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SKK/AK nr 5/2009 

2009-11-11 

§§ 136-161 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 11 

november 2009. 

 

Närvarande:  

 

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

Henriksson, Elisabeth Rhodin, Anna Uthorn 

  

Adjungerade: Lennart Garmer, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, 

Helena Rosenberg, Ulf Uddman (t.o.m. § 146) 

 

Inbjuden: Anne-Sofie Lagerstedt (§ 139) 

 

Vid protokollet: Karin Drotz 

 

 

 

§ 136 Mötet öppnas 

Ordförande vände sig särskilt till de nya ledamöterna och hälsade de närvarande välkomna. 

Därefter förklarades mötet öppnat och deltagarna presenterade sig.  

 

§ 137 Val av justerare 

Utsågs Elisabeth Rhodin att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 138 Dagordning 

Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar. 

 

 

Ärenden 

§ 139 AI-verksamheten (Artificiell insemination), rapport 

Hälsades Anne-Sofie Lagerstedt, ansvarig för AI-verksamheten i Sverige, välkommen att 

lämna rapport för verksamheten under 2008. 

Av rapporten framkom följande: 

AI har utförts och rapporterats till SKK på 155 svenska hundar i Sverige att jämföras med de 

12068  kullar som registrerats under året. Huvuddelen är utförd med färsk sperma. Svenska 

hundar har även inseminerats i Norge och i mindre utsträckning även i Finland och Danmark. 

All inseminering med fryst sperma och 46% av alla inseminationer har utförts vid SLU. 

Dräktighetsresultatet för fryst sperma är bättre om den läggs in direkt i livmodern. 

Antalet behöriga AI-veterinärer var 64 under 2008. Av dessa har 37 varit aktiva under året. 

Av de 71 raser som inseminerats har de vanligaste raserna varit labrador retriever (16), golden 

retriever (12), rhodesian ridgeback (7), flatcoated retriever (6), rottweiler (6), greyhound (6) 

och bullmastiff (5). 

Anledningar till AI har i 52% av fallen varit att avståndet varit stort, att hanhunden är avliden 

eller uppnått hög ålder eller att det föreligger skada/sjukdom eller infektionsrisk som 

förhindrar parning. I 48% av fallen har anledningen varit någon form av parningsvägran. 
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Totalt är dräktighetsresultatet 44%, ett något lägre genomsnitt än tidigare år, varav 41% av 

inseminationerna med färsk sperma och 47% med fryst sperma gett dräktighet. Det finns 

ingen förklaring till att fryst sperma gett fler dräktiga tikar, men metoderna att frysa har 

förbättrats. 

För 53% av tikarna och 19% av hanhundarna finns inte tidigare dokumenterad avelsförmåga. 

Denna nivå är oförändrad jämfört med tidigare år. 

En uppföljande studie av 91 tikar som inseminerades under år 2004 och som inte hade parats 

och valpat naturligt före insemination, visar att av de 55 tikar som parats eller inseminerats 

senare hade 41 både normal parning och valpning medan 4 tikar hade normal parning och 

onormal valpning. Med tanke på att dystoki (valpningskomplikationer) förekommer i upp till 

15% av hundpopulationen kan denna siffra inte anses oroväckande. 

Valpningsproblem kan bero på defekter hos tiken. Veterinären ska därför före insemination 

palpera (undersöka med händerna) tiken för att utesluta att sådana hinder för naturlig 

parning/valpning finns. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att materialet från ett års AI-verksamhet är litet, men att inga 

stora förändringar skett under de 15 år som man följt utvecklingen. Importen av sperma har 

inte ökat. Det har troligen blivit vanligare att resa utomlands för att para.  

 

AK tackade för rapporten och konstaterade att hundars förmåga till naturlig fortplantning inte 

kan anses ha påverkats negativt av AI-verksamheten i nuvarande omfattning. Rapporten lades 

till handlingarna.  

Informerade vd om att frågan om spermabankens tillgänglighet förts upp till SLUs ledning. 

 

 

§ 140 SKKs valphänvisning  
Under punkten diskuterades SKK/AKs uppdrag från Kennelfullmäktige (KF) att utveckla 

registreringen av uppgifter om antal levande och dödfödda valpar. I framtiden kan finnas 

möjlighet att använda valphänvisningssajten för enkätförfrågningar beträffande parning och 

valpning. 

 

Uppdrog AK till Kjell Andersson att arbeta vidare med KF-uppdraget tillsammans med Åke 

Hedhammar och Elisabeth Rhodin. 

 

 

§ 141 Agrias ordlista 

Förelåg ordlista framtagen av Agria för att definiera ord som används i 

försäkringssammanhang. 

 

Diskuterade AK definitionen av ”Dolt fel” och beslöt föreslå vissa justeringar. Lades 

ordlistan därefter till handlingarna. 

 

 

§ 142 Agrias och SKKs forskningsfond 

Rapporterade Ulf Uddman att 5 milj.kr. utlysts att söka ur fonden och att 37 ansökningar 

kommit in varav fyra löper under flera år. SKK har tillskjutit en mindre del av anslagna 

medel.  

Tre kategorier kommer enligt forskningspolicyn att prioriteras; utvärdering av diagnos- och 

behandlingsmetoder på sällskapsdjur, människans välbefinnande av umgänge med 

sällskapsdjur och forskning kring hälsoprogram som stöds av SKK.  
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Vid prövning bedömer man också projektets vetenskapliga kvalitet, dess relevans och 

ekonomi. I styrgruppen representeras SKK av Ulf Uddman. 

Inför 2010 övergår hanteringen av ansökningar från Agria till SKK. 

 

Noterade AK rapporten och beslöt att inför nästa möte ta del av Hästnäringens forsknings- 

och utvecklingsprogram för att utifrån dessa föra en diskussion kring vilka prioriteringar som 

SKK bör göra för forsknings- och utvecklingsfonder. 

 

 

Information 

§ 143 

 

Ulf Uddman 

Informerade om att veterinär Lennart Garmer går i pension under januari månad och därmed 

avslutar sitt uppdrag som SKKs expert i ögonfrågor och att han efterträds av Berit Wallin 

Håkanson. Ansvarig veterinär för röntgenavläsning Håkan Kasström kommer att avsluta sitt 

uppdrag vid årsskiftet, men kvarstår som senior advisor.  

Informerade om att Sofia Malm erbjudits att under 2011 tillträda en ny tjänst som SKKs 

genetiker med placering vid SLU, där stor del av forskningen gällande hund bedrivs.  

Informerade om att Ulla-Britt Karlmann, nuvarande chef för registreringsavdelningen, under 

senare delen av våren 2010 förlägger sin tjänst på deltid till avelssekretariatet. 

Informerade om att rekrytering av marknadschef pågår och att ny chef för 

tävlingssekretariatet, efter Kjell Brästers pensionering, blir Kjell Svensson. Jaktfrågorna 

kommer även fortsättningsvis att handläggas av Kjell Bräster. 

Informerade om IT-plan 2010 där många önskemål och projekt konkurrerar om resurserna. 

Utvecklingen av Avelsdata har ännu inte kommit igång men är ett prioriterat projekt.   

Informerade om möte med Jordbruksverket angående Jordbruksverkets föreskrifter och 

allmänna råd om hållande av hund och katt, L102. SKK kommer att framföra synpunkter på 

alltför detaljreglerade föreskrifter. Vidare kommer SKK att ta upp till diskussion föreskriften 

L 41 gällande operativa ingrepp på eller injektioner till djur och om utbildade ID-märkare får 

fortsätta att märka utan sedering. 

Informerade om kommande möte med representanter för djurförsäkringsbolagen, Svensk 

Djursjukvård och Sveriges Veterinärförbund. Mötet kommer att diskutera behandlingsnormer 

och kostnader. 

Informerade om kommande samverkansmöte med Sveriges Veterinärförbund, 

Jordbruksverket och SLU. Mötet kommer att ta upp den engelska rapporten ”A healthier 

future for pedigree dogs” utförd på uppdrag av The Associate Parliamentary Group for 

Animal Welfare (APGAW).  

Informerade om att en ny utredning om Djurskyddslagen ska komma till stånd och att Ulf 

Uddman är tillsatt som expert. 

Informerade om den pågående Tjänstehundsutredningen. Utredningen, som förväntas vara 

klar till årsskiftet, kommer föreslå att ett statligt avelsråd upprättas för att styra/leda 

tjänstehundsaveln där privata aktörer ska ges möjlighet att ingå. Centralstyrelsen har 

tillfrågats om intresse för att myndigheten ska ligga inom SKK. CS har ställt sig positiv men 

behöver mer information för slutligt ställningstagande. Utredningen kommer att gå på remiss 

till berörda instanser.                                                                                                     

Informerade om att den nya Kommittén för hundars mentalitet (KHM) haft sitt första möte. 

KHM kommer, hos CS, begära beslutsrätt för de områden som rör mentalitet. Det skulle t ex 

innebära att ansvaret för regelverk gällande Mentalbeskrivning Hund (MH), Mentaltest (MT), 

framtida regelverk kring den nya mentalbeskrivninen för hundar utanför SBK (s.k. Bas-MH) 
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flyttas till KHM. Kommittén diskuterade även egenskapsvärden från jaktprov och 

vallhundsprov samt de behov av utvärderingar som kan finnas och KHMs ansvar för dessa 

kontra Jakthundskommittén och Prov- och tävlingskommittén.  

 

Det första numret av Hundsport Special som distribueras utan avgift till alla aktiva uppfödare 

med kennelnamn kommer att bli nummer 4 2009. Ett uppfödarutskick med information till 

alla uppfödare kommer också att göras. 

 

 

Föregående protokoll 

§ 144 

Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 1 september 2009. 

 

Förelåg ny skrivelse från Ingrid Roos med förtydligande beträffande inkommen skrivelse 

enligt § 117 ”Skrivelse angående Svenska Boxerklubbens agerande när det gäller 

avelsrekommendationer för Renal Dysplasi (RD)”.  

Avsikten var enligt Ingrid Roos (IR) att få en bedömning av rasklubbens agerande gentemot 

henne själv och inte att få en uttolkning av grundreglernas avelsparagraf. AKs beslut borde 

därför, i liket med Föreningskommitténs beslut i ärendet, ha stannat vid en hänvisning till 

specialklubbens yttrande, menar IR. 

 

Noterade AK skrivelsen angående AK nr 4/2009 § 117 och lade den till handlingarna. 

§ 119 Skrivelse om införande av nya uppgifter angående HD resultat                      

Förelåg skrivelse, med ett antal namnunderskrifter, med krav på att uppgifter om 

HD-avläsande veterinär samt uppgifter om båda höfternas status redovisas i 

SKKs veterinärdataregister. 

Konstaterar AK att SBK under 2006 ansökte om att få uppgifter om båda 

höfternas status officiellt registrerade, men att ärendet bordlades i avvaktan på 

underlag. Beslöt AK att lämna ärendet vidare till SKK/Röntgengruppen för 

beredning. 

Helena Rosenberg redogjorde för SKK/Röntgengruppens beredning av frågan. Då den 

enskilde hundägaren alltid får besked om vem som avläst röntgenbilderna menar 

röntgengruppen att det inte föreligger skäl att i andra sammanhang publicera vem som utfört 

avläsningen. SKK följer upp avläsarnas resultat och Ulla-Britt Karlmann redogjorde för 

statistiken avseende senaste 12 månadersperioden som visar att hos samtliga avläsare utgör 

grad C ca 16 % av diagnoserna.                                                          

När det gäller uppgifter om båda höfternas status ansåg röntgengruppen det vara osäkert vilka 

slutsatser man kan dra av att hunden bedöms med olika resultat på höfterna och vilket 

mervärde dessa uppgifter har.  

Beslöt AK att uppdra till SLU/Hgen att utreda om uppgifter beträffande resultat för båda 

höfterna kan tillföra något mervärde. Beslöt AK att inte redovisa avläsares namn i SKKs 

veterinärdataregister och uttalade AK sitt stöd för avläsarnas arbete inom SKK och i 

samverkan med avläsare inom Nordisk Kennelunion (NKU). 
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§ 133 Fråga om oregistrerade hundars möjlighet att delta vid grytprov 

Förelåg förfrågan från Kjell Bräster, chef för SKKs tävlingsavdelning, om 

möjlighet till inmönstring av jack russell terriers i syfte att kunna delta vid 

grytprov. 

 

Beslöt AK att bordlägga frågan för att inhämta mer information då 

särbestämmelser om registrering efter inmönstring inte längre gäller för rasen. 

 

Informerade kansliet om att förslag från Jakthundskommittén föreligger beträffande möjlighet 

att få starta på grytprov med oregistrerad hund och att frågan därför utgår i avvaktan på 

Centralstyrelsens beslut i frågan. 

 

 

Bordlagda ärenden 

§ 145 Bordlagt ärende AK nr 3 2009 

 

§ 67 Ansökan från SGVK/rasklubben för bergamasco om 

registreringsrestriktioner beträffande färg för rasen bergamasco 

Förelåg begäran om registreringsrestriktioner med förslag  

”att införa förbud för registrering av den totala valpkullen fallen efter två 

merleindivider,  

att avseende registrering av importhund införa krav på redovisning av 

registrerad pälsfärg på föräldraparet bakom den importerade hunden, 

att det vid registrering av valpkull endast finns två färgalternativ nämligen svart 

samt grå merle” 

 

Beslöt AK att bifalla begäran om registreringsförbud för avkomma efter två 

merlefärgade hundar. Beslutet gäller fr o m  2010-01-01. 

Beslöt AK att avslå begäran om införande av krav på redovisning av pälsfärg på 

föräldradjuren vid registrering av importerad hund med hänvisning till att sådant 

krav inte är praktiskt genomförbart. 

Beslöt AK att bordlägga begäran om införande av färgbeteckningar vid 

registrering av valpkull och att uppdra åt Åsa Lindholm att fördjupa sig i för 

rasen aktuella färger och deras eventuella koppling till merlegenen. 

 

Förelåg artikel till Hundsport Special av Åsa Lindholm samt information till AK med 

bildmaterial angående färger hos bergamasco. Av utredningen, som är gjord i samarbete med 

den svenska rasklubben, framgår att merle och svart är de enda korrekta färgbeteckningarna. 

Vidare framgår att färgbestämningen måste göras på små valpar eftersom pälsstruktur och 

färgställning förändras under hundens liv och färgen därför är svår att fastställa på vuxna 

hundar.  

Ulla-Britt Karlmann redogjorde för vilka färger som registrerats till dags dato; grå, merle och 

svart samt enstaka hundar som registrerats med färgerna ”grå och svart” eller ”svartgrå”. 

 

Beslöt AK att bifalla begäran om införande av färgbeteckningar vid registrering av valpkull. 

Beslöt AK att färgbeteckningarna ska vara M (grå/merle) och S (svart).  

Beslutet träder ikraft med omedelbar verkan. Förklarade AK paragrafen omedelbart justerad. 

 

Betonade AK rasklubbens ansvar för att en informationsinsats görs om de nya 

färgbeteckningarna. AK uppmanar också klubben att tillsammans med 
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registreringsavdelningen göra en översyn av nu registrerade färger för att ändra felaktiga 

färgangivelser hos enskilda hundar och konvertera gamla färgangivelser till de nya 

färgbeteckningarna M (grå/merle) respektive S (svart).  

 

 

Ärenden 

§ 146 Rasvårdsplan schillerstövare och smålandsstövare 

Förelåg Svenska Stövarklubbens (SvStK) rasvårdsplaner. 

 

AK tog del av rasvårdsplanerna och lade dem därefter till handlingarna. 

 

 

§ 147 Skrivelse från Specialklubben för Västgötaspets (SKV) angående 

ögonproblematik hos västgötaspets 

Förelåg förfrågan från SKV om innebörden av kommentaren ”öga uppföljning” vid 

ögonlysning och i vilka fall sådan uppföljning anses påkallad. Klubben frågar också om det 

kommit någon ny information från de forskningsprojekt som pågår i USA och Finland 

beträffande den form av retinopati som förekommer hos västgötaspets. 

 

Diagnosen öga uppföljning innebär att förändringar upptäckts vid ögonlysningen som kan 

vara symtom på en allvarlig ärftlig ögonsjukdom, dock inte så tydliga att en säker diagnos 

kunde ställas.  För att kunna bekräfta eller avskriva misstanken om ärftlig ögonsjukdom måste 

ny undersökning göras.   

Redogjorde Ulla-Britt Karlmann för registreringsavdelningens rutiner, som 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 diagnosen öga uppföljning uppmanas hundägare 

också att göra en ny ögonundersökning. Först därefter registreras kullen. SKK grundar sin 

hantering på punkten 12 i SKKs Allmänna Registrerings-bestämmelser 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. 

 

Någon ny information om nämnda forskningsprojekt finns inte.  

 

AK hänvisar specialklubben till de råd som tidigare lämnats av Lennart Garmer om att  

hundar som tidigare fått diagnosen retinopati bör följas upp samt att ögonlysning även bör 

göras av föräldrar, helsyskon och ev. avkomma till hundar med diagnosen retinopati för att få 

information om eventuell ärftlighet.  

Uppdrog AK till Lennart Garmer att informera ögonpanelen om SKVs frågeställning kring 

diagnosen ”öga uppföljning” och dess konsekvenser. 

 

 

§ 148 Ansökan om dispensregistrering av rhodesian ridgeback 

Förelåg ansökan om dispensregistrering/inmönstring av tik från Sydafrika och yttrande från 

specialklubben som avstyrker ansökan. 

 

Beslöt AK att bordlägga ärendet till dess att specialklubben närmare angett skälen till sitt 

beslut. 
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§ 149 Förfrågan från Australian National Kennel Council (ANKC) om 

korsningsparning mellan svensk och finsk lapphund 

Förelåg förfrågan om SKKs syn på korsningsparning mellan svensk och finsk lapphund som 

ett sätt att få fram svenska lapphundar fria från prcd-anlaget. Förelåg även yttrande från 

Svenska Lapphundklubben (SLK) som kraftfullt avråder från korsningsparningar och istället 

förordar import av nytt avelsmaterial inom rasen svensk lapphund. 

 

Beslöt AK att, i enlighet med specialklubbens yttrande, avråda från korsningsparningar och 

att informera ANKC om det samarbete som pågår mellan SLK, SKK och Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) för att hitta genetiskt viktiga individer inom de svenska och 

norska populationerna.  

 

 

§ 150 AKs arbetssätt, uppdrag och profilering 

Förelåg delegationsordning för SKK/AK och ersättningsregler för CS/kommittéledamöter. 

Förelåg förfrågan från avelssekretariatet om möjligheterna för AK att bistå klubbarna med råd 

och anvisningar beträffande utformning och bearbetning av hälsoenkäter. 

 

Diskuterade AK hur man bäst fördelar arbetet och tillvaratar ledamöternas kompetens.  

Uppdrog AK till Maija-Leena Eloranta att till något av vårens möten bereda en punkt om 

hälsoenkäter som hjälp i RAS-arbetet.  

Beslöt AK att fortsätta diskussionen om uppdrag och profilering vid tvådagarsmötet i januari. 

 

 

§ 151 Ansökan om dispens att använda polishund (PH) utan känd mental status (MH) i 

avel. 

Förelåg ansökan, i enlighet med AK5/2007 § 154, om att få använda schäfer PH Älskebos 

Frippe S69633/2006 till tikarna Kargalandets Önska S39941/2004 och Kargalandets Cuta 

S55739/2005. 

 

Beslöt AK att bevilja sökta dispenser.  

 

 

Hälsoprogram 

§ 152 Ansökan om förändring av hälsoprogram för spinone 

Förelåg ansökan från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) om övergång till 

hälsoprogram med krav på känd HD-status (nivå 2) för registrering av valpkull vilket innebär 

en lättnad jämfört med nuvarande krav på friande resultat (nivå 3). 

 

Beslöt AK att bifalla ansökan. Beslutet träder ikraft med omedelbar verkan. Förklarade AK 

paragrafen omedelbart justerad 

 

 

RAS 

§ 153  

a)Inkomna att protokollföras, anmälda att återremitteras samt anmälda för fastställan 

Inlämnade för granskning 

●  bayersk viltspårhund,  Elisabeth Rhodin 

●  braque de bourbonnais, förenklad RAS 

●  cimarrón uruguayo, Elisabeth Rhodin 
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●  blodhund, Anna Uthorn 

●  hokkaido, förenklad RAS 

●  kavkazskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

●  mastin espanol, förenklad RAS 

●  norrbottenspets, Monica Henriksson 

●  shar pei, Anna Uthorn 

●  sredneasiatskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

 

Inlämnad för revidering 

●  griffon fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin 

 

Diskuterade AK raserna cimarrón uruguayo, kavkazskaja ovtjarka och sredneasiatskaja 

ovtjarka utifrån deras mentala egenskaper och innehållet i RAS utifrån svensk lagstiftning.  

Beslöt AK, med anledning av dessa rasers speciella mentala egenskaper, att kalla 

specialklubben Svenska Bergs- och Herdehundsklubbens (SBHK) till ett möte och att föreslå 

KHM att mötet hålls med representanter från båda kommittéerna. 

 

Anmäld för återremittering 

●  griffon fauve de bretagne, Elisabeth Rhodin 

 

Beslöt AK att återremittera avelsstrategin enligt förslag. 

 

Anmälda för fastställan    

● bayersk viltspårhund, Elisabeth Rhodin    

● blodhund, Anna Uthorn 

● braque de bourbonnais, förenklad RAS  

● hokkaido, förenklad RAS 

● mastin español, förenklad RAS    

● norrbottenspets, Monica Henriksson 

● podengo portugues, Catrine Holmquist 

● shar pei, Anna Uthorn      

 
Påtalade Lennart Garmer att det i rasstandarden för basset hound står att ögat ska vara 

rombformat vilket medför ökad risk för ögonproblem. Även i andra rasstandarder finns 

formuleringar beträffande ögon som kan öka risken för hälsoproblem. Saken har diskuterats 

med standardkommitténs/SRD-gruppens ordförande Göran Bodegård och förts vidare till Åke 

Hedhammar och Renée Sporre-Willes, som genom sina uppdrag inom FCIs vetenskapliga 

kommitté och standardkommitté har möjlighet att där ta upp hälsomässigt olämpliga 

standardskrivningar.  

 

Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.  

Beslöt AK att uppdra till Åke Hedhammar att föra standardfrågan vidare till FCIs 

vetenskapliga kommitté för raser där rasstandarden föreskriver en ögonform som medför 

hälsorisker. 

 

Beslöt AK även att utse Monica Henriksson till ny granskare av RAS för afghanhund då 

tidigare utsedd granskare inte längre är ledamot i AK och själv begärt att ny granskare ska 

utses. 

 

b) Förelåg minnesanteckningar från RAS-handledargruppens möte 2009-09-12. 
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Noterade AK minnesanteckningarna och särskilt det kommande arbetet med 

specialklubbarnas ansvar i RAS-arbetet. Lades minnesanteckningarna därefter till 

handlingarna 

 

 

Information 

§ 154 

Helena Rosenberg 

Rapporterade från Avelssekretariatets möte med Cockerspanielklubben kring klubbens 

anvisningar beträffande DNA-test och central registrering av dessa. 

Rapporterade från SKKs/SLUs möte med Lapphundklubben angående arbetet med att lista 

genetiskt viktiga individer inom svensk lapphund. 

Rapporterade från möte med Welsh CorgiKlubben angående von Willebrands sjukdom. Fakta 

kring sjukdomen är motsägelsefulla, DNA-testernas tillförlitlighet är ifrågasatt och inga 

dokumenterade fall av sjukdomen finns i Sverige. Mötet resulterade i en överenskommelse 

om fortsatt kunskapsuppbyggnad med bistånd från Bernt Jones professor vid 

SLU/Institutionen för klinisk kemi. 

Informerade om att Per Arvelius arbete med bas-MH går enligt tidsplan och att slutrapport 

avläggs i samband med CS-möte i februari.  

Informerade om att ett examensarbete om egenskapsvärden hos vorsteh planeras påbörjas vid 

SLU vårterminen 2010. 

 

Ulla-Britt Karlmann 

Rapporterade från möte med Vit Herdehundklubb (VHK) kring riktlinjer för de inmönstringar 

som fortfarande pågår. Situationen liknar den som för ett par år sedan var aktuell för rasen 

jack russell terrier då uppfödare utanför SKK-organisationen marknadsförde oregistrerade 

valpar med löfte om inmönstring och registrering hos SKK.   

Informerade om att VHK nu är överförd till Svenska Brukshundklubben (SBK) och att 

klubben därmed upphört som avtalsansluten rasklubb. 

 

Lennart Garmer 
Informerade om att Dopingkommittén beslutat att ta bort karenstiden för Mydriacyl ögondroppar som 

ges före ögonlysning avseende ärftliga ögonsjukdomar. 

Korrigering enligt AKs sekreterare 2010-02-15. Se utdrag ur NatDopK nr 1/2009; 

a) Läkemedlet tropikamid 

Förelåg skrivelse från veterinär med förslag om generell dispens från karenstid för det 

pupillvidgande läkemedlet tropikamid, som nästan uteslutande används vid den undersökning 

för ärftliga ögonsjukdomar som kallas ”ögonlysning”.  

 

Tog NatDopK del av anförda skäl varefter frågan diskuterades ingående.  

Noterade NatDopK att tropikamid för närvarande försäljs under specialitetstnamnen 

Mydriacyl® och Tropikamid®. 

 

Beslöt NatDopK om generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid 

undersökning av friskt och symptomfritt djur. Med undersökning av friska djur avses t ex 

ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar. Vid andra indikationer kvarstår karenstiden 7 

dygn.  
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Uppdrogs till SKKs kansli att via utskick informera de av SKKs veterinärkonsulter som 

berörs av beslutet.  

 

Åsa Lindholm 

Rapporterade om deltagande vid konferens arrangerad av Salukiringen och kommande 

reportage i Hundsport Special.  

 

Monica Henriksson 

Rapporterade från resa till Royal Canin’s Breed Convention i Frankrike med föreläsningar bl. 

a. om DNA och reproduktion. 

Rapporterade om deltagande vid möte om tjänstehundar mellan Försvarsmakten (FM), SBK, 

Schäferhundklubben, SLU och SKK.  

Rapporterade från Schäferhundklubbens avelskonferens och att diskussionerna kring HD-

avläsning bland schäferuppfödare är intensiva. 

 

Konstaterade AK att Åsa Lindholm kommer att skriva en uppföljande HD-artikel. 

 

Åke Hedhammar 

Informerade om Brenda Bonnetts arbete med att ta fram Agrias nya skadestatistik för åren 

2003-2006. Enklare sammanställningar kommer att finnas tillgängliga på Agrias webbsida 

och specialklubbarna kommer att få möjlighet att beställa ett utförligare material. 

 

Elisabeth Rhodin 

Rapporterade om medverkan vid Svenska Gårds och Vallhundsklubbens (SGVK) 

avelskonferens där även Tomas Bergström och Erling Strandberg från SLU medverkade. 

Minnesanteckningar från konferensen fanns tillgängliga. 

 

Kjell Andersson 

Rapporterade om medverkan vid Basset Artésien Normandklubbens möte kring rasens höga 

frekvens av lungödem och eventuellt samband med exteriöra egenskaper.  

Informerade om diskussioner mellan klubbarna för drivande hundar efter genetiska analyser 

av drevprov. Vilka egenskaper och på vilket sätt ska de bedömas i de nya drevprovsreglerna, 

som förhoppningsvis kan bli gemensamma?  

 

Karin Drotz 

Rapporterade från avelssekretariatets möte med Föreningskommittén i frågor kring ras-

/specialklubbars beslut om hälsoprogram. 

Informerade om skrivelse från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) med frågor om 

rasklubbs eventuella anslutning till utländsk rasorganisation och vilka konsekvenser för 

avelsarbetet detta skulle få. 

Informerade om rasklubbars önskemål om medverkan vid konferenser. 

Rapporterade från möte med Mastino NapoletanoKlubben (MNK) om Särskilda Rasspecifika 

Domaranvisningar (SRD) och Rasspecifika Avelsstrategier (RAS).  

 

Beslöt AK att kalla MNK till ett telefonmöte för uppföljning av RAS-arbetet. 

 

Britt-Marie Dornell 

Informerade om kommande medverkan vid Sydskånska Kennelklubbens uppfödarmöte. 

Informerade om kontakter med ordförande i KHM angående gemensamt möte med 

Collieklubben där frågor om mentalitet ska diskuteras.  
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Beslöt AK att, i enlighet med Centralstyrelsens beslut CS2/2009 § 73d), kalla till möte med 

Collieklubben, SBK och KHM. 

 

 

Protokoll 

§ 155 

a) Protokoll från SKK/CS 

Förelåg protokoll från CS nr 5 och 6/2009. 

 

b) Protokollsutdrag CS nr 5/2009 

Förelåg protokollsutdrag från CS nr 5/2009. 

 

Noterade AK protokoll och protokollsutdrag. Lades dessa därefter till handlingarna. 

 

 

§ 156 

Protokoll övriga kommittéer  

Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll. 

 

Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna. 

 

FCI 

§ 157 

Förelåg följande dokument 

a) kontaktuppgifter medlemmar, associerade och kontraktspartners 

b) FCI Commission members 

c) FCI international dog shows 

d) Minutes of the FCI General Committee meeting Luxemburg March 26-27, 2009 

e) Minutes of the meeting of the Scientific Commission held in Vienna on 18-19 

april 2009  

f) Minutes of joint meeting between Standards & Scientific Commissions in Vienna 

April 19 2009 

g) Minutes of the meeting of the FCI Breeding Commission Naples, Italy May 23 

2009 

h) Minutes of the FCI General Committee Vienna July 28-29 2009 

i) International regulations for the presidents of the FCI optional commissions 

j) Cirkular 69/2009 

k) Cirkular 71/2009 

l) Cirkular 80/2009 

m) Cirkular 83/2009 

 

Noterade AK FCI-dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

Pågående ärenden 

§ 158 

Förelåg lista över pågående ärenden. 

 

AK gick igenom och reviderade listan med pågående ärenden. 
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Kopior för kännedom 

§ 159 

Förelåg följande kopior för kännedom. 

a) Möte i DNA-gruppen, 2 september 2009 

b) Minnesanteckningar från möte med Sv Lagotto Romagnoloklubben 2009-09-17 

c) Minnesanteckningar från möte med FM, SBK, Sv. Schäferhundklubben, SLU och 

SKK 2009-09-21/22 

d) Minnesanteckningar Cavaliersällskapet 2009-09-02  

e) Protokoll NKU/AU möte 2009-08-21 

f) Affenpincherklubben, svar på förfrågan om examensarbete 

g) Förslag till DK om tillägg i Regler och Riktlinjer för SKKs 

exteriördomarkonferenser 

h) Skrivelse till Golden Retriever Klubben angående SAN 

 

Noterade AK dokumenten och lade dem till handlingarna. 

 

 

§ 160 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.  

 

 

§ 161 Mötet avslutas. Nästa möte är 2010-01-16/17. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Karin Drotz 

 

Justeras: 

 

 

 

Britt-Marie Dornell  Elisabeth Rhodin 

Ordförande   Justeras 

 

 

___________________________________________________________________________ 

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

bli föremål för ändring av SKK/CS. 

 

 


