lindeberg

Vid protokollet:

Brith Andersson

§1
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Val av justerare
Utsågs Owe Johnson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3
Fastställande av dagordning
Fastställdes den förelagda dagordningen.

§4
Föregående protokoll
Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2017, 2017-11-24, samt 1/2018 via e-mail 2018-01-11,
vilka kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till handlingarna

§5
Kennelfullmäktige 2017 samt följande verksamhetsperiod 2018-2019
a) Budget
Förelåg för NatDopKs kännedom den efter Kennelfullmäktige 2017 fastslagna budgeten för
kommissionens verksamhetsperiod 2018-2019. Förelåg även slutlig resultatrapport för 2017.
b) Arbetsordning
Förelåg fastställd Arbetsordning för Nationella dopingkommissionen verksamhetsperioden
2018-2019.
Noterade NatDopK informationen, vilken diskuterades i valda delar.
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§6
Statens Jordbruksverk /SJV
Förelåg information från Statens Jordbruksverk om att slutligt beslut har fattats i arbetet
med revidering av bl a dopingparagrafen i föreskriften om träning och tävling med djur,
SJVFS 2010:45 (saknr L 17). De nya föreskrifterna träder ikraft från och med den 21 juni i år.
SJV avser att på verkets hemsida lägga ut utförlig information om de nya rutiner för
dispensförfarande som kommer att gälla från och med 21 juni. För den enskilda hundägaren
innebär det en märkbar förenkling eftersom ansökan enbart behöver göras via SKK, som
fortsättningsvis även hanterar ansökningar för SDSF samt SHCFs verksamhet.
NatDopK uttryckte sin uppskattning till det utmärkta samråd som skett i det förberedande
arbetet.
Informerade sekreteraren att en översyn av blanketten för ansökan om dispens kommer att
ske och att detta avses vara klart till den 21 juni. På blanketten kommer viss korrigering av
text ske, för att fullt ut överensstämma med den nya föreskriften. Den nya blanketten
kommer enbart att finnas i digital form och vara digitalt ifyllbar, förutom hundägares och
veterinärs underskrifter som tills vidare ska vara fysiska.

§7
Dopingprov
Informerade sekreteraren om den dopingprovtagning som genom slumpmässig uttagning
genomfördes vid den internationella hundutställningen Stockholm Hundmässa 2017. För
samtliga hundar utom en kunde provtagningen genomföras via urinprov. Vid analys av
proven påvisades ett prov innehålla otillåten substans.
Initialt har NatDopK uttalat att den vid analys påvisade substansen är en otillåten substans.
Därefter har SKKs ledamöter i NatDopK, utifrån ägarens yttrande och övriga föreliggande
underlag i ärendet, funnit att hundägaren brutit mot punkt 7, Doping och andra otillbörliga
förhållande, i SKKs Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar och
överlämnat ärendet till SKKs Centralstyrelse med förslag att aktuell hunds resultat från
Stockholm Hundmässa 2017 stryks. SKK/CS har därefter beslutat i enlighet med föreslagen
åtgärd samt har påtalat allvaret i att inte följa rådande regelverk.
Fördes en allmän diskussion avseende med vilken frekvens provtagning sker. NatDopK vill
uppmärksamma på att dopingprovtagning inte enbart är respektive huvudorganisations
ansvar. Det står samtliga prov-/tävlingsarrangörer inom respektive organisation fritt att ta
dopingprov vid olika arrangemang. Vid centralt beslut om provtagning täcks samtliga
kostnader av huvudorganisationen. Vid annan provtagning täcks kostnaderna av prov/tävlingsarrangören.
Diskuterades även att införa notis om provtagning samt hur detta kan initieras av lokala
arrangörer i tidskriften Hundsport Special/HS.
Uppdrogs till SKKs tävlingsavdelning att sammanställa en notis om detta för publicering i HS.
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§8
Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome/BOAS
a) Operativ åtgärd med anledning av BOAS
Förelåg för NatDopKs kännedom underlag avseende hund av rasen mops vilken genomgått
operativ åtgärd med anledning av BOAS där ärendet är handlagt av SKK. I beslutet har
betonats att hundens välfärd alltid har högsta prioritet och att det primära är att en hund får
den behandling den behöver för att ha en bra livskvalitet. Vad detta sedan innebär för
hundens möjlighet att delta i någon form av tävlingsverksamhet är en annan fråga som styrs
av bakomliggande orsak till behandling/ingrepp. Då möjlighet till dispens saknas vid åtgärd
med anledning av BOAS har för denna hund tävlingsresultat som erhållits efter åtgärden
annullerats, och hunden har i SKKs register belagts med tävlingsspärr för deltagande vid
utställning, prov, tävling eller beskrivning.
Tog NatDopK del av underlaget. Ärendet diskuterades som så utifrån det faktum att även om
en hund genomgått åtgärd som förbättrar dess livskvalitet är det oavsett detta i grunden ett
sjukt djur.
b) Mailkorrespondens angående provtagning
Informerade Linda Andersson on mailväxling med annan veterinär som efterfrågat i vilken
frekvens dopingprov sker på hund av brakycefal rastyp vid utställning. I sitt svar till
frågeställaren har Linda redogjort för den generella gången avseende dopingprov samt
belyst att det står respektive arrangör fritt att själva besluta om provtagning.
Tog NatDopK del av underlaget samt informationen. Konstaterades att vid de slumpmässiga
provtagningar som SKK under ett antal år genomfört vid Stockholm Hundmässa har flertal
raser av brakycefal typ ingått. Inte vid något tillfälle har prov från någon av dessa hundar
innehållit otillåten substans.
c) Rapportering av kirurgisk åtgärd
Informerade Linda Andersson om framtagna rutiner för att hos SKK kunna registrera
operationer i andningsvägar samt dödfall på grund av problem orsakade av kortskallig,
brakycefal utformning.
En särskild blankett, Rapportering av kirurgisk åtgärd på hund av brakycefal typ, har skapats
och finns i digital form på SKKs webbplats. Den klinik som har utfört åtgärden fyller i
blanketten och skickar in denna till SKK. Hundägaren medger inrapportering och publicering
hos SKK genom sin underskrift. Avel på djur med sjukdom eller funktionshinder är enligt
svensk djurskyddslagstiftning och SKKs regler inte tillåten. Detta innebär att avel inte är
tillåten på hund som till följd av kliniska besvär orsakade av brakycefal utformning behöver
genomgå kirurgi i andningsvägarna,. Hunden åläggs därför avelsspärr i SKKs register, vilket
också framgår på blanketten för inrapportering.
Den nya blanketten för inrapportering är en del i det arbete som sedan 2016 pågår i
samverkan med olika instanser för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland
annat andningsproblem.
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d) Tävlingsspärr
Avseende deltagande i tävlingsverksamhet efter åtgärd med anledning av BOAS konstaterar
NatDopK att det är en allmän uppfattning både hos veterinärkåren och hundägare att dessa
hundar inte kan delta vid utställning men däremot vid övrig tävlingsverksamhet, vilket inte är
korrekt utifrån dopingreglementet.
Vid NatDopKs möte nr 1/2016 (§ 14) har förhållandet för åtgärdade hundar ytterligare
belysts efter att frågeställning inkommit till SKKs kansli om eventuell möjlighet till dispens;
”I dopingreglementets mening är bakomliggande orsak till åtgärd/behandling utgångspunkt
vid bedömning om möjlighet till dispens finns eller inte. NatDopK har vid tidigare generella
bedömning ansett BOAS/brakycefalt syndrom vara så allvarligt att det inte bedöms möjligt
att lämna dispens. Detta oavsett för vilken verksamhet ansökan om dispens avser.”
Detta har anknytning till punkt a) i denna paragraf och NatDopK vill framhålla att innebörden
av att möjlighet till dispens saknas inte innebär att hund som genomgått åtgärd med
anledning av BOAS inte kan aktiveras genom olika slags träning utifrån sina förutsättningar.
För hunden i sig är det inte skillnad på träning och tävling.
Uppmärksammade NatDopK att den nya blanketten för rapportering inte innehåller
information om att deltagande i tävlingsverksamhet inte kan ske efter åtgärd. Utifrån
dopingreglementets mening och då avelsspärr införs i SKKs register är det analogt att även
en tävlingsspärr påförs. Uppdrogs till Linda Andersson att se över detta i blankettens
information om rapportering av kirurgisk åtgärd.

§9
Frågeställningar angående dispensförfarande
a) Förelåg två separata ansökningar om dispens med anledning av folsyrabrist vilka
hänskjutits till NatDopK från SKKs kansli. Vid NatDopKs möte nr 1/2017 (§ 14) har diskussion
förts avseende dispensförfarande vid behandling med anledning av folsyrabrist varvid
NatDopK uttalat: ”Tydliggör NatDopK att vid tidsbestämd behandling följer detta samma
princip som övriga behandlingar som är tidsbestämda, innebärande att deltagande inte får
ske vid någon form av utställnings-, prov- eller tävlingsverksamhet under behandlingsperiod
och efterföljande karenstid. Vid livslång behandling saknas möjlighet till dispens.”
Tog NatDopK del av föreliggande handlingar och finner inte att skäl föreligger att ändra
tidigare uttalande, varmed beslutet kvarstår oförändrat.
b) Förelåg underlag från hundägare med anledning av att markering skett i rutan ”Med
hänvisning till SKKs grundregler bedöms hund med ovan angiven diagnos som ej lämplig att
utnyttjas i avel” i beslut vid ansökan om dispens med anledning av operativ åtgärd i led,
vilket hänskjutits till NatDopK från SKKs kansli.
Tog NatDopK ingående del av föreliggande handlingar, där även journal från behandlande
veterinär ingick. Av underlaget kan inte helt uteslutas att bakomliggande orsak till åtgärden i
detta fall är ett adekvat trauma. NatDopK kan därmed finna anledning att markering ändras
till rutan ”Hundens lämplighet för avel har ej bedömts”.
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§ 10
Information från ledamöterna
a) Ordföranden
--------b) Ledamöterna
--------c) Sekreteraren
Informerade sekreteraren om att detta år är Sverige arrangörsland för FCI VM i Agility.
Mästerskapet genomförs i Malmö den 3-7 oktober med Svenska Agilityklubben som ansvarig
arrangör. Information om det svenska dopingreglementet finns tillgängligt via mästerskapets
hemsida och under mästerskapet kommer dopingprovtagning att ske.
d) SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson om lagrådsremissens förslag till ny djurskyddslag, som föreslås
träda ikraft den 1 april 2019. Nytt i remissunderlaget är att förslaget även involverar prov
och tävling.

§ 11
Branschorganisationen Svenska Djurvårdsprodukter/BSD
Med anledning av de beslut NatDopK fattat vid tidigare möten avseende olika produkter har
BSD inkommit med en skrivelse ställd till SKKs VD, vilken hänskjutits till NatDopK. I skrivelsen
framför BSD sin syn på NatDopKs handläggning samt beslut och uttrycker önskemål om en
kontakt.
NatDopK har därför bjudit in representanter för BSD till detta möte för informations- och
erfarenhetsutbyte, varmed Torbjörn Carlsson samt Mattias Lindeberg hälsades välkomna.
Efter en kort presentation informerades NatDopK om bakgrund till BSD, dess syfte och
upplägg, där det är företag som är medlemmar. Härefter lämnade NatDopK information om
bakgrunden till och utformningen av Nationellt Dopingreglemente för hund. En givande
dialog fördes under vilken parterna är enades om vikten av en god kommunikation i
gemensamma frågor.

§ 12
Hantering av produkter som inte kan ingå i ATC-förteckning
Fann NatDopK mötet med BSDs representanter mycket givande och med en bra och
konstruktiv dialog.
Fördes en ingående diskussion om nuvarande förteckning över beslut som fattats avseende
olika produkter som inte kan ingå i dokumentet ATC-förteckning med karenstider.
Beslutar NatDopK att framgent vid förfrågan inte ta ställning till enskilda produkter samt att
tidigare beslut avseende produkter som inte kan ingå i dokumentet avvecklas. NatDopK
beslutar att istället tillämpa följande principer:
-

Produkt som avses behandla sjuk/skadad hund åläggs 14 dygns karenstid.
Produkt som avses påverka stress, rädsla, oro, upphetsning och andra likartade
tillstånd åläggs 14 dygns karenstid.

Att beakta avseende båda punkterna; i det fall en produkts aktiva substans finns angiven i
dokumentet ATC-förteckning med karenstider är det för denna ATC-substans angivna
karenstiden som gäller, oavsett avsikten med behandlingen.
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Denna princip utgår från vad som uttalas i SKKs allmänna regler för utställningar, prov,
tävlingar och beskrivningar, punkt 7, Doping och andra otillbörliga förhållanden;
”Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på
otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka
utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.”
Grundprincipen till dopingreglerna är djurskyddet, där anledningen till olika restriktioner helt
enkelt är att hund som är i behov av någon form av behandling inte är frisk. NatDopK
betonar därför att om en produkt används i syfte att behandla ett sjukdomstecken anses
inte hunden vara frisk, vilket innebär att deltagande inte kan ske under behandlingen och
under karenstid efter avslutad behandling. Detta således oavsett om hunden (i syfte att
behandla ett sjukdomstecken) tillförts produkt som ingår i dokumentet ATC-förteckning med
karenstider eller produkt utanför denna förteckning.
Allmänt råder ett generellt hundägaransvar, så även i detta sammanhang. Respektive
hundägare har eget ansvar för att, utifrån avsikten med behandling med en produkt som
inte ingår i dokumentet ATC-förteckning med karenstider, säkerställa om deltagande kan ske
eller inte under behandlingen och om efterföljande karenstid om 14 dygn ska tillämpas.
§ 13
Övriga frågor
Informerade sekreteraren att det till SKKs kansli inkommit fråga från träningsansvarig inom
lure coursing om i vilken frekvens deltagande i träningsverksamhet kan ske för tik som fött
valpar. I detta fall var valparna ca 8 veckor och enligt SKKs regler får inte valptik delta vid
utställning, prov, tävling eller beskrivning förr än 75 dagar efter valpning. Frågeställaren
undrar om detta enbart gäller vid olika tävlingsverksamhet eller även för träning.
Dopingreglementets definition av träning är; ”Övning med hund på ett sätt som är
jämförbart med utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annan funktionsanvändning
beträffande t ex tempo, distans och utformning av hinder.” NatDopK vill framhålla att under
perioden 75 dagar efter valpning och den uppbyggnad av tiken som då sker, är inte träning i
jämförbar nivå med tävling lämpligt utan istället stegvis på lägre nivå därunder.
§ 14
Nästa möte
Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2019-05-23--24.

§ 15
Mötets avslutande
Tackade ordföranden för ett möte med som vanligt ingående diskussioner och konstruktiva
inlägg, varefter mötet förklarades avslutat.

Justeras:

Anders Eriksson
Ordförande

Vid protokollet

Owe Johnson

Brith Andersson

