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SKK/AK nr 5/2011 

2011-11-23 

§ 118 - § 138  

 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den  

23 november 2011 

 

 

 

 

Närvarande:  

 

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth 

Rhodin, Anna Uthorn  

  

Adjungerade: Karin Drotz, Åke Hedhammar (fr.o.m. § 127), Åsa Lindholm, Sofia Malm, 

Helena Rosenberg, Helena Skarp, Petra Waleij, Berit Wallin Håkansson 

  

  

Anmält förhinder: Sophie Gäfvert, adjungerad 

 

Vid protokollet: Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

§ 118 Mötet öppnas 

 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

§ 119 Val av justerare 

 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

§ 120 Dagordning 

 

Dagordningen godkändes efter visst tillägg. 

 

 

§ 121 Föregående protokoll nr 4/2011 

 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 14 september 2011. 

 

Protokollet lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 122 ED-/HD-index 

 

Sofia Malm, som är projektledare, informerade om det pågående arbetet med att införa ED-/HD-

index för de första fem raserna. Ett möte har nyligen ägt rum med berörda special- och rasklubbar. 

AKs ledamöter fick vidare en förevisning av hur index kommer att presenteras i Avelsdata. 

 

Vidare informerade Sofia Malm om att exporterade svenskfödda hundars utländska ED- och/eller 

HD-resultat i enlighet med tidigare praxis endast kommer att registreras i SKKs veterinärdatabas i 

samband med ev. registrering av valpkull i SKK. Detta för att undvika risk för selektion av 

resultat, som kan komma att medföra att beräknat index blir missvisande. 

 

AK tackade för informationen och gav sitt stöd till det fortsatta arbetet. 

 

Vidare beslöt AK om ett förtydligande gällande registreringsreglerna för raserna berner 

sennenhund och rottweiler, d.v.s. raser med hälsoprogram nivå 3 avseende HD. För dessa 

raser gäller att utländsk avelshund som saknar eget index i SKKs register, ska ha HD-status A 

eller B i enlighet med nu gällande regler. 

 

 

§ 123 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 
 

Inlämnad för granskning 

- 

 

Inlämnade för granskning, revidering 

● alaskan malamute, Kjell Andersson 

● basenji, Anna Uthorn 

 

Anmälda för fastställande 

● alaskan malamute, Kjell Andersson 

● russkiy toy, Elisabeth Rhodin 

● shetland sheepdog, Maija-Leena Eloranta 

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

 

Vidare diskuterade AK status vad gäller reviderade RAS och att klubbarna ibland inte är 

medvetna om förestående revideringsarbete.  

 

Konstaterade AK att förutom den årliga utvärderingen, ska en revidering av RAS ske vart 

femte år. De klubbar som ev. saknar datum för fastställande av RAS och/eller AKs utlåtande 

kan vända sig till SKKs kansli. 

 

Beslöt AK att påminna ras-/specialklubbar om revideringen av RAS och att de har möjlighet 

att genom kansliet och RAS-handledarna få stöd i sitt arbete. 

 

 

§ 124 Utbildning  

 

Rapporterade Karin Drotz och Sofia Malm att grundutbildning för avelsfunktionärer 

genomförts helgen 22-23 oktober och att deltagargruppen i vanlig ordning varit mycket 

positiv och själva i högsta grad bidragit till en meningsfull kurs. 
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Informerade Karin Drotz och Helena Rosenberg om den fortsatta planeringen av 

utbildningen av kursledare till grundutbildning för avelsfunktionärer, som sker tillsammans 

med SKKs Utbildningsavdelning och Studiefrämjandet. Närmast ska avelskonsulenterna delta 

i Studiefrämjandets kurs Ledarutveckling steg1, som planeras ingå som en del i utbildningen 

av kursledare. 

 

AK tackade för informationen och gav sitt stöd till det fortsatta arbetet. 

 

 

§ 125 Ansökan om konferensbidrag 

 

a) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Vorstehklubben (SVK) för en avels- och 

uppfödarkonferens den 5-6 maj 2012. 

 

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

 

b) Förelåg ansökan om bidrag från Svenska Taxklubben (SvTK) för en avelskonferens 

den 14-15 april 2012. 

 

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

 

 

§ 126 Agrias och SKKs Forskningsfond 
 

Förelåg förfrågan från fondens styrgrupp om förslag till prioriterade forskningsområden 2012. 

 

Utifrån AKs arbetsområde är det angeläget med forskning kring effekten och värdet av olika 

avelsprogram, både vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Vilka åtgärder har varit positiva och 

varför är vissa raser friskare än andra är intressanta frågeställningar. 

 

Beslöt AK att uppdra åt Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Åke Hedhammar, Helena 

Skarp samt Ulla-Britt Karlmann att utarbeta förslag att förelägga AK vid kommande möte i 

januari. 

 

 

§ 127 SKKs valpbesiktningsintyg  

 

Förelåg för AKs kännedom det valpbesiktningsintyg som SKK genom sin veterinärmedicinske 

expert Åke Hedhammar i samarbete med en grupp inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 
tagit fram för organisationens uppfödare. Intyget, som är förtryckt med registrerade uppgifter för 

resp. valp, finns tillgängligt för uppfödaren på onlinetjänsten köpahund.se. 

 

Åke Hedhammar informerade AK om bakgrunden till att intyget togs fram och att det nu pågår ett 

arbete med att utforma anvisningar för hur veterinärerna ska använda intyget. Sedermera kommer 

även en utvärdering av intyget att göras. I arbetet kommer Berit Wallin Håkansson att involveras. 

 

AK tackade för informationen. Valpbesiktningsintyget på köpahund.se är en fin service till 

SKKs uppfödare och det är AKs förhoppning att alla också använder sig av detta intyg. 
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§ 128 Skrivelse från Papillon-Ringen med frågor kring ”öga uppföljning” 

 

Papillon-Ringen har i skrivelse till SKKs ögonexpert Berit Wallin Håkansson tagit upp 

problem som uppstår då hundar vid ögonlysning får öga uppföljning i stället för en säkerställd 

diagnos.  Skrivelsen har förts vidare till AK av Berit Wallin Håkansson. 

 

I skrivelsen framför klubben önskemål om att SKK förutom öga uppföljning ska registrera 

vilken ögonsjukdom som hunden misstänks ev. lida av. 

 

Chefen för SKKs Registreringsavdelning, Petra Waleij, och AKs sekreterare redogjorde för 

bakgrunden och SKKs rutiner vid öga uppföljning: 

  

Öga uppföljning innebär att det vid ögonlysning påvisats förändringar, som kan vara symtom 

på en allvarlig ärftlig ögonsjukdom, dock inte så tydliga att en säker diagnos kunnat ställas.  

För att bekräfta eller avskriva misstanken om allvarlig ärftlig ögonsjukdom måste ny 

undersökning göras.  Fram till dess ska hunden inte användas i avel. 

 

SKKs rutiner vid rutiner vid Öga uppföljning är desamma oavsett vilken nivå på 

hälsoprogram som gäller för rasen. SKK tillskriver de hundägare som efter 12-14 månader 

ännu inte lyst om hund med diagnosen öga uppföljning och ber om ny ögonlysning så att en 

säkrare diagnos kan registreras till gagn för avelsarbetet. Om ett föräldradjur vid registrering 

av valpkull har öga uppföljning uppmanas hundägaren också att göra en ny ögonundersökning 

av hunden. Först när en säkerställd diagnos finns registreras kullen. SKK grundar sin 

hantering på punkten 12 i SKKs Allmänna Registreringsbestämmelser som ger SKK rätt att 

avslå en ansökan eller registrera med begränsningar vad avser avel om den anses strida mot 

SKKs grundregler eller på annat sätt ter sig oetisk. 

 

SKK har ingen möjlighet att registrera fri text utan endast i förväg fastställda diagnoser.  

Att registrera och offentliggöra en misstanke om viss angiven sjukdomsdiagnos är inte 

möjligt. Av ögonintyget ska orsaken till öga uppföljning framgå och om osäkerhet ändå råder 

är det den undersökande ögonveterinären som är lämpligast att lämna ytterligare information. 

 

I det fall hunden fått öga uppföljning efter parning, måste den uppkomna situationen 

handläggas enskilt från fall till fall och i samförstånd mellan uppfödare, hundägare och SKK. 

Här är det också viktigt att uppfödaren är medveten om den upplysningsplikt som SKKs 

grundregler ålägger varje uppfödare.  

 

Beslöt AK att inte göra några förändringar i nuvarande rutiner, men uppdrog till SKKs 

representanter att vid nästa årliga träff med alla ögonveterinärer diskutera öga uppföljning och 

vikten av att hundägare och ev. berörd uppfödare får adekvat information.  

 

 

§ 129 Information 

 

Helena Rosenberg 

Informerade om KHM och pågående arbetet med att Beteende- och 

Personlighetsbeskrivning Hund (BPH). 
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Informerade om sitt arbete med anledning av SKKs åtagande vad gäller vissa delar av 

kvalitetssäkring av vård-, service- och signalhundar. 

 

Karin Drotz 

Rapporterade från pågående arbete inom ögonhälsoprojekt för shar pei där föräldradjur och 

avkomma undersöks med avseende på ögonhälsa. Projektet har varit i gång under 2011 och 

genomförs i samverkan mellan SKK, rasklubb och ögonveterinärer. Undersöknings-

protokollen sammanställs allt eftersom de inkommer till SKK och målet är ett så heltäckande 

material som möjligt för att kartlägga hud/ögonstatus i rasen. 

 

Rapporterade från medlemsmöte i Svenska Yorkshireterriersällskapet (SYTS) kring RAS 

och SRD. Även specialklubben, Svenska Terrierklubben, var representerad vid mötet som 

genomfördes i positiv anda. 

 

Sofia Malm 

Informerade om att möte med Nordisk Kennel Unions vetenskapliga kommitté äger rum den 

1-2 december på SKKs kansli. 

 

Informerade om att registreringen för 1st International Workshop on Enhancement of 

Genetic Health in Purebred Dogs, den 2-3 juni, nu är öppen och påtalade att AKs ledamöter 

och adjungerade är en mycket viktig målgrupp för detta arrangemang. 

  

Elisabet Rhodin 

Rapporterade från uppfödarmöte arrangerat av Chow Chow Ringen. 

 

Åsa Lindholm 

Rapporterade från besök i hembygdsmuseet Fornsalen, som drivs av Södra Valbo 

Hembygdsförening, och där ett skinn finns utställt, som förmodas vara från den utdöda 

svenska rasen dalbohunden. En liten bit av skinnet kommer att om möjligt DNA-anlyseras för 

att förhoppningsvis kunna ge svar på frågor om t.ex. släktskap med andra idag levande raser. 

 

Kjell Andersson 

Informerade om en kommande träff med representanter för Svenska Älghundklubben 

(SÄK). 

 

Berit Wallin Håkansson 

Meddelade att Svenska Sällskapet för Veterinär Oftalmologi (SSVO) har sitt årsmöte den 16-

18 mars. I samband med mötet kommer en genomgång av det nya ögonintyget att ske och till 

vilken representanter för SKKs Avdelning för avel och hälsa också är inbjudna att delta. 

 

Helena Skarp 

Informerade om planerna för en nyutgåva av Avelsboken, som är på väg att ta slut. En 

projektgrupp är utsedd beståenden av Åsa Lindholm, Sofia Malm och Helena.  

 

Informerade om att Jordbruksverket har tagit en första kontakt med SKK med anledning av 

verkets framtagna ”handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 2010–

2020”, som också omfattar de flesta svenska hundraserna. Handlingsplanen är en följd av att 

Jordbruksverket har regeringens uppdrag om att ta fram ett nationellt program för ”bevarande, 

utveckling och framtida nyttjande av de husdjursgenetiska resurserna” 
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Petra Waleij 

Informerade om att raser som tidigare ej finns registrerade i Norden och som ej är FCI-

erkända, tillsvidare inte kommer att kunna registreras i SKK med mindre än att rasen föreläggs 

NKU/AU tillsammans med en rasstandard på något av de fyra FCI-språken. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om att BBC meddelat att den planerade intervjun med SKK inte kommer att 

kunna äga rum p.g.a. sjukdom. 

 

Informerade om att flera länder i Europa infört eller planerar att för cavalier king charles 

spaniel införa olika tvingande hälsoprogram, med anledning av den stora uppmärksamhet som 

riktats mot rasens hälsostatus. 

 

Maija-Leena Eloranta 

Rapporterade att hon deltagit som AKs representant på UKKs möte den 17 augusti och att 

hon i oktober deltog på uppfödarkonferens kring RAS för belgiska vallhundar. 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Informerade om att Finska Kennelklubben beslutat att undersökningsresultat avseende 

patella som utförts före det att hunden fyllt 3 år endast är preliminär och gäller i högst två år. 

För definitiv patellastatus ska undersökningen vara utförd efter det att hunden fyllt tre år. 

 

 

§ 130 Protokoll från CS  

 

a) CS-protokoll nr 5/2011 tillsammans med protokollsutdrag 

 § 139 Föregående protokoll nr 4/2011: 

 §114… - § 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg 

 

CS har återremitterat AKs uttalande om avel med anlagsbärare för merlefärg för ett eventuellt 

förtydligande. 

 

Sofia Malm, SKKs genetiska expert, informerade om den genetiska bakgrunden till färgen 

harlekin. 

 

Konstaterade AK att uttalandet avseende harlekinfärg måste anses korrekt och beslöt att 

föreslå CS att inte ändra i uttalandet då det kan medföra misstolkning. 

 

Lades protokollet därefter till handlingarna. 

 

 

§ 131 Protokoll från övriga kommittéer  

 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 
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§ 132 Protokoll från FCI 

 

a) FCI General Assembly 2011;”Main decisions”. 

 

Noterade AK informationen. 

 

 

§ 133 Pågående ärenden 

 

Förelåg förteckning över pågående ärenden. 

 

AK noterade förteckningen. 

 

 

§ 134 Kopia för kännedom 

 

a) Minnesanteckningar från möte med Svenska lapphundklubben den 5 september. 

b) Minnesanteckningar från DNA-gruppens möte den 6 september. 

c) Temautbildning för avelsfunktionärer den 21-22 april 2012. 

d) Noteringar från möte 2011-09-19 mellan representanter från SRD-gruppen och 

SKK/UtstK. 

e) The domestication and first utilizations of the Dog by Bernard Denise. 

f) Artikel ur The New York Times “Can the Bulldog be saved?” 

 

 

§ 135 Övriga ärenden 

 

a) Datum för AKs möten 2012 

 

Beslöt AK att nästa möte äger rum 28-29 januari (gemensamt med UKK). Övriga 

möten kommer att äga rum den 28 mars, 23 maj, 5 september samt 21 november. 

 

b) Delegeringsordning 

 

Förelåg AKs delegeringsordning för 2012 och 2013. 

 

Beslöt AK diskutera delegeringsordningen och de prioriterade områdena vid 

kommande möte i januari. 

 

c) BAER-test 

 

Förelåg utkast till skrivelse som ska översändas till de djursjukhus som utför BAER-

test (hörseltest).  

 

Beslöt AK uppdra åt Berit Wallin Håkansson, Åke Hedhammar och Maija-Leena 

Eloranta att utifrån förda diskussioner arbeta vidare med utformningen av skrivelsen. 
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§ 136 Val av AKs representant till kommande UKK-möte  

 

Konstaterade AK att ingen av AKs ledamöter har möjlighet att delta på UKKs möte den 6 

december. 

 

 

§ 137 Beslut om under sammanträdet behandlade ärenden som inte får 

offentliggöras innan protokollet är justerat samt punkter som ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär 

 

Beslöt AK att inga ärenden behöver undantas från offentliggörande innan protokollet är 

justerat och att uppdra åt AKs sekreterare och Åsa Lindholm att avgöra om någon punkt ska 

publiceras på SKKs webbplats och/eller i Hundsport Funktionär.  

 

 

§ 138 Mötet avslutas 
 

Nästa möte planeras äga rum 28-29 januari 2012 och delvis vara gemensamt med UKK.  

 

___________________________________________________________________________ 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattas kan dock 

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Ulla-Britt Karlmann 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell   Maija-Leena Eloranta 

Ordförande    Justerare 


