
SKK / AK nr 5-2008 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 19 november 

2008. 

Närvarande:  

Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Catrine Holmquist (t.o.m. § 157), Agneta Persson, Elisabeth 

Rhodin, Anna Uthorn (fr.o.m. § 143) 

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar (fr.o.m. § 149), Ulla-Britt Karlmann, Åsa 

Lindholm, Sofia Malm, Helena Rosenberg, Ulf Uddman 

 

Anmält förhinder: Monica Henriksson 

Vid protokollet: Karin Drotz 

  

§ 139 Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

 

§ 140 Val av justerare 

Utsågs Catrine Holmquist att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

 

§ 141 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning. 

 

Föregående protokoll SKK/AK nr4/2008 

§ 142 Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 24 september. 

§ 111 AK nr 3/08 § 90 Hälsoprogram. Ansökan om central registrering (nivå 1) av myasthenia 

gravis för gammel dansk hönsehund. 

Beslöt AK att bifalla ansökan om central registrering (nivå 1) av myastenia gravis för gammel 

dansk hönsehund samt att uppmana hundägarna att använda Dansk Kennelklubbs remiss 

tillgänglig på www.dkk.dk .  Hälsoprogrammet på nivå 1 träder ikraft med omedelbar verkan. 

Förklarade AK punkten omedelbart justerad. 

Efter mötet har framkommit att den danska remissen inte är möjlig att använda beträffande 

hundar som inte är dkk-registrerade. En remiss har istället utarbetats av kansliet och kommer att 

finnas tillgänglig på www.skk.se 

Förelåg meddelande från det danska laboratoriet om att sjukdomen bör benämnas kongenital 

myastheni (muskeltrötthet). 

Beslöt AK att ändra beteckning på den diagnos som hälsoprogrammet för gammel dansk 

hönsehund gäller, till kongenital myastheni (muskeltrötthet). 

§ 118 Skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets (SKV) 

Ärendet har, med anledning av FKKs beslut att förbjuda avel mellan två stubbsvansade individer, 



tagits upp vid NKU-möte på Island där SKVs och SKKs synpunkter om att tillåta avel mellan två 

stubbsvansade individer av rasen Västgötaspets framfördes.  Varje kennelklubb beslutar om sitt 

eget regelverk. Det är för närvarande endast i Finland som förbudet gäller. 

Bordlagda ärenden AK nr 4 2008 

§ 143 AK nr 4/08 § 73 Omregistrering av hårlag, chinese crested dog 

Förelåg yttrande från Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och synpunkter från rasklubben. SDHK 

hänvisar till SKK/AKs beslut från AK nr 1 2007, ”omregistrering får ske innan hunden fyllt 6 

månader”.  

Beslöt AK att ytterligare bordlägga frågan för klargörande av special-/rasklubbens ståndpunkt 

beträffande äldre hundar, som hunnit bli 6 månader innan beslutet trädde ikraft. 

Förelåg yttrande från ras- och specialklubb med nytt förslag om upphävande av förbud mot 

omregistrering av hårlag på chinese crested dog efter 6 månaders ålder. Rasklubben motiverar sitt 

ställningstagande med att det är bättre att hundarna är registrerade i rätt hårlag eftersom 

registrerat felaktigt hårlag skapar förvirring när det gäller genetiskt  möjligt hårlag hos avkomman. 

Enligt RAS ska avelsarbetet bedrivas så att inget hårlag missgynnas. 

Påverkan av hårlag hos chinese crested dog har tidigare varit föremål för behandling hos 

Dopingkommittén p.g.a. användande av otillbörliga hårborttagningsmedel. Innan AK tar ställning 

till ändring av reglerna när det gäller omregistrering av hårlag för rasen kommer Dopingkommittén 

och Uppfödar-och Kennelkonsulentkommittén att tillfrågas om eventuella synpunkter utifrån sina 

ansvarsområden. 

Beslöt AK att bordlägga behandlingen av det nya förslaget till det gemensamma mötet med UKK 

17-18 januari 2009.  

 

Ärenden 

§ 144 Ansökan om inmönstring av oregistrerad mexikansk nakenhund 

Förelåg ansökan om inmönstring av mexikansk nakenhund, tik med päls. Tiken är enligt uppgift 

född i Spanien. 

Förelåg yttrande från ras-/specialklubben, som avstyrker inmönstring av tiken med motivering att 

en pälsad mexikansk nakenhund inte är godkänd för utställning och därför inte kan tilldelas det 

lägsta pris som reglerna för inmönstring kräver.  

AK diskuterade skälen till en eventuell inmönstring och konstaterade att tiken, om hon är rastypisk 

i övrigt, skulle kunna ha ett avelsvärde i denna begränsade population där parning mellan 

hårlagsvarianterna är tillåten. 

Beslöt AK att inhämta ytterligare underlag från specialklubben och att därefter hänskjuta frågan till 

AU för beslut. 

§ 145 Förfrågan från Lapphundsklubben om registrering av anlagsbärare för prcd-PRA  

Förelåg förfrågan från Svenska Lapphundklubben om möjlighet att registrera anlagsbärare som är 

kända genom stamtavlegranskning. 

Beslöt AK att fastställa beslut om registrering av anlagsbärare enligt specialklubbens önskemål. 

Betonade AK att detta undantag görs speciellt för denna svenska ras med hänvisning till pågående 

hälsoprogram för prcd-PRA och behovet av att hitta djur möjliga att använda i avel. 

§ 146 AKs uppdrag och profilering. 

Ulf Uddman informerade om det uppföljande arbete som pågår med anledning av den generella 

domarkonferensen om exteriöra överdrifter i november 2007. AK tog del av de Särskilda 



Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) för 47 raser som nyligen fastställts av CS.  

AK kommer att få uppdraget att utifrån dessa anvisningar tillsammans med berörda klubbar gå 

igenom de delar av RAS som handlar om exteriör och vid behov komplettera och revidera 

dokumenten på detta område. Arbete pågår med förändrad utformning av kritiklappar med avsikt 

att förbättra möjligheten för klubbarna att utvärdera exteriören hos utställda hundar. 

Konstaterade AK att flera av de raser där ”åtgärder krävs” i SRD också har svårigheter att få sina 

RAS fastställda.  

Uttryckte AK sin tillfredsställelse över att SKKs arbete för en utveckling mot sundare hundar pågår 

inom olika delar av organisationen. 

§ 147 Rasklubbars egna intyg 

Förelåg exempel på ogiltigt intyg om patellastatus.  

Registreringsavdelningen har uppmärksammat att rasklubbars intyg ibland används för 

undersökningsresultat som är föremål för central registrering i SKKs veterinärdataregister  

AK vill uppmärksamma rasklubbar på att resultat som redovisas på annan blankett än SKKs inte 

kan registreras i veterinärdataregistret. 

§ 148 Grundregler, förslag till uttolkning 

Förelåg de nya grundreglerna giltiga fr o m  2009-01-01 på svenska och engelska samt AKs/UKKs 

förslag till uttolkning av dessa.  

Arbetsgruppen har i första hand arbetat med uttolkning av grundreglernas § 2 och de begrepp som 

där behöver definieras, t.ex. ”allvarlig sjukdom”, ”allvarligt funktionshinder” och ”ökad risk”.  

Informerade Ulf Uddman om beslut att tillskriva specialklubbarna om synpunkter på punkt 3:3 om 

lägsta ålder för avel på tik/hane. I de fall klubbarna inte väljer en högre ålder för avelsdebut gäller 

den gräns på 18 månader vid parning som Jordbruksverket föreskriver. Diskuterade AK skillnaden 

mellan rekommendationer för avelsdebut i RAS och vad som bedöms vara veterinärmedicinskt 

försvarbart.  

Beslöt AK att efter synpunkter från mötet fortsätta beredningen av ärendet inför nästa möte 17-18 

januari då man även har möjlighet att samråda med UKK. Beslöt AK att informera UKK om 

uttolkningsförslag av begreppet ”känd genetisk belastning” i punkten 4:4.  

§ 149 Skrivelse angående syringomyelia (SM) hos cavalier king charles spaniel 

Förelåg skrivelse ställd till SKK/AK och till specialklubben angående det fortsatta arbetet kring SM i 

rasen. Förelåg redogörelse från specialklubbens om planerna på insamling av fakta avseende 

sjukdomen.  

Sofia Malm redogjorde för vad som är känt om sjukdomen. Det är en svårdiagnosticerad sjukdom 

där man kan misstänka ett mörkertal av odiagnosticerade hundar. Sjukdomen, som är ärftlig, 

förekommer i större utsträckning hos cavalier king charles spaniel än hos andra raser. Arvsgången 

är inte känd, men en komplex recessiv nedärvning har föreslagits. 

AK stödjer skriftställarnas och specialklubbens mening att underlag behöver samlas in i Sverige och 

internationellt innan vidare avelsrekommendationer och veterinärmedicinska rekommendationer 

kan ges. Samverkan mellan genetiker, veterinärer och klubb är nödvändig.  

Beslöt AK att föreslå en beredande arbetsgrupp för detta ändamål. I gruppen föreslås ingå Sofia 

Malm, Karin Hultin Jäderlund och representanter från specialklubben, som också föreslås vara 

sammankallande. 

 

 

§ 150 Rasvård schillerstövare och smålandsstövare 

Förelåg Svenska Stövarklubbens (SvStK) rasvårdsplaner för schillerstövare och smålandsstövare, 



redovisning över rasvårdsparningar under 2008 för schillerstövare samt organisationsschema för 

SvStK. Specialklubben har meddelat att man kommer att inkomma med skriftliga rutiner för 

handläggning av rasvårdsärenden. 

AK godkände planerna som därmed lades till handlingarna. AK emotser de skriftliga rutinerna för 

handläggning av rasvårdsärenden. 

 

 

§ 151 Redovisning och utvärdering av avelsarbetet för gotlandsstövare 2007-2008 

Förelåg redovisning och utvärdering från Gotlandsstövareföreningen. 

Möte i arbetsgruppen för gotlandsstövare (rasföreningen, SvStK och SKK) äger rum 25 november 

då rasens framtid inom SKK-organisationen ska diskuteras.  

AK diskuterade ärendet utifrån redovisningen och konstaterade att populationen av 

gotlandsstövare är numerärt liten och att det medför att en genetisk hållbar avel är svår att uppnå. 

En samsyn finns dock numer mellan rasförening och specialklubb. Arbetsgruppen kommer vid 

nästa AK-möte redovisa sitt arbete och lämna sin syn på om rasen ska återinföras i SKKs stambok. 

 

 

§ 152 Motioner till Kennelfullmäktige (KF) 

a) Motion från Svenska Spets- och Urhundsklubben (SSUK) om sänkt registreringsavgift för kullar 

efter omeriterade avelsdjur. 

SSUK menar att den högre avgiften för dessa kullar motverkar intentionerna att bredda 

avelsmaterialet för numerärt små raser. 

AK beslöt föreslå CS att avslå motionen med hänvisning till att möjligheten till den lägre 

registreringsavgiften redan tillämpas för numerärt små raser med få årliga registreringar, raser 

med snäv avelsbas, raser där populationen är under uppbyggnad samt i övrigt där parningen kan 

ha betydelse för rasens population i det fall parningen förordats av för rasen avelsansvariga. Beslut 

om denna möjlighet togs vid KF 1991. 

 

b) Motion från Svenska Älghundklubben (SÄK) om obligatoriskt införande av text på 

registreringsbeviset för alla älghundsraser. Texten införes under ”kommentarer/comments” och 

skulle lyda ”Vid avel med hunden/tiken skall det vara känd HD-status före parning”. 

 

AK beslöt föreslå CS att avslå motionen och ställer sig bakom UKKs yttrande, se bilaga 1. AK 

påpekar också att för SÄKs raser gäller för närvarande inte endast krav på känd HD-status utan 

föräldradjuren ska ha HD-status A eller B om inte valpkullen ska beläggas med avelsspärr. 

 

c) Motion från SÄK om att återinföra HD-status i stamtavlan. 

AK beslutade föreslå CS att avslå motionen och ställer sig bakom UKKs yttrande, se bilaga 2.  

 

d) Motion från SÄK om införande av tandkort i stambokshandlingarna för älghundsraserna. 

AK konstaterade att en motion i samma ärende behandlats vid KF 2005.  

AK beslöt föreslå CS att avslå motionen och ansluta sig till CS yttrande från 2005 med hänvisning 

till att ”det inte finns någon automatik mellan en veterinärlegitimation och förmågan att fastställa 

tandstatus på en hund. Vidare kan konstateras att hundens bett kan förändras över tiden”.  

Möjlighet till rasspecifika anteckningar bl.a. om bett kommer att finnas på de kritikblanketter som 

tas fram under 2009. 



Hälsoprogram 

§ 153 Skrivelse från Mastino Napoletano Klubben (MNK) om dispens från HD-

programmet 

Förelåg skrivelse från MNK med ansökan om dispens att i avel få använda HD-belastade individer 

med varandra. 

Klubben önskar återuppta dialogen med SKK och redovisar förslag till åtgärder för att öka antalet 

röntgade hundar. 

AK är positiv till fortsatt kontakt och kommer att inbjuda till möte med klubben. Rasklubben 

förväntas fortsätta arbetet med de rasspecifika avelsstrategierna i samverkan med AK.  

Konferensbidrag 

§ 154 

a) Ansökan om konferensbidrag från SSRK 

Förelåg ansökan om bidrag till avelskonferens för Curly Coated Retrieverklubben den 18-19 april 

2009. 

Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler som innebär att klubben 

nästa gång kan beviljas bidrag för konferens tidigast om två år. AK noterade att ansökan gäller 

avelskonferens för en numerärt liten ras och föreslår att SSRK överväger att inbjuda ytterligare 

rasklubbar. 

b) Uppskjuten konferens som tidigare beviljats bidrag 

Svenska Vallhundsklubben önskar skjuta upp sin avelskonferens till våren 2009. 

AK noterar att SVaK önskar skjuta upp sin avelskonferens och klubben uppmanas inkomma med 

nytt datum så snart det är fastställt. 

Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

§ 155  

a) Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

● barbet, Elisabeth Rhodin 

● chart polski, Monica Henriksson 

● magyar agar, Monica Henriksson 

Fastställan av granskade RAS 

Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtanden från granskarna.      

● australian cattledog, Catrine Holmquist 

● bullterrier, Agneta Persson 

● chart polski, Monica Henriksson 



● greyhound, Agneta Persson 

● magyar agar, Monica Henriksson                                                                  

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

b) RAS, handledargruppen 

Förelåg minnesanteckningar från möte 2008-09-28. 

AK gick igenom återremitterade RAS och konstaterade att berörda ras-/specialklubbar har en 

kontaktperson antingen i AK/avelssekretariatet eller i RAS-handledargruppen. 

Noterade AK att handledargruppen när det gäller återremitterade RAS önskar diskutera ansvarig 

handledare från fall till fall, men att ansvaret i första hand enligt gruppens åsikt bör ligga på den 

ledamot som granskat RAS.  

AK delar RAS-handledargruppens åsikt att val av handledare bör göras i varje enskilt fall. 

c) Utskick till special-/rasklubbar 

Förelåg det material som skickats till samtliga special-/rasklubbar med uppgift om tidpunkt för 

fastställan av RAS samt utlåtande från granskare, i förekommande fall påminnelse om utebliven 

RAS samt blankett för ”Förenklad RAS” att användas i raser där något avelsarbete inte 

förekommer.  

Klubbar vars raser finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) som nyligen 

skickats till berörda klubbar uppmanas särskilt att se över innehållet under rubriken ”Exteriör” i 

RAS och vid revidering använda sig av den dialog som förts mellan SKK och respektive klubb kring 

osund exteriör. 

Noterade AK materialet och lade det till handlingarna. 

Forsknings- och utvecklingsfonden 

§ 156 Ansökan från Crested Network 

Förelåg ansökan från intresseföreningen Crested Network och Professor Kristina Narfström om 

bidrag till projekt med syfte att  

 

Beskriva den friska näthinnans kliniska struktur och funktion hos Chinese Crested Dog (CCD). 

Beskriva ärftlig progressiv näthinneförtvining samt andra sjukliga förändringar i näthinnan hos 

CCD.  

Bidra till att defektanlaget(en) för ärftlig näthinneförtvining hos CCD upptäcks. Kartlägga ev. 

förekomst av merlegenen i rasen. 

Verka för att rasen kan använda så stor del av genpoolen som möjligt utan risk att sprida ärftliga 

ögonsjukdomar samt hälsoproblem relaterade till merlegenen. 

Projektet stöds av Svenska Dvärghundsklubben (SDHK) och rasklubben för Chinese Crested Dog. 

Beslöt AK att föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75% av beräknad totalkostnad och 

med ett förskott på 75 000:- kr under förutsättning att utbetalning kan ske via specialklubben 

SDHK och att alla undersökta hundar fotograferas avseende ögonbotten. Avsikten är att bilderna 

ska användas i undervisningssyfte. Slutrapport ska inlämnas till SKK senast 2010-07-30. 

Information 



§ 157  

Ulf Uddman 

Informerade om samverkan mellan Agria Djurförsäkring och SKK i Forskningsrådet, som beslutar 

om befintliga forskningsfonder. Man har nu bifallit  11 projekt på sammanlagt 3,9 milj kr, 

återstående 1,7 milj kr kommer att fördelas under 2009. Några av de beviljade projekten rör 

Brenda Bonnetts arbete med sammanställning av försäkringsstatistik (Breed Profile) för ca 100 

raser, den nya biobanken vid SLU i Uppsala och projekt om ”Tollaresjukan”. 

Informerade om att avtal för röntgenavläsning för 2009 skrivits med Annie Liman.  

Informerade om det samarbete som inletts mellan engelska the Kennel Club (KC) och SKK. Vid 

utställningen Cruft’s 2009 kommer de båda kennelklubbarna att tillsammans ha en monter med 

fokus på hälsofrågor.  

Förfrågan om samarbete från den brittiska välgörenhetsorganisationen RSPCA har ställts till SKK 

som i dagens läge tackat nej. Organisationen har avbrutit sitt samarbete med the KC efter BBCs 

program Pedigree Dogs Exposed. 

Beslut om SKKs webbaserade valphänvisning har tagits av CS. Beslutet innebär att alla raser får 

valphänvisning via SKK och att ras-/specialklubbar därutöver kan ansöka om möjlighet att länka till 

egen valphänvisning.  

AK menar att tydlig information på webb-sidan kommer att vara av yttersta vikt för möjligheterna 

att som valpköpare göra medvetna val. 

Informerade om att företaget Sund Kommunikation arbetar med en marknadsplan för SKK att 

presentera under våren.  

Informerade om kommande plan för datautveckling där införandet av HD/ED-index och 

utvecklandet av Avelsdata, digital röntgen samt webbplats för valphänvisning har prioritet under 

2009.  

Sofia Malm 

Informerade om föreläsning för Svenska Brukshundklubben om HD/ED index och om föreläsning på 

Island för uppfödare på temat ”bättre hälsa”. 

Informerade om ”Hundkursen” på SLU som i år har ca 10 deltagare varav hälften utländska 

studenter. 

Anna Uthorn 

Informerade om medverkan kring arbetet med RAS vid Föreningskommitténs möte med 

Avtalsklubbarna samt medverkan i arbetsgruppen för nominering av Hamiltonplaketten. 

Karin Drotz 

Informerade om möte med Brenda Bonnett och Terese Olofsson på Agria angående uppgradering 

av Breed Profile, sammanställning av försäkringsstatistik. Vid mötet deltog också Helena Rosenberg 

och Åke Hedhammar. För att säkra arbetet har fondmedel avsatts för att uppgradera BP fram 

t.o.m. 2007.  

Helena Rosenberg 

Informerade om att Avelsdata nu översätts till engelska och att en engelsk version, ”Breeding 

records”, därmed kommer finnas tillgänglig så snart som vidareutvecklingen av Avelsdata kan 

påbörjas. 

Informerade om möte i SKK/Röntgengruppen och rapport från de kurser för röntgenpersonal ”Hur 

man tar HD och ED bilder” som arrangerats på sex orter i landet med Kerstin Hansson och Håkan 

Kasström som kursledare. Kurserna har varit mycket uppskattade och förhoppningen är nu att 

insända bilder ska ha en jämnare kvalitet. 



Rapporterade från möte i SKK/DNA-gruppen och frågan om publicering av testresultat på 

hemsidan. Gruppen har diskuterat frågan och funnit att den behöver beredas ytterligare innan man 

kan ta ställning till vilka resultat som kan komma ifråga för publicering. 

Informerade om kommande möte i arbetsgruppen för utvärdering av hälsoprogram. 

Rapporterade från NKU-möte på Island 2008-10-20--21.  

Tillsattes en arbetsgrupp som ska ta fram förslag för en gemensam utbildning för nordiska 

röntgenavläsare.  

Tillsattes en ny arbetsgrupp för indexfrågor inom NKU. Övriga nordiska länder, Danmark, Finland 

och Norge, har sedan tidigare infört HD-index för ett antal raser.  

Tillsattes en ny arbetsgrupp för DNA-frågor. Gruppen fick bl.a uppdrag att arbeta för en gemensam 

nordisk biobank.  

Motsvarigheten till RAS finns i Danmark och Finland. 

Rapporterade från möte med Shar Pei Klubben där förslag till handlingsplan diskuterades gällande 

rasens ögonproblematik. Planen innefattar samarbete mellan uppfödarna, veterinärkåren och 

domarkåren.  

Informerade om att DNA-texten på hemsidan kommer att uppdateras. 

Informerade om HUND2008 och Avelssekretariatets träffpunkt Breeders Corner dit uppfödare och 

avelsfunktionärer är välkomna. 

Ulla-Britt Karlmann 

Informerade om att texten till SKKs broschyr om HD-röntgen kommer att revideras i samråd med 

Håkan Kasström. 

Lennart Garmer  

Informerade om att Maria Källberg, ECVO Diplomate, europeisk veterinär ögonspecialist, nu arbetar 

på Strömsholms Djursjukhus efter många år i USA. 

Rapporterade från medverkan vid ett mycket trevligt medlemsmöte arrangerat av Amerikansk 

Cocker Cirkel. 

Meddelade att ett nordiskt möte mellan kennelklubbar och ögonveterinärer, där en harmonisering 

av kennelklubbarnas ögondiagnoser skulle diskuteras, blivit inställt.  

Åke Hedhammar 

Informerade om den oro som framförts till SLU från Synskadades Riksförbund (SRF) när det gäller 

tillgång till hundar lämpade för  utbildning till  tjänstehundar för synskadade. Man diskuterar olika 

möjligheter att stötta verksamheten.  

Rapporterade från möte i Syd-Amerika (Montevideo) inom FCIs vetenskapliga kommitté och 

standardkommitté. Bland frågorna på dagordningen fanns det nya HD-protokollet och arbetet med 

att förhindra onödig uppdelning i olika rasvarianter utifrån ex.v. hårlag och färg.  

Rapporterade från möte med Golden Retrieverklubben angående prcd-PRA och överläggningar 

angående Sensorisk Ataktisk Neuropati. 

Informerade om förestående besök hos Animal Health Trust för att få till stånd ett avtal om 

samverkan  i forskning kring non-prcd PRA. 

Informerade om att SLU: DNA forskargrupp  på HUND 08 kommer att ha en monter för information 

om pågående forskningsprojekt. 

Protokoll 



§ 158 

a) Protokoll från SKK/CS 

Förelåg protokoll och protokollsutdrag från CS nr 3/2008 

b) Protokoll övriga kommittéer 

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna. 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

§ 159 FCI 

Förelåg följande dokument 

 

a) Minutes, the FCI Breeding Commission, 2008-05-28 

b) Rapport från möte med FCI Utility Dog Commission mondioringsektion samt världscuptävlingen i 

mondioring 9-12 oktober 2008.  

c) Minnesanteckningar från möte med FCI Obedience Commission 2008-10-11 

d) FCI International Breeding Strategies, förslag från Breeding Commission 

Beslöt AK att vid nästa möte gå igenom punkt d) förslag till FCI International Breeding Strategies. 

Lades dokumenten därefter till handlingarna. 

§ 160 Pågående ärenden 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 

§ 161 Kopia för kännedom 

Förelåg följande skrivelser för kännedom.  

a)PM avelskonferens 28/2-1/3  

b)Uppfödarutskicket  

c)Minnesanteckningar möte med Shar-Pei Klubben 2008-10-23  

d)Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, fastställda av CS 2008-11-12. 

Lades skrivelserna till handlingarna. 

Övriga ärenden 

§ 162 

a) Dövhet hos fransk bulldogg 

Förelåg skrivelse om risker med avel på vita hundar och avelsrekommendationer om hörseltest, sk 

BAER-test, för fransk bulldogg 

AK tog del av skrivelsen och beslöt att kartlägga tillgången på och användningen av BAER-test i 

Sverige.  

b) Medfödd svanslöshet hos fransk bulldogg 

Förelåg skrivelse om medfödd svanslöshet som en konsekvens av övertypning och premiering av 

allt kortare ryggar hos rasen. 

AK tog del av skrivelsen och menar att arbetet med RAS och de Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningarna ger möjlighet att arbeta vidare med denna fråga. 

 

 



§ 163 Mötet avslutas 

Förklarade ordföranden mötet avslutat. 

Nästa möte är 2009-01-17/18 

  

  

Vid protokollet: 

Karin Drotz 

Justeras: 

Britt-Marie Dornell,Ordförande 

Catrine Holmquist 

  

Bilaga 1, UKKs yttrande  

§ 152 Motioner till Kennelfullmäktige (KF) 

b) Motion från Svenska Älghundklubben (SÄK) om obligatoriskt införande av text på 

registreringsbeviset för alla älghundsraser. Texten införes under ”kommentarer/comments” och 

skulle lyda ”Vid avel med hunden/tiken skall det vara känd HD-status före parning”. 

AK beslöt föreslå CS att avslå motionen och ställer sig bakom UKKs yttrande, se nedan. AK påpekar 

också att för SÄKs raser gäller för närvarande inte endast krav på känd HD-status utan 

föräldradjuren ska ha HD-status A eller B om inte valpkullen ska beläggas med avelsspärr.  

”Uttalade UKK att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då 

detta låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om 

innan KF fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut. 

UKK kan instämma i att kunskapen bland uppfödarna av älghundsraser är påfallande bristfällig om 

de hälsoprogram som raserna omfattas av. UKK har tidigare i år tagit beslut om en riktad 

informationskampanj i utvalda media för att öka kunskapen om gällande hälsoprogram hos både 

uppfödare som blivande valpköpare. UKK tror att den typen av aktiviteter är bättre än den 

föreslagna och då i synnerhet om förändringar sker i hälsoprogrammet som innebär att stamtavlan 

kan komma innehålla felaktig och inaktuell information.” 

Bilaga 2, UKKs yttrande 

§ 152 Motioner till Kennelfullmäktige (KF) 

 

c) Motion från SÄK om att återinföra HD-status i stamtavlan. 

AK beslutade föreslå CS att avslå motionen och ställer sig bakom UKKs yttrande, se nedan. 

”Uttalade UKK att det är högst olämpligt att KF fattar beslut för en enskild ras eller rasgrupp då 

detta låser både specialklubben som CS att göra förändringar som båda parter är överens om 

innan KF fattat beslut att upphäva sitt tidigare tagna beslut. 



UKK menar att HD är enbart en av flera veterinärmedicinska krav som de olika hälsoprogrammen 

ställer och menar att det inte finns fog för att så ensidigt peka ut just HD som det fel eller brist 

som är så angelägen i aveln att den ska utpekas i stamtavlan. 

Inom en snar framtid kommer SKK erbjuda för ett antal raser kunskap om vilken genetisk 

belastning en viss hund har genom att ge den ett index för höft- och armbågsleder. Indexet byggs 

på kunskapen om hunden egna HD och AD status som dess föräldrar, syskon och egna avkommor. 

UKK menar att det är än mera angeläget att med de ökade kunskaper som kommer, sprida 

information om exempelvis SKKs avelsdata och andra hjälpmedel till uppfödaren än ett ensidigt 

listande av en eller flera enskilda detaljer i stamtavlan.” 

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

 


