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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2021-08-24. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg, 
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka. 

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Åke Hedhammar (§ 109), Åsa Lindholm, Sofia Malm Persson, Helena 
Skarp och Petra Waleij.  

Anmält förhinder: Linda Andersson 

Protokoll: Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 95 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Kommittémötet hålls som videomöte.   
 

§ 96 Val av justeringsperson 

Elisabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 97 Fastställande av dagordning 

Ordningsföljden för punkterna i dagordningen justerades då dagordningen var mycket 
omfattande.  

 

§ 98 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och lade det därefter till handlingarna.  

 

§ 99 Utbildning 
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a) SKKs avelskonferens 2022 

SKK/AK gick igenom ett preliminärt schema för nästa års avelskonferens. 
Konferensen planeras äga rum fysiskt i november 2022 och arbetsgruppen 
återkommer till kommittén när datum är bestämt.   
 

b) Utbildning för avelsfunktionärer 

Arbetsgruppen för utbildningen planerar för en fysisk 
avelsfunktionärsutbildning under vinter/vår 2022. Datum presenteras på skk.se 
och genom utskick till klubbarna.  

 

c) Kortare digitala utbildningar/föreläsningar 
SKK/AK diskuterade tidigare möjligheten att anordna någon kortare utbildning 
eller föreläsning inom ramen för avelstemat på distans under kommande höst. 
På dagens möte beslutades att Anne Bucksch är sammankallande för samtliga 
tillfällen och knyter en AK-ledamot till sig till varje tillfälle beroende på aktuellt 
tema.  

 

§ 100 Bordlagt ärende – dispensansökan malinois 

SKK/AK har mottagit en ansökan från en uppfödare att använda en tik i avel som ej 
uppfyller rasens registreringsregler. Malinois har krav på armbågsledsröntgen, ED, för 
att få gå i avel och tikens armbågleder var ej bedömbara pga förändring ej relaterad till 
ED. Hundägaren anger att hunden varit med om trauma och kommittén har mottagit 
veterinärintyg för hundens operation av leden, troligtvis på grund av trauma mot 
tillväxtzonen i leden när hunden var valp. 

SKK/AK har tagit del av hundens journal samt mottagit yttrande från specialklubben 
och från SKKs avläsare.  

SKK/AK kan inte se att det föreligger några hinder för att ta hunden i avel då ingen 
högre risk för armbågsledsfel kan påvisas. Hundens familjebild avseende ED är bra,  
och tiken själv har inga kliniska symtom eller pålagringar. 

Kommittén beslutade att bevilja dispens för att ta tiken i avel och genomföra den 
angivna kombinationen. 

 

§ 101 Beslut från SKK/AKs verkställande utskott 

a) Nekad dispens för parning av tysk schäferhund som saknar MH 

SKKs avelskommitté beslutade att fastställa ovan VU-beslut.  

 

§ 102 Kommitténs workshop på Kennelfullmäktige 2021 

SKK/AK diskuterade och planerade för den workshop man ska hålla i samverkan med 
Jakthundskommittén på KF 2021. Temat är genetisk variation och föredragande på 
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plats är Bengt Pettersson, Henrik Barnekow, Mikaela Sandbacka, Helena Skarp och 
Sofia Malm Persson. 

 

§ 103 Gemensamt möte med DK och KSS 

Den 3 september hålls ett kommittémöte där ledamöter och adjungerade från 
Avelskommittén, Domarkommittén och Kommittén för samsyn och exteriör sundhet 
deltar. Dagordningen är påbörjad men kommittéerna förväntas inkomma med 
ytterligare punkter att ta upp för diskussion. SKK/AK diskuterade ämnen som 
kommittén önskar lyfta tillsammans med övriga kommittéer i september.  

 

§ 104 Gällande hörseltest för dalmatiner 

SKK/AK har mottagit en skrivelse gällande hörseltest, BAER-test, för dalmatiner där 
skriftställaren undrar över tillvägagångssättet vid testet. Enligt skriftställaren 
genomförs testet av personer som ej har veterinärlegitimation.  

Kommittén finner det märkligt om testet utförs av personal som inte är auktoriserad 
då ett sådant hörseltest utförs på sederade hundar. BAER-testet är inget officiellt 
hälsoprogram utan en del av hälsoarbetet enligt rasens avelsstrategier. Genomfört test 
är inte heller något krav för avel med dalmatiner utan klubbens rekommendation för 
valphänvisning..  

SKK/AK kan inte se att utförandet av testet är en fråga för kommittén utan en 
angelägenhet som sköts inom specialklubben.  

 

§ 105 Ansökan om valpregistrering till lägre avgift 

Field spanielklubben  har inkommit med önskemål om att få registrera även valpkullar 
efter omeriterade föräldradjur till den lägre registreringsavgiften då man önskar 
använda större bredd av avelsdjuren i rasen.  

SKK/AK tog del av klubbens ansökan och motivering men kunde inte hålla med om att 
registreringsavgiften eller differensen på knappt 200 kr per valp ska vara ett styrmedel 
för att bredda avelsbasen i en numerärt liten ras.  

SKK/AK beslutade att neka klubben en generell dispens för att registrera kullar efter 
omeriterade föräldradjur till den lägre registreringsavgiften och vill passa på att 
uppmuntra klubben att informera hundägare om att tex BPH räknas som merit för att 
registrera kull till den lägre avgiften.  

 

§ 106 Aninova 

Aninova är ett norskt företag som arbetar med forskning och verktyg för avelsarbetet 
hos hund och nötkreatur. De erbjuder en e-tjänst kallad Biotail för presentation av 
sammanställningar och analyser av registrerad data ut till hundägare. I Biotail finns 
även möjligheter för hundägare att själva lägga in uppgifter t ex om hundens exteriör. 
Helena Skarp informerade om att SKK har en dialog med företaget för att se om det är 
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möjligt att nyttja redovisningsformen för att sprida information och statistik som 
uppfödare kan ha nytta av i sitt avelsarbete.  

 

§ 107 Kastration 

I SKK/AKs ”aktiviteter från verksamhetsplanen och givna KF-uppdrag 2019” ingår att 
”ta fram en faktabaserad information om för- och nackdelar vid kastration som 
kommuniceras på ett pedagogiskt sätt mot olika målgrupper”.  

SKK/AK har tidigare tillsatt en arbetsgrupp som nu har färdigställt information om 
kastration till valpköpare och uppfödare samt en artikel om kastration att publicera i 
Hundsport Special.   

Informationstexterna kommer att skickas vidare till SKKs centralstyrelse och 
kommittén ska diskutera vidare hur spridning av dessa ska ske.  

 

§ 108 Frågor gällande svensk lapphund 

Kommittén har mottagit en skrivelse gällande svensk lapphund och pågående projekt 
som rasklubben tillsammans med specialklubben har för att utöka den genetiska 
variationen inom nationalrasen svensk lapphund. 

Skriftställaren har önskat mer information om inkorsningsprojektet som till exempel en 
plan för projektet, information om vilka hundar som ska väljas ut att ingå och hur 
dessa väljs ut samt information om tester och analyser.  

Information önskas även om det så kallade spermaprojektet som genomförs i 
samarbete med Jordbruksverket för bevarande av svenska raser.  

SKK/AK gick igenom skrivelsen och konstaterade att klubben tidigare har informerat i 
sin klubbtidning om båda projekten. Kommittén har kontakt med rasklubben för 
svensk lapphund, bland annat genom att tidigare ha haft en kommittérepresentant i 
inkorsningsprojektet, och följer klubbens arbete med rasen. SKK/AK har dock ingen 
insyn i detaljer för projekten och kan därför inte besvara de specifika frågor som 
skriftställaren har. Frågorna är på detaljnivå och något som behöver besvaras av ras- 
eller specialklubb. 

 

§ 109 Länsstyrelseärende  

SKK/AK har fått kännedom om ett länsstyrelseärende gällande en brakycefal ras där 
uppfödaren fått föreläggande avseende hundar och hundavel då dennes hundar bland 
annat påvisar anatomiska brister. 

Kommittén avser följa ärendet vidare. 

 

§ 110 RAS 

a) RAS för fastställande  

 Japansk spets, Camilla Andersson 
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 Finsk lapphund, Kerstin Andersson 

 Australisk terrier, Mikaela Sandbacka 

 Bouvier des flandres, Maria Dahlberg 

 Lhasa apso, Maria Dahlberg 

SKK/AK beslutade att fastställa ovan RAS. Mikaela Sandbacka deltog inte i 
beslut avseende RAS för japansk spets 
 

b) RAS för nova scotia duck tolling retriever 

SKK/AK gick igenom RAS och utlåtande för rasen och konstaterade att 
redaktionella justeringar och förenkling av RAS behöver göras i enlighet med 
det givna utlåtandet.  

Kommittén beslutade att SKK/AKs verkställande utskott kan fastställa RAS för 
nova scotia duck tolling retriever när erforderliga justeringar är genomförda. 
Granskare Kerstin Andersson kontaktar ras- och specialklubb. 

 

c) RAS för tax 

RAS för tax är fortsatt återremitterat och kommittén inväntar en ny version 
med erforderliga justeringar genomförda.  

 

d) RAS för barbet 

Sofia Malm har haft kontakt med den avtalsanslutna rasklubben för barbet 
gällande RAS. Hon redogör för kontakten för kommittén. 
 

e) RAS för engelsk bulldogg 

Elisabeth Rhodin är klubbens kontaktperson i arbetet med RAS och det arbete 
som åligger klubben att driva sedan senaste versionen av RAS arbetades fram 
av en projektgrupp bestående av ledamöter från SKK/AK och 
klubbrepresentanter från specialklubben för engelsk bulldogg. Elisabeth Rhodin 
ska kontakta klubben via telefon för att stämma av hur arbetet går.  
 

f) RAS för miniatyrbullterrier och bullterrier 

RAS för dessa raser är fortfarande återremitterat och granskare Camilla 
Andersson ska kontakta klubben på nytt för att de punkter som behöver 
justeras innan RAS för bullterrier och miniatyrbullterrier fastställs. 
 

g) Mallar för RAS 

Den nya mallen för klubbar för att ta fram RAS är klar och ska spridas till alla 
klubbar med rasansvar under hösten.  
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Mallen som SKK/AKs granskare använder sig av är under revidering och 
beräknas också färdig under året.   

 

§ 111 Ansökan om central registrering av Microphthalmia 

SKK/AK har tidigare tagit del av en ansökan från rasklubben för irish softcoated 
wheaten terrier med stöttning av Svenska Terrierklubben om central registrering av 
DNA-test för microphthalmia.  

SKKs DNA-grupp har gått igenom valideringen av testet och konstaterat att det 
vetenskapliga underlaget är gediget. Kommittén kan se att det fortfarande är oklart 
hur vanligt förekommande sjukdomen är inom rasen men kan även se att rasklubben 
är väl medveten om den osäkerheten.  

SKK/AK beslutade att införa central registrering av DNA-testresultat för 
microphthalmia för irish soft coated wheaten terrier. Resultaten kan registreras i SKKs 
databas så snart tekniska rutiner är på plats.  

 

§ 112 Ansökan om central registrering av DNA-testresultat för Neuronal Ceroid 
Lipofuscinos (NCL) 

Ansökan har inkommit från rasklubben för saluki med stöttning av Svenska 
Vinthundsklubben.  

SKKs DNA-grupp har gått igenom valideringen av testet och funnit att det förefaller 
tillförlitligt. Testet registreras även i norska kennelklubbens databas.  

SKK/AK beslutade att införa central registrering av DNA-testresultat för NCL hos saluki. 
Resultaten kan registreras i SKKs databas så snart tekniska rutiner är på plats.  

 

§ 113 Rapport från KSS 

Helena Skarp rapporterar från Kommittén för samsyn och exteriör sundhets 
föregående möte samt arbetsgruppernas pågående arbete Kommittén håller sig à jour 
med vad som händer inom sundhetsområdet i grannländerna och följer även läget i 
Europa.  

 

§ 114 Ekonomisk rapport 

SKK/AK noterade den ekonomiska rapporten för 2021. 

 

§ 115 Protokoll 

 DK 3-2021 

 KUS 3-2021 

 FK 3-2021 

 KSS 3-2021 
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 UK 3-2021 

 UKK 3-2021 

 UtstK 3-2021 

 KHM 2-2021 

 CS 4-2021 

 FCI general committee decisions maj 2021 

 Final Minutes NKU Scientific 2021_11 June 

 Final NKU_DNA Minutes 2021_11 June 

 Minutes NKU AU Teams meeting 020621 

 Minutes FCI Europe Section General Committee 2021 aug 

 Minutes FCI Breeding Commission september 2020 

 Minutes FCI Scientific Commission maj 2021 

 FCI General committee decision juli 2021 

SKK/AK noterade ovan protokoll. 

 

§ 116 Protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag från Centralstyrelsen gällande inavelsgrad 

SKK/AK tog del av protokollsutdrag där SKK/CS beslutat att ta bort 
informationen om inavelsgrad på köpahund.se. Avelskommittén förde en lång 
diskussion kring detta och noterade bland annat att Centralstyrelsen hänvisat 
till att informationen om inavelsgrad finns på SKK Avelsdata. SKK/AKs 
uppfattning är att valpköpare efterfrågar informationen och att de har 
uppskattat att hitta informationen på köpahund.se, valpköparnas 
informationskälla, istället för att hänvisas till Avelsdata som är ett mer 
avancerat verktyg, byggt i första hand som en tjänst för uppfödare och klubbar.   

SKK/AK beslutade att skicka en skrivelse till SKKs centralstyrelse för att belysa 
konsekvenserna och få svar på kommitténs frågeställningar gällande det 
fattade beslutet.  

 Protokollsutdrag fr CS – drever 

Bordläggs till nästkommande möte 

 Protokollsutdrag fr CS - SSPK HD-avläsning 

Bordläggs till nästkommande möte 

 

§ 117 Kopia för kännedom 

Punkten bordläggs till nästkommande möte. 
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§ 118 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 16 november 2021 

 

§ 119 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 120 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter 
sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Elisabeth Rhodin, 
ordförande     justerare  

 

Det justerade protokollet redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats 
kan dock bli föremål för ändring av SKK/CS. 


