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Protokoll fört vid sammanträde i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 2013-09-11 
 
 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin, Anna 
Uthorn (fr.o.m. § 111) 
 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp, Anna Qvarfort, 
Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson (fr.o.m. § 112)  
 

Anmält förhinder:  

Maija-Leena Eloranta    
 

Protokoll 

Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
 

§ 96 Sammanträdet öppnas 

 
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och vände sig speciellt till AKs nya 
ledamot Katarina Petersson, som deltog för första gången och till Anna Qvarfort, som 
kommer att ersätta Ulla-Britt Karlmann som AKs sekreterare. Förklarades mötet 
därefter öppnat. 
 
 

§ 97  Val av justeringsperson 

 
Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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§ 98 Fastställande av dagordning 

 
Då SKKs ögonexpert Berit Wallin Håkansson meddelat att hon inte har möjlighet att 
delta från sammanträdets öppnande beslöt AK att senarelägga punkten bordlagda 
ärenden. Med denna ändring fastställdes dagordningen. 
 
 

§ 99 Föregående protokoll 

 
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde 2013-05-23. 
 

§ 80 Stockholm Hundmässa 2013  

Frågan om bemanning i ”Breeders Corner” på Stockholm Hundmässa diskuterades. 
 
Informerade ordföranden om att det efter samråd mellan Ulf Uddman och 
ordförandena i AK och UKK har beslutats att det inta ska arrangeras någon 
Breeders Corner på Stockholm Hundmässa 2013.  

  
AK noterade informationen. 

 
Lades protokollet med godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 100 Ekonomisk rapport 

 
Förelåg för kännedom resultatrapport för perioden augusti 2013. 
 
AK noterade resultatrapporten. 
 
 

§ 101 Ansökan från rasklubben för dansk/svensk gårdshund om att få komplettera 
SKKs stambok med härstamningsuppgifter 

 
Förelåg skrivelse med underlag från rasklubben för dansk/svensk gårdshund som 
önskar få komplettera SKKs stambok med härstamningsinformation från längre tillbaka 
i tiden än vad denna i dagsläget omfattar.  
 
Till ansökan fanns bifogat ett examensarbete från Stockholms Universitet i vilken all 
tillgänglig stamtavleinformation för rasen dokumenterats. Därvid kunde konstateras 
att det i SKKs stambok saknas viss känd härsstamningsinformation och att detta 
påverkar släktskapsbilden. 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjY5ODAwOTAyM2E4NjQyNjA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjY5ODAwOTAyM2E4NjQyNjA
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Frågan diskuterade främst ur principiell synvinkel och AK beslöt att bifalla ansökan 
med hänvisning till att det är en ras för vilken SKK har ett rasansvar.  En förutsättning 
för att beslutet ska träda i kraft är DKKs medgivande samt att de tekniska 
förutsättningarna finns för att kompletteringarna ska kunna införas i SKKs 
hunddatabas. Avdelningen för avel och hälsa tillsammans med IT-avdelningen svarar 
för den vidare handläggningen. 
 
 

§ 102 Begäran från Svenska Pudelklubben om att flerfärgade pudlar beläggs med 
avelsspärr 

 
Svenska Pudelklubben (SPK) begär i sin skrivelse att flerfärgade pudlar vid registrering 
beläggs med avelsspärr och inte som idag bara registreras med beteckningen X, som 
står för ”ej standardenlig färg”. 
 
Frågan om tvåfärgade pudlar har tidigare behandlats av AK med anledning av en 
skrivelse från FCI där den franska rasklubben genom sin kennelklubb uppmanar andra 
kennelklubbar att inte registrera tvåfärgade pudlar. 
 
AK konstaterade då att pudlar som inte har standardenlig färg registreras med särskild 
färgbeteckning (X) på registreringsbeviset tillsammans med kommentaren ”ej 
standardenlig färg”. Därigenom informeras valpköpare samtidigt som 
bokstavsbeteckningen återfinns i en ev. framtida härstamning på Avelsdata/Hunddata 
om hunden får avkomma.  
 
AK konstaterade också att FCIs uppmaning står i strid med SKKs avelspolicy, som klart 
uttalar att kennelklubben istället ska verka för att minska antalet avelsrestriktioner som 

inte är relaterade till rasers sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt 

utnyttjande av befintliga hundmaterial. 

 
Även NKUs vetenskapliga kommitté har behandlat frågan och gjort uttalanden som väl 
överensstämmer med SKKs avelspolicy. 
 
Med anledning SPKs begäran om att trefärgade pudlar ska beläggas med avelsspärr 
konstaterade AK att SKKs avelspolicy inte heller ger utrymme för sådana 
begränsningar, tvärtom är det AKs uppgift att vid behov ta bort avelshinder mellan 

rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag 

och storlek. 

 
Det är endast när det gäller anlaget för merle som AK uttalat avelsrestriktioner 
avseende färg: på grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det 

inte förenligt med SKKs grundregler (2:3) att para två hundar som är kända 

anlagsbärare för färgen merle med varandra.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjMwYWQxMDZmZmZkNzY2OGY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjMwYWQxMDZmZmZkNzY2OGY
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Beslöt AK, med hänvisning till ovanstående, att avslå SPKs begäran.  
 
 

§ 103 Begäran från Svenska Taxklubben gällande taxar med ej standardenlig färg  
 

Svenska Taxklubben (SvTK) begär att SKK ska registrera importerade hundars förfäder 
med färgbeteckningen X om de enligt exportstamtavlan har en ej standardenlig färg. 
 
AK har tidigare behandlat i stort sett samma önskemål från SvTK (AK 2-2012 § 37) och 
ansåg då att förutsättningarna saknades för att tillmötesgå SvTK i flera av deras 
önskemål. Med anledning av SvTKs skrivelse beslutade AK dock att för importerade 
hundar kommer inte de färger som anges för härstamningshundarna i 
exportstamtavlan att registreras om färgerna inte är i överensstämmelse med de 
svenska färgbeteckningarna. Vidare kommer färgbeteckningen X endast att registreras 
för svenskfödd samt importerad hund d.v.s. svenskregistrerad hund, som inte har 
standardenlig färg.                    
 
AK har också vid ett senare möte med SvTK redogjort för AKs ståndpunkt vad gäller 
hundar som ej har standarenlig färg och vilka rutiner som gäller vid registrering av färg 
och färgbeteckningar. SKK anser sig bl.a. inte kunna registrera beteckningar på 
utländska hundar över vilka SKK inte har registreringsrätt. 
 
AK finner inte skäl att ändra sitt tidigare beslut om att endast registrera 
färgbeteckningen X på svenskregistrerade hundar.  
 
SvTK begär nu också att avkomma efter föräldradjur med ej standardenlig färg ska 
beläggas med avelsförbud. Detta skulle gälla såväl svenskfödd som importerad hund. 
 
Konstaterar AK att enligt SKKs avelspolicy ska AK  
 

 verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till rasers 

sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga 

hundmaterial. 

 
 vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på 

olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek. 

 
Det är endast när det gäller anlaget för merle som AK uttalat avelsrestriktioner 
avseende färg: på grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det 

inte förenligt med SKKs grundregler (2:3) att para två hundar som är kända 

anlagsbärare för färgen merle med varandra.  

 
Beslöt AK, med hänvisning till ovanstående, att avslå klubbens begäran. 
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§ 104  Skrivelser gällande avelsspärr 

 
Förelåg skrivelse från fodervärd gällande tik som av uppfödaren belagts med 
avelsspärr efter det att tiken fått en kull valpar.  
  
Uppfödaren har i sin ansökan till SKK om avelsspärr, som orsak angett värksvaghet. Till 
ansökan fanns bifogat ett veterinärintyg, som fodervärden ifrågasätter eftersom 
veterinären ej behandlat tiken under själva valpningen. Fodervärden åberopar istället 
ett utlåtande från annan veterinär, som bl.a. anser att det inte finns medicinska skäl 
för att efter första valpkullen utesluta en tik ur avel p.g.a. värksvaghet. 
 
Konstaterade AK att det inte åligger AK att pröva frågan om veterinärers 
intygsskrivande, men att värksvaghet är tillräckligt skäl för att avelsspärra en tik. 
 
Beslöt AK föreslå UKK att inte häva avelsspärren. 
 
 

§ 105 Fråga om hund importerad till Sverige ska vara registrerad i SKK för att 
avläsning av röntgenbilder ska ske  

 

Redogjorde sekreteraren för de regler som gäller inom NKU och som styr i vilket land 
avläsning av röntgenundersökningar ska ske. 

Generellt gäller att bilderna ska avläsas i det land där ägaren är bosatt. Problem har 
därvid uppstått med de hundar som importerats till Sverige, men inte omregistrerats i 
SKK. 

 

Beslöt AK att för officiell avläsning av SKK ska hunden vara registrerad i SKK och ägaren 
bosatt i Sverige. 

 
 

§ 106 Skrivelse gällande tremor och rasklubbs agerande  

 
En hundägare har i skrivelse redogjort för sin syn på tremor och ifrågasätter 
rasklubbens agerande i samband med att tremor konstaterats i rasen. I skrivelsen ställs 
ett antal frågor till AK.  
 
Konstaterade AK att rasklubbar i frågor som rör avel och hälsa har att agera utifrån 
den kunskap som finns för dagen. Den information/rekommendation som då ges kan 
givetvis komma att ändras när ny kunskap finns. 
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Beslöt AK uppdra åt Karin Drotz att besvara skrivelsen. 
 
 

§ 107 Fråga om ev. inkorsning av westfälische dachsbracke i drever 

Förelåg fråga om hur AK ser på möjligheterna till inkorsning av westfälische 
dachsbracke i drever. 

 

Raserna har en gemensam bakgrund och det har redan skett utbyte genom att tyska 
uppfödare använt sig av svenska drevrar i sin uppfödning av westfälische dachsbracke. 

 

Rent principiellt har AK inget att invända mot en ev. framtida korsningsavel mellan 
raserna men konstaterar att många praktiska frågor måste utredas innan ett beslut kan 
fattas i frågan. 

 

Ansågs frågan därmed tills vidare besvarad. 

 
 

§ 108 Försäkringsbolagens villkor och rabatter 

 
Svenska Pudelklubben (SPK) har i en skrivelse uppmärksammat SKK på att vissa 
försäkringsbolag inte betalar ut ersättning för förlorat avelsvärde med hänvisning till 
att sjukdomen inte omnämns i RAS.  
 
I aktuellt fall har ägare av en tik som drabbats av Addison’s sjukdom erhållit beskedet 
att eftersom han själv valt att ta tiken ur avel och sjukdomen inte återfinns i RAS så 
kommer ingen ersättning att utgå. 
 
Konstaterade AK att det alltid kommer att finnas individer i en ras som drabbas av 
allvarlig sjukdom som inte omnämns i RAS eftersom sjukdomen inte utgör ett problem 
inom rasen, men däremot alltid utesluter den enskilda individen ur avel.  
 
Vidare har SPK tillskrivit SKK angående försäkringsbolag som ger premierabatt om 
hunden är kastrerad. 
 
Skrivelserna aktualiserar behovet av ett möte med försäkringsbolagen dels om hur RAS 
ska användas och vilka kriterier som bör gälla för att ersättning ska utgå för förlorat 
avelsvärde dels för att informera bolagen om SKKs ståndpunkt gällande kastration. 
 
Uppdrogs åt kansliet att arbeta för att få till stånd ett möte med försäkringsbolagen. 
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§ 109 Rasvårdsplan för smålandsstövare 

 

Förelåg förslag till rasvårdsplan för 2013/2014 avseende smålandsstövare. Planen är 
utarbetad av Arbetsgruppen för rasvård smålandsstövare. I första hand kommer F1 
parningar att göras men ev. kommer någon F2 parning att kunna genomföras. 
Inkorsning kommer troligen att ske med dunkerstövare, gotlandsstövare och finsk 
stövare. 
 
AK noterade rasvårdsplanen som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 110 Central registrering av renal dysplasi (tidigare pnp) 

 
Frågan om att införa central registrering av renal dysplasi för alla raser har diskuterats 
vid olika tillfällen av AK. Sjukdomen är letal och en central registrering av fallen är 
angeläget. Eftersom sjukdomen är svår att diagnostisera har AK väntat med beslut i 
frågan i avvaktan på att nya rutiner för sjukdomsrapportering tagits fram. 
 
I dag föreligger sådana rutiner att SKK kan registrera fall för samtliga raser. Kriterier för 
diagnosen renal dysplasi har utarbetats av den forskargrupp vid SLU som arbetat med 
frågan.   En särskild blankett, SKK-remiss vid misstanke om ärftligt betingad 
njursjukdom, har tagits fram som underlag för central registrering av fall av renal 
dysplasi. 
 
Beslöt AK införa central registrering av renal dysplasi för samtliga raser. 
 
 

§ 111 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

Inlämnade för granskning (version 1) 

 anatolisk herdehund, Maija-Leena Eloranta 

 perro dogo mallorquin/ca de bou, Kjell Andersson 

 sarplaninac, Kjell Andersson  
 

Inlämnade för granskning, revidering 

 gos d’atura catalá, Maija-Leena Eloranta 

 irish glen of imaal terrier, Maija-Leena Eloranta 

 jämthund, Maija-Leena Eloranta 

 komondor, Förenklad RAS 

 släthårig foxterrier, Elisabeth Rhodin 

 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjNkYWZkYTAzNjY1ZDkxZDg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OmQzNWJiYWU1ZDhjYzgzOQ
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Fastställande av granskade RAS    

 bedlingtonterrier, Maija-Leena Eloranta 

 gos d’atura catalá, Maija-Leena Eloranta 

 irish glen of imaal terrier, Maija-Leena Eloranta  

 komondor, Förenklad RAS 

 perro dogo mallorquin/ca de bou, Kjell Andersson  

 sarplaninac, Kjell Andersson 

 släthårig foxterrier, Elisabeth Rhodin 

 siberian husky, Anna Uthorn 

 svensk lapphund, Britt-Marie Dornell 

 tax, Anna Uthorn  

 welshterrier, Anna Uthorn    

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag 

 
 

§ 112 Förslag till generell text om mentalitet 

 
Förelåg förslag till generell skrivning gällande mentalitet som ska kunna införas under 
Observandum i Förenklad RAS för raser vars standard beskriver mentalitet/beteenden 
som inte kan anses överensstämma med de krav samhället idag ställer på hundar (AK 
3-2013 § 82).  
 
Texten, som är tillstyrkt av KHM lyder: 
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark 
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett 
särskilt ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför att 
individer av dessa raser genomgår Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, 
alternativt Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas 
officiellt och bör utgöra ett underlag i avelsarbetet.  
 
Beslöt AK att bifalla ovanstående generella skrivning och att den ska kunna införas i de 
RAS där så kan anses lämpligt. 
 
 

§ 113 Temautbildning 2014 

 
Förelåg förslag till program för temautbildningen 2014 för avelsfunktionärer  
 
Fann AK förslaget utmärkt och uppdrog åt Katarina Petersson att tillsammans med 
Karin Drotz arbeta vidare med temautbildningen. 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjdhYTAxMjFkZTU2NDE2NmE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjNlNTZiZjhhMWEzMGFkOTI
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§ 114 Ansökan om bidrag till avelskonferens 

 
Förelåg ansökan från Svenska Vorstehklubben om bidrag till en avelskonferens den 6 
och 7 juni 2014.  

 
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 
 

a) Förelåg anmälan av AUs beslut om att bevilja SLRK bidrag till avelskonferens för 
senare utbetalning enligt gällande regler. 
 
Beslöt AK fastställa AUs beslut. 

 
 

§ 115  Anmälan av utbetalade konferensbidrag 

 
a) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska Shetland 

Sheepdogklubben.  
 

b) Anmäldes att bidrag enligt tidigare beslut har utbetalats till Svenska 
Dreverklubben. 

 
 

§ 116 Bordlagt ärende AK 3-2013 § 68 

 

 Bordlagda ärenden AK nr 2-2013 

 

§ 44 Frågor kring ögondiagnoser 

Förelåg mejlkorrespondens mellan AKs sekreterare och en representant för en 
rasklubb.  Frågor, bl.a. om diagnoserna ”runt ögat” framförs och att behov finns 
för att dessa diagnoser särskiljs från övriga diagnoser, som berör själva ögat. 

 
Berit Wallin Håkansson informerade kort om att SKK införde diagnoser ”runt ögat” 
(adnexa) på SKKs nya ögonintyg för att det så långt möjligt skulle harmonisera med det 
internationella ECVO intyget. Därefter redogjorde hon för de bakomliggande och 
mycket komplexa orsakerna till de vanligaste anomalierna i ögonlocken hos hund. 
En artikel i ämnet kommer att publiceras i Hundsport Special nr 3/2013. 
  
Anomalierna i ögonlocken är ett stort och allvarligt problemen inom många hundraser, 
som inte kan lösas genom att hundar, som vid ögonundersökning konstaterats ha små 
förändringar, utesluts ur aveln. För att komma till rätta med problemen krävs stora 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjE2MjliMTRlN2U1MjI1Njk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjE2MjliMTRlN2U1MjI1Njk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjViNzVlZWFiMTRmMTRhNWU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjViNzVlZWFiMTRmMTRhNWU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjVlY2EyNmJjYjhkMDE5ODY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjVlY2EyNmJjYjhkMDE5ODY
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insatser som inte bara riktar sig mot uppfödare utan också inbegriper 
utställningsdomare, ögonveterinärer m.fl.  
 
Beslöt AK uppdra åt Berit Wallin Håkansson och Åke Hedhammar att utforma ett 
förslag till handlingsprogram för hur SKK i bred samverkan ska arbeta i denna fråga.  
Avsikten är att senare kunna tillställa CS ett förslag för beslut.  
 
 

§ 117  SKKs Utvecklingsfond 

 

a) Förelåg ansökan från Svenska Perro de Agua Espanol Klubben om anslag till 
projekt gällande vingelsjuka  
 
Informerade Åke Hedhammar om att framsteg gjorts i forskningsprojekt vid 
SLU och att dessa kan vara av betydelse för AKs handläggning av ärendet. 
 
Beslöt AK bordlägga ansökan i avvaktan på ytterligare information. 
 

b) Förelåg ansökan från SBK/Dobermannklubben om anslag till projekt gällande 
dilaterad kardiomyopati (DCM). 
 
DCM är ett stort problem inom dobermann. Utländska studier visar att 
prevalensen för DCM i den europeiska populationen är så hög som 58 % vid sju 
års ålder. Sedan år 2000 har ca 80 % av de svenska kullarna haft utlandsfödda 
föräldrar. Statistik från Agria visar också att DCM ökar i rasen. 
Registreringssiffrorna är vikande. År 2007 registrerades i SKK 373 dobermann 
per år. 2012 var siffran 133 varav 32 var importer. 
 
Klubben ansöker om medel för hjärtundersökning av 40 avelsdjur (125 000 kr) 
och obduktion av 5 avelsdjur (25 000 kr). 
 
Klubbens målsättning är att inom en femårsperiod få till stånd att minst hälften 
av alla avelsdjur hjärtundersöks inom ett år före varje parning, samt att minst 5 
avlidna avelshundar obduceras.  

 
Informerade Sofia Malm om att förhandlingar pågår med klubben om ev. 
central registrering av DCM för dobermann. 
 
Konstaterade AK att DCM hos dobermann visserligen är ett stort och allvarligt 
problem, men att sjukdomen är väl dokumenterad och att det finns en 
etablerad och beprövad diagnostik. Att lämna bidrag till screeningundersökning 
av enskilda avelsdjur kan inte anses ligga inom ramen för SKKs utvecklingsfond. 
Sådana kostnader står vanligtvis avelsdjurets ägare för.  

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZmMWY3YmNlOGIxNmQ1MGI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZmMWY3YmNlOGIxNmQ1MGI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjIwN2IxZDUxZDgxMDM0Yw
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjIwN2IxZDUxZDgxMDM0Yw
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Beslöt AK föreslå CS att avslå klubbens ansökan i avseende på bidrag till 
screeningundersökningar av avelsdjur, men att bifalla klubbens ansökan om 
25 000 kr till obduktion av avelsdjur som plötsligt dör.  
 

c) Förelåg redogörelse från projektet gällande mitralisinsufficiens hos norfolk 
terrier. 
 
AK tackade för en utmärkt redogörelse av projektet. 

 
 

§ 118  Veterinära dispenser 

 
Förelåg ansökan från veterinär Helena Falkenström om dispens från krav på 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs 
hjärtintyg. 
 
Helena Falkenström har sedan 1999 arbetat som klinikveterinär tillsammans med 
veterinärer som innehar specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Hon 
har deltagit i olika kurser inom kardiologi såväl i Sverige som utomlands. 
 
Konstaterade AK att Helena Falkenström uppfyller SKKs krav för att dispens ska kunna 
medges. 
 
Beslöt AK att medge Helena Falkenström dispens från krav på specialistkompetens i 
hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs hjärtintyg. 
 
 

§ 119  Information 

 
Helena Skarp 
Informerade om att SKKs nya avelsbok, Hundavel i teori och praktik, nu är färdig och 
finns att köpa i SKKs webbshop. Boken kompletteras av information på skk.se som 
kommer att utökas under hösten. Författarna Åsa Lindholm, Sofia Malm och Helena 
Frögéli tackades för ett utmärkt arbete!  
Rapporterade att arbetet med RAS för Mastino Napoletano går framåt. Förslag till nytt 
RAS kommer att skickas på remiss till den aktiva uppfödaren samt ägare av rasen. 
Målsättningen är att ett nytt RAS ska finnas för fastställande till nästa AK. 
Rapporterade från möte med Rådet för djurskyddskontroll i juni där representanter 
för SKK var inbjudna för att informera om SKKs verksamhet inom avels- och 
djurskyddsfrågor. 
 
Kjell Andersson 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OmQyOGUwYWMxMTA1YjAyYw
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Informerade om att han i augusti medverkat vid Svenska Stövarklubbens ras- och 
ordförandekonferens angående möjligheterna till skapande av svensk stövare med 
rasvarianter. 
Rapporterade om att han 23-25 augusti medverkat vid Svenska Basset Fauve Klubbens 
(SBFK) avelskonferens i Jönköping. På konferensen fanns representanter från Norska 
Basset Klubben som inbjudna gäster.  En välkommen nyhet var att norska dogweb 
(avelsdata) nu är öppen för svenska användare. På konferensen diskuterades ev. 
åtgärder mot dem som inte följer RAS.  AK förordar i sådana fall en muntlig kontakt 
med vederbörande. RAS är rekommendationer och avsteg från dessa är inte föremål 
för DNs prövning. Kjell har kontaktat Svenska Bassetklubben med anledning av 
svårigheter i rasklubbarna med uppfödare som varken vill delta i RAS-arbetet eller på 
konferenser. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om den workshop som kommer att arrangeras av SLU den 3 oktober om 
Animal-Human Interactions samt att Pekka Olson håller Hedersdoktorsföreläsning 
”Försäkring och forskning – för djurvälfärden” 4 oktober samtidigt som Therese Rehn 
försvarar sin doktorsavhandling Best of friends? Investigating the dog-human 
relationship. 
Informerade om att han kommer att föreläsa på Stockholms Kennelklubb under 
rubriken Hudproblem - Arv och Miljö  
Informerade om att han kommer att delta som veterinärmedicinsk expert i mål 
avseende ersättning för HD drabbad avkomma som kommer upp i Hovrätten i 
Jönköping  
Informerade om att han kommer att föreläsa hos Västernorrlands Kennelklubb under 
rubriken - Hundavel för hälsa- en gemensam angelägenhet. Föreläsningen kommer att 
behandla den viktiga samverkan mellan uppfödare, rasklubb, veterinärer och genetiker 
både nationellt och internationellt för att minska förekomsten av hälsoproblem som 
har en ärftlig komponent. 
 

Sofia Malm 

Rapporterade från DNA-gruppens möte den 10 september, f f a avseende 
Genoscopers tjänst MyDogDNA som erbjuder ”genetiska hälsopass”, omfattande ett 
hundratal olika mutationer. SKKs avdelning för avel och hälsa har skickat ut 
information om denna tjänst till samtliga special- och rasklubbar. Det generella rådet 
från avdelningen är att detta genetiska hälsopass tillsvidare bör betraktas med stor 
försiktighet. 
Informerade om att hon inbjudits till belgiska regeringen den 4 oktober för att prata 
om vad SKK gör i avelsfrågor. 
Informerade om att hon, Åke Hedhammar och Tomas Bergström (SLU) deltar vid nästa 
möte med Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté i Helsingfors den 23-24 
oktober. 
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Informerade om att årets grundkurs för avelsråd kommer att hållas den 12-13 oktober. 
Sofia Malm och Karin Drotz medverkar från SKKs kansli. 
Informerade om att hon kommer att föreläsa om HD-index vid möte med 
labradorklubben den 19 oktober. 

 

Britt-Marie Dornell 

Rapporterade att goda framsteg har gjorts i arbetet med avelsfrågor inom Svensk 
Lapphundklubb. 
 
 

§ 120 Protokoll från CS 

 
Förelåg CS protokoll nr 2-2013 med protokollsutdrag samt nr 3-2013 och 4-2013. 
 
Noterade AK protokollen och protokollsutdraget som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 121  Protokoll från SKKs övriga kommittéer 

 
Förelåg förteckning över övriga kommittéers protokoll. 
 
Noterade AK förteckningen. 
 
 

§ 122  Protokoll från FCI 

 
Förelåg följande protokoll: 

a) FCI General Committee februari 2013 
b) FCI Scientific  Commission mars 2013 
c) FCI Standards and Scientific Commissions mars 2013 
d) FCI General Assembly maj 2013 

 
Noterade AK protokollen, som därefter lades till handlingarna. 
 
 

§ 123 Pågående ärenden 

 
Förelåg förteckning över pågående ärenden. 
 
Noterade AK förteckningen. 
 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4Ojc4NGI0YjBkZjAyNDQzZWQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjJmMmM5MGU1NDI1MGNiOTY
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjFlM2I2ODgxZTQ5ZGU4YzM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjNlZWZkMTFiZDQ1MDA3NQ
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§ 124 Kopia för kännedom 

 
a) Minnesanteckningar från möte med Specialklubben för Cavalier King Charles 

Spaniel. 
b) Rapport från Mia Löwbeer gällande import av basenji från Kongo och deras 

avkommor. 
c) Utdrag ur The Veterinary Journal: Opportunities for international collaboration 

in dog breeding from the sharing of pedigree and health data. 
d) FCI Breeding Commission; ledamöter. 
e) FCI Standing Orders. 
f) FCI Statutes. 
g) FCI krav för erkännande av ny ras. 
h) FCI Modell för rasstandarder. 
i) Överklagande av UKKs beslut att ej medge avel på tik över 7 år. 
j) SKKs svar till Fransk Bulldogg Klubb med anl. av tingsrättsdom. 
k) Rapport till KF över RAS. 
l) Rapport till Agria och SKKs Forskningsfond; Biobanken. 

 

 

§ 125 Nästkommande sammanträde 

 
Nästkommande sammanträde äger rum onsdagen den 13 november kl. 10:00 
 
 

§ 126 Sammanträdet avslutas 

 
Ordföranden avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Ulla-Britt Karlmann 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Britt-Marie Dornell   Elisabeth Rhodin 
Ordförande    Justerare 
 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjM0MDhlNjA4MDdiZmFhZGI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjM0MDhlNjA4MDdiZmFhZGI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjRiMWY2ZmQwYjkzYWVlZTI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjRiMWY2ZmQwYjkzYWVlZTI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjIyYjg2ZjUwZDQ4NjI4Nzg
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZkNmEzYjVhMDVhZjIzNDU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjY2NjVmNjY3ODExN2E3MzI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjRhZDIyNjQ3YTI3MDBlMjc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjE4YzU3YmMyODMxMjQxYjE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjVjNWEyMTBjNjI3MDMyNTI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OmYzZjBiN2JhMmFiYjJjMQ
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjcyNjRiN2NiYmJiYzZiOWM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjFiOWE0ZWY4ZTU2NzA5YzA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZjNWI5NTRjZWM2M2YwNGQ
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Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 
 
 
 
 
 


