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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2022-10-27.  

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Eva Lejdbrandt (ordförande), Agneta Ståhle (vice ordförande), Camilla Andersson, Maija-

Leena Eloranta, Mikaela Sandbacka, Charlott Sandberg, Liselott Ringman och Kristina 

Pettersson  

Adjungerade 

Anne Bucksch, Sofia Malm Persson, Helena Skarp och Petra Waleij 

Journalistisk bevakning 

Åsa Lindholm  

Anmält förhinder  

Patrik Cederlöf, Anna Björklund 

Protokoll 

Linda Widebeck 

§ 91 Mötet öppnas 

Ordförande Eva Lejdbrandt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 92 Val av justerare 

Charlott Sandberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 

§ 93 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 94 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och lade det därefter till handlingarna. 
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§ 95 Bordlagda ärenden och uppdrag från föregående möte 

a) 2022 4 § 73 d Flerfärgade pudlar 

Till dagens möte hade skrivelse från Svenska Pudelklubben, SPK, inkommit. Specialklubben 

beskriver upplevda brister i registreringar av färg vid valpkullsregistreringar. Petra Waleij 

informerade att registreringsavdelningens handläggare registrerar den färg som uppfödaren 

angett i sin registreringsansökan och rekommenderar aldrig uppfödare om vilken färg som 

ska anges.  

SKK/AK noterade informationen.  

b) 2022 4 § 73 e Bildandet av egen rasklubb för flerfärgade pudlar  

SKK/AK beslutade att fortsatt bordlägga ärendet till dess att NKU-VK sammanträtt. 
 

c) 2022 4 § 73 c SKKs X-register 

Vid AK-4 2022 beslutades att fastställa föreslagna ändringar gällande X-registret i SKKs 

registreringsregler. Med X-registret avses ett specialregister för hundar som inte uppfyller 

alla villkor som ställs för registrering i SE- eller AS-registret. Enligt det antagna förslaget ska i 

X-registret hundar kunna registreras som är registrerade i andra FCI-länders specialregister 

eller motsvarande, samt hundar som inte har tre generationers FCI-erkänd stamtavla. I det 

uppdaterade X-registret kommer även korsparningar samt dispensregistreringar att 

registreras. Petra Waleij informerade att det inte kommer finnas IT resurser för att lansera 

ett uppdaterat X-register till 1 januari 2023 som planerat. Det innebär att antaget förslag till 

uppdateringar som beslutats att införas från det 1 januari 2023 i allmänna 

registreringsreglerna inte kommer kunna genomföras till dess. 

Mötet diskuterade förslag till revideringar av registreringsreglerna rörande korsparningar 

som är möjliga att genomföra med befintligt X-register, för att underlätta för de klubbar som 

är intresserade av att starta upp inkorsningsprojekt inom kort.  

 

SKK/AK beslutade att från 1 januari 2023 stryka punkt tre och fyra under X-registret i 

registreringsreglerna: 

3. X-registrerad hund har avelsförbud, men kan efter ansökan återparas med avsedd 

ursprungsras, varvid avkomman registreras i X-registret. 

4. X-registrerad hund kan efter ansökan deltaga i utställning. Om hunden erhåller lägst 

Sufficient i kvalitetsklass, och i förekommande fall pris på bruks- eller jaktprov, kan 

omregistrering ske till SKKs hundregister.  

SKK/AK menar att avelsförbud för X-registrerade hundar motverkar själva syftet med 

inkorsning och/eller dispensregistrering. Avkommor från inkorsning/dispensregistrering bör, 

i likhet med andra hundar, kunna användas i avel förutsatt att de uppfyller 

registreringsreglerna för aktuell ras. Vidare menar kommittén att möjligheten till meritering 

är viktig för att kunna utvärdera dessa individer till ledning för det fortsatta avelsarbetet. 
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SKK/AK delegerade till Petra Waleij att boka in ett nytt möte med SKKs IT-avdelning för att 

diskutera detaljer gällande tid för lansering av X-registret och återkoppla till mötet i januari.   

d) Korsningsprojekt stövare 

Eva Lejdbrandt rapporterade från ett positivt och konstruktivt möte mellan AKs arbetsgrupp 

för stövare och Svenska Stövarklubben, SvStk. Stövarklubben undersöker återigen 

möjligheterna att öppna stamböckerna för två svenska stövarraser specifikt schillerstövare 

och smålandsstövare, mot andra liknande stövare förekommande i andra länder med 

samma jaktsätt och liknande utseende. SKK/AK är positiv till ett samarbete över landsgränser 

när syftet är att öka den genetiska variationen och säkerställa att aveln med våra svenska 

stövare är långsiktigt hållbar. Ambitionen från specialklubben är att det ska vara ett 

långsiktigt arbete med rasvårdsplaner där det sedan tidigare finns befintliga rasvårdsplaner 

för schillerstövare och smålandsstövare vilka löper på till dess att nya projektplaner antas. 

Ny rasvårdsparning kommer att genomföras mellan smålandsstövare och schweizisk 

stövare/luzerner vilket faller under nuvarande rasvårdsplan. Inför AKs möte i januari avser 

specialklubben att skicka in långsiktiga projektplaner för de båda raserna.  

SKK/AK konstaterade att specialklubben arbetar på ett förtjänstfullt sätt med frågan och 

beslutade att anta inriktningsbeslutet om att långsiktigt arbeta mot öppnare stamböcker och 

uppdaterade rasvårdsplaner för svenska stövarraser, med hänsyn till långsiktig hållbarhet i 

avelsarbetet avseende genetisk variation, hälsa och funktion i dessa numerärt små raser. En 

fortsatt dialog kommer att ske mellan specialklubb och SKK/AK genom att uppföljningsmöte 

planeras in samt att specialklubben håller kommittén uppdaterad genom att skicka 

mötesprotokoll till sekreteraren.  

§ 96 Beslut från SKK/AKs verkställande utskott  

Förelåg inga beslut från AKs verkställande utskott.  
 

Kommittén såg över statistik för dispenser tilldelade på kanslinivå. Mötet noterade att det 

enbart tillkommit en dispens sedan föregående möte. Kansliet poängterade att en dispens 

på kanslinivå endast gäller ett beviljande i de fall då ras- och specialklubb ställer sig bakom 

ansökan, i enlighet med det uppdrag som AK delegerat till kansliet. Om ras- eller 

specialklubb avråder från att bevilja ärendet, eller kansliet ser tveksamheter i ansökan, går 

ansökan alltid vidare till AK för beslut.   

§ 97 Uppdrag kennelfullmäktige 

Mötet såg över verksamhetsplanen och pågående uppdrag. Det är flera parallella uppdrag 

vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper och kansliet. Hur långa projekten är skiljer sig åt och 

flera uppdrag är utsedda vid kennelfullmäktige. På SKKs webbplats finns kommitténs 

tidsbegränsade uppdrag presenterade. En kortare genomgång gjordes och Eva Lejdbrandt 

informerade om att sekreteraren under november månad lämnar in en delrapport över 

kommitténs tidsbegränsade uppdrag till SKKs centralstyrelse, CS. Tanken är att ge en 

överblick om hur uppdraget fortlöper inför kommande kennelfullmäktige, KF, 2023.  
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§ 98 RAS för fastställande 

Listan över inkomna RAS sågs över och ledamöter lyfte hur det pågående arbetet ser ut.  

a) RAS för fastställande 

Anne Bucksch redogjorde att sex RAS kommit in till kommittén för fastställande. 

• Working kelpie 

• Italiensk vinthund 

• Coton de tuléar 

• Afghanhund 

• Cairnterrier 

• West highland white terrier 

AK beslutade efter genomgång av vardera utlåtande att fastställa RAS för working kelpie, 
italiensk vinthund, coton de tuléar, afghanhund, cairnterrier samt west highland white 
terrier.  
 

b) Diskussion gällande granskning och fastställande  
 
Vid AK-4 2022 diskuterades arbetsgången med granskning och fastställande av RAS där mötet 
beslutade att lyfta frågan igen vid kommande möte för att ge ledamöter samt kansliet tid att 
fundera över olika alternativ och lösningar för att effektivisera arbetet. Kommittén fortsatte 
diskussionen och lyfte rutinerna för RAS, både de på SKKs kansli, hos granskarna och i 
kontakt med klubbar. Rasklubbarna arbetar med sina RAS utifrån de möjligheter och 
resurser som står till buds och det är viktigt att specialklubben ser sin del som bollplank och 
handledare åt rasklubbarna i processen. Ofta finns behov av ytterligare dialog med 
rasklubbarna från de utsedda granskarna inom AK innan RAS kan tas upp på kommittémöte 
för att fastställas. En utmaning som diskuterades var efterlevnaden av avelsstrategin hos 
uppfödarna inom en ras. Det är av stor vikt att RAS används som ett verktyg i uppfödarnas 
avelsplanering för att de strategier som redogörs för i RAS ska ha någon verkan och att 
målen ska vara nåbara. RAS-dokumentet ska vara ett dokument för uppfödarna att arbeta 
utefter samt ge en verklighetsförankrad bild av rasen för valpköpare och rasintressenter. AK 
poängterade även att det är av vikt att dokumentet innehåller en tydlig förankringsprocess. 
Anne Bucksch lyfte arbetet med checklistan för granskare som hon fått i uppdrag att se över 
och önskar nu få input från granskare i kommittén för att komma vidare i arbetet. Då 
innehållet i checklistan är framtaget av kommittén beslutade SKK/AK att Maija-Leena Eloranta 
och Mikaela Sandbacka tar det uppdraget och presenterar ett förslag till kommande möte i 
januari.  
 
Förslag uppkom om att använda liknande upplägg som de digitala rasklubbsträffarna 
gentemot specialklubbar med fokus på att stötta rasklubbar i RAS arbetet. Tillfällena kan ses 
som en möjlighet för SKK/AK och specialklubbarna att diskutera frågor om RAS med varandra. 
till att främja kontakten mellan AK och specialklubbarna. Eva Lejdbrandt lyfte att det vore bra 
att diskutera specialklubbarnas roll i arbetet med RAS på specialklubbskonferensen 2023. En 
digital specialklubbsträff på temat RAS skulle passa bra att arrangera efter 
specialklubbskonferensen. SKK/AK beslutade att till kommande möte ser Anne Bucksch, 
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Maija-Leena Eloranta och Mikaela Sandbacka över checklistan och därefter kan Eva 
Lejdbrandt vara med och diskutera förslag till ett upplägg på specialklubbskonferensen.  
 

c) RAS för ras med varianter 

Kommittén tog del av ett underlag som finns tillgängligt över FCIs indelning av raser 

respektive varianter av ras. Det konstaterades att de flesta rasklubbar lämnar in ett RAS-

dokument per ras, där alla rasvarianter innefattas, medan man i några raser har valt att göra 

ett separat RAS-dokument för varje variant av rasen. SKK/AK diskuterade kring vilka fördelar 

det finns med att ta upp alla varianter av en ras i samma RAS-dokument och konstaterade 

att det är viktigt att det framgår i RAS om det finns flera varianter av en ras, som är tillåtna 

att para med varandra utan särskild ansökan eller dispens.     

d) SRD och granskning av RAS 

Anne Bucksch informerade om att SRD-kommittén nu tar över den roll som Kommittén för 

samsyn och exteriör sundhet, KSS, hade förut vad gäller att samarbeta med AKs RAS-

granskare för raser som är SRD-listade. Ett dokument är framtaget med information om vilka 

ledamöter från SRD-K som kan kontaktas för respektive rasgrupp vid revidering av RAS. 

Kontaktpersonen ska ses som ett stöd i granskningsprocessen men att det som vanligt är AKs 

granskare som skriver det slutgiltiga utlåtandet.  

 

SKK/AK noterade informationen och sekreteraren ser till att dokumentet finns lättillgängligt 

för ledamöterna.  

§ 99 Utbildningar 

a) Avelskonferens 2022/2024 

Anne Bucksch rapporterade från arbetet med årets centrala avelskonferens som går av 

stapeln den 12–13 november på Skogshem & Wijk, Lidingö. Konferensen riktar sig till 

avelsfunktionärer och styrelseledamöter i ras- och specialklubbar. Temat för konferensen är: 

Varför har det blivit så svårt att välja avelsdjur? Utmaningen att bedriva avel i små 

populationer – nu aktuell även för stora raser.  

Arbetsgruppen för avelskonferensen 2023/2024 rapporterade om deras arbete. Datum är 

ännu inte fastställt.  

b) Digitala rasklubbsträffar 2022/2023 

Anne Bucksch rapporterade att det är stort intresse för träffarna. Det genomfördes en första 

träff den 12 oktober där Camilla Andersson och Maija-Leena Eloranta föreläste om att 

utvärdera hälsoprogram där det under träffen varvades föreläsning med diskussion. En 

utvärdering har skickats ut till alla som deltog under den första träffen. Utvärderingen visar 

att deltagarna framförallt uppskattar möjligheten att diskutera med andra klubbar samt att 

det uppskattades att det gavs möjlighet att ställa frågor till föreläsarna löpande under 

träffen. Nästa träff arrangeras den 23 november där Mikaela Sandbacka och Anne Bucksch 

föreläser om att arbeta med RAS.  
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Det stora intresset för höstens digitala rasklubbsträffar, och de positiva utvärderingarna, låg 

till grund för SKK/AKs beslut att fortsätta arrangera digitala träffar riktade till ras- och 

specialklubbar under våren 2023. Ett förslag var att arrangera två träffar riktade till 

rasklubbar och ett tillfälle för enbart specialklubbar. Förslag på teman till våren var:  

• Att arbeta med RAS - repris från 2022 för alla de klubbar som visade intresse men 

inte fick plats på höstens träff 

• Vad förväntas av avelsfunktionärer  

• Genetisk variation/inkorsningar/öppna stamböcker 

 

c) Webbinarium 2022/2023 

Den 1 december 2022 arrangerar kommittén ett webbinarium med titeln ”Genetisk variation 

– varför behövs det?” där Maija-Leena Eloranta föreläsaren tillsammans med Anne Bucksch. 

Vidare informerades kommittén om att SKKs arbetsgrupp för webbinarier håller på att 

färdigställa vårens schema. Kommittén tillfrågades om intresse av att arrangera 

webbinarium under våren 2023 men tackade på grund av stor arbetsbelastning nej till det 

och väljer att under kommande vår fokusera på de digitala träffarna riktade till ras- och 

specialklubbar.  

SKK/AK återkommer gärna med webbinarier hösten 2023 och ledamöterna uppmuntrades 

att fortsatt fundera över relevanta teman.  

§ 100 Ärenden 

a) Border collie och registreringskrav  

Den arbetsgrupp som tidigare tillsatts för att arbeta med frågan rapporterade om arbetet. 

Arbetsgruppen tillsattes efter det att centralstyrelsen, CS, gett SKKs avelskommitté samt 

föreningskommitté i uppdrag att undersöka registreringskrav för rasen border collie samt 

stadgar för Svenska Vallhundsklubben, SVaK. Eva Lejdbrandt rapporterade att arbetsgruppen 

har haft ett första möte med specialklubben och representanter som lämnat in den 

ursprungliga skrivelsen till CS. Kommittén diskuterade det pågående arbetet med border 

collie och registreringskrav då ett flertal skrivelser från ras- och specialklubbar har inkommit 

till dagens möte såväl som skrivelser och mejl från ägare och uppfödare av rasen. 

Arbetsgruppen förtydligade att inga beslut har tagits, men att det har kallats till ett andra 

möte.  

b) Policyuttalande gällande armbågsledsdysplasi, ED 

Sofia Malm Persson presenterade förslag till policyuttalande gällande armbågsledsdysplasi, 

ED, som den tillsatta arbetsgruppen inom SKK/AK tagit fram. Tanken med policyuttalandet är 

att vara en vägledning för hur ED bör hanteras i avelsarbetet. Diskussion har förts med SKKs 

avläsande veterinärer, röntgengruppen och forskare inom kirurgi och ortopedi vid Sveriges 

lantbruksuniversitet, SLU.  

 



2022-10-27 
7/13  

Uttalande från SKKs avelskommitté rörande ED 

SKK/AKs generella rekommendation är att använda hundar med normala armbågsleder (ED-
grad 0) i avel. I raser med hälsoprogram för ED på nivå 3 är detta ett krav för registrering av 
avkomma. SKK/AK vill förtydliga att det inte kan anses förenligt med grundreglernas punkt 
2:2 att använda hund med ED-grad 2 eller 3 i avel. Oavsett ED-grad är det inte heller förenligt 
med grundregeln att i avel använda hundar med kliniska symptom på ED, hundar med 
diagnosen ”ED klinisk” i SKKs databas eller hundar som är opererade på grund av ED.  

SKK/AK menar att det i enstaka fall kan vara motiverat att använda hund med lindrig ED, 
grad 1, i avel, med hänsyn till andra viktiga egenskaper och/eller populationens långsiktiga 
utveckling med avseende på genetisk variation. Här bör rasspecifik hänsyn tas, bland annat 
till rasens konstitution (t ex storlek och kroppsvikt), hälsostatus och avelsbas.  I det fall hund 
med ED-grad 1 används i avel är det viktigt att säkerställa att parningskombinationen inte 
medför ökad risk för kliniska problem till följd av ED hos avkommorna. Hund med ED-grad 1 
bör paras med ED-fri individ (ED-grad 0) alternativt i parningskombination där ED-index är 
större än 100. SKK/AK vill understryka att användning av hund med ED-screeningsresultat 
grad 1 i avel ska vara sparsam och åtföljas av noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa 
generation bör i första hand hundar med normala armbågsleder (grad 0) ses som potentiella 
avelsdjur. 

Armbågsledsdysplasi, ED (efter engelskans elbow dysplasia), innebär en onormal utveckling 
av armbågsleden som äger rum under hundens uppväxttid. ED är ett samlingsnamn för olika 
tillväxtrubbningar som kan leda till benpålagringar runt armbågsleden. När skelettet vuxit 
färdigt (och ibland även tidigare hos kliniskt drabbade individer) kan man bedöma 
armbågsledernas utformning och graden av eventuella benpålagringar med hjälp av 
röntgen. Det är dock inte möjligt att utifrån röntgenbilden utläsa om en hund har kliniska 
besvär av sin ED eller inte. Graden av benpålagringar (osteoartrit) ger inte heller någon 
tillförlitlig upplysning om hur allvarligt det underliggande grundlidandet i leden är. Röntgen 
och avläsning inom SKKs hälsoprogram syftar alltså inte till att fastställa individens kliniska 
status utan är i första hand en vägledning i avelsarbetet. 

ED anses av många vara en mycket större orsak till hälta hos våra hundar än 
höftledsdysplasi, HD. Det bör poängteras att hundar med någon grad av ED, även lindrig 
sådan, per definition har förändringar i leden som har givit eller kan ge upphov till 
benpålagringar (osteoartrit). I detta avseende skiljer sig graderingen av ED från den av HD. 
Detta, i kombination med att hunden bär mer vikt på sina framben än bakben, gör att även 
lindrig ED kan förväntas orsaka individen mer kliniska problem än motsvarande grad av HD. 

Eftersom hundens ED-status påverkas av såväl gener som miljö utgör den enskilda individens 
ED-grad ett relativt osäkert mått på dess avelsvärde. För en säkrare avelsvärdering finns idag 
ED-index tillgängligt i flera raser. Genom att se till parningskombinationens ED-index, 
snarare än till en enskild individs ED-grad, kan en säkrare avelsvärdering avseende ED göras. 
I raser som har tillgång till ED-index bör avelsbeslut baseras på avelsdjurens index snarare än 
deras ED-grad. SKK/AKs generella rekommendation är att parningskombinationens ED-index, 
d v s föräldradjurens genomsnittliga ED-index vid parningstillfället, ska vara större än 100. 
Denna rekommendation innebär att avkommorna förväntas få ett index för ED som är bättre 
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än genomsnittet i rasen (referenspopulationen). Vid parning med utländskt avelsdjur, som 
saknar index för ED i SKKs databas, är den generella rekommendationen att det svenska 
avelsdjuret bör ha ett index för ED över 100. Det utländska avelsdjuret bör ha ED-grad 0 
(utan anmärkning). I raser som inte har ED-index bör avelsurvalet baseras på såväl 
avelsdjurens egen ED-grad som tillgänglig information om ED-status hos nära släktingar 
(föräldrar, syskon och eventuella tidigare avkommor) för en säkrare bedömning av 
individernas avelsvärde.  

SKK/AK betonade att det är ett välarbetat och bra uttalande och beslutade att anta 

policyuttalandet i sin helhet. Policyuttalandet gäller från och med 1 januari 2024 och SKK/AK 

lyfte vikten av att informera om uttalandet genom nyhet på SKKs webbplats, utskick till 

berörda specialklubbar samt önskemål om att skriva om det i Hundsport special.  

c) Ansökan om ny ras för registrering  

Det förelåg en ansökan från en finsk förening om att registrera rysk spaniel som ny ras i 
Sverige för registrering på nivå 1, vilket innebär att rasen ska kunna delta på såväl 
utställningar, prov och tävlingar som på beskrivningar men att hundar i rasen beläggs med 
avelsspärr. Av ansökan framgår att det i Finland finns 50 stycken registrerade hundar av 
rasen, 80 stycken i Lettland samt 116 stycken i Estland men att det i dagsläget inte finns 
några hundar av rasen i Sverige. Det finns därmed enligt ansökan inga individer som kan 
registreras i SKK.  
 
SKK/AK beslutade att inte godkänna rasen med bakgrund av att det inte finns någon befintlig 
population i Sverige.  
 

d) Projekt för ökad genetisk variation  

Sofia Malm Persson presenterade arbetet med en lathund avseende projekt för ökad 
genetisk variation. Det finns olika tillvägagångssätt för att öka den genetiska variationen i en 
ras men oavsett metod ska det alltid ske under kontrollerade och väl planerade former. Den 
genetiska variationen i en ras kan ökas det göras genom dispensregistrering, 
sammanslagning av närbesläktade raser, inkorsningar och öppen stambok. Vilket 
tillvägagångssätt som passar bäst beror på rasens situation och förutsättningar. Kommittén 
diskuterade specifikt rutiner för ansökningar avseende inkorsningsprojekt och enstaka 
parningar med annan ras. AK förordar att klubbar som är intresserade av att öka den 
genetiska variationen i en ras i större utsträckning ser inkorsningar som ett långsiktigt 
projekt och inte enbart enstaka korsningar. Det kan exempelvis ske genom att klubb inom 
SKK tar fram en utarbetad plan för ett långsiktigt korsningsprojekt, och då inte behöver 
skicka in enstaka parningsförfrågningar.  

Det framtagna materialet, som bland annat innehåller riktlinjer för ansökan om 

korsningsprojekt, kommer att publiceras på SKKs webbsida samt att kunna skicka ut detta till 

klubbar inom organisationen som har tankar på att genomföra ett inkorsningsprojekt eller 

på annat sätt öka den genetiska variationen inom rasen.  
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SKK/AK beslutade att anta lathunden och delegerade till kansliet att ta fram förslag på 

rutiner för hur ansökningar om korsningsprojekt ska hanteras av kommittén och kansliet.  

e) Registrering, nivåer  

Under den digitala rasklubbsträffen om att utvärdera hälsoprogram lyftes diskussionen om 

hälsoprogram och benämningar. Det finns idag hälsoprogram avseende både fysisk och 

mental hälsa. Målet med hälsoprogrammet är att på sikt förbättra den aktuella egenskapen 

och efter ett antal år utvärdera programmen. Har arbetet varit framgångsrikt kan 

programmet avslutas. Under den digitala träffen inkom olika förslag från 

diskussionsgrupperna vilka kommittén såg över. Att ändra benämningarna innebär en stor 

administrativ process men att använda förtydligande begrepp för att göra det enklare att 

förstå är möjligt.  

SKK/AK beslutade att förtydliga benämningen av hälsoprogrammens registreringsnivåer i 

kommitténs protokoll.  

• Nivå 1 – Registrering av resultat (inget krav på att genomföra undersökningen men 

resultatet registreras i SKKs databas) 

• Nivå 2 – Hälsoprogram med krav på undersökning inför avel (krav på att genomföra 

undersökningen innan parning men inget krav på visst resultat, utöver det som 

framgår av eventuella uttalanden från SKKs avelskommitté). 

f) Nivå 3 – Hälsoprogram med krav på visst resultat inför avel (krav på att genomföra 

undersökningen innan parning och krav på visst resultat) 

§ 101 Hälsoprogram  

a) Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S  

Under AK 4–2022 beslutade SKK/AK att anta förslaget om att införa hälsoprogram på nivå 1 

gällande Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S, för de tre kortnosiga raserna engelsk 

bulldogg, fransk bulldogg och mops.  

Hälsoprogrammet kommer att vara frivilligt men vid genomförande av undersökning 

registreras resultatet i SKKs databas och visas på Hunddata och Avelsdata. Helena Skarp 

rapporterade att arbetet med de praktiska delarna kring införandet av RFG-S fortlöper och 

en så kallad lead assessor har utbildats i England. I början av 2023 kommer dr Jane Ladlow 

från England hit för att utbilda ytterligare veterinärer som ska kunna utföra undersökningen 

med ambitionen att ha veterinärer i större delen av Sverige.  

b) Beslut per capsulam gällande Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S  

Vid sitt föregående möte beslutade SKK/AK att införa RFG-S på nivå 1, registrering av resultat 

(inget krav på att genomföra undersökningen men resultatet registreras i SKKs databas). 

Kommittén beslutade också att efter tre år höja nivån till hälsoprogram på nivå 2.  
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SKK/AK har i tiden mellan föregående och detta möte efter önskemål från berörda klubbar 

tagit ställning till om en höjning av nivån ska ske först efter 5 år, istället för de vid förra 

mötet beslutade tre åren. 

SKK/AK har per capsulam beslutat att fortsatt stå fast vid beslutet att ha ambitionen att inom 
3 år höja nivån till nivå 2, krav på undersökning innan avel, då hälsoprogrammet förväntas 
vara väl utbyggt inom denna tidsperiod. 
 
Patrik Cederlöf reserverade sig till förmån för klubbarnas önskemål om 5 år.  

c) Uppföljningsmöte Svenska welsh corgi klubben 

Anne Bucksch presenterade bakgrund i ärendet med Svenska welsh corgi klubben. Under 

2020 arrangerades ett möte med representanter från kommittén samt representanter från 

specialklubben. Under mötet beslutades att specialklubben kartlägger förekomsten av HD 

samt uppmuntrar medlemmar och ägare av raserna att röntga sina hundar inom ramen för 

SKKs hälsoprogram avseende HD på nivå 1. Resultatet av kartläggningen skulle efter tre år 

presenteras vilket är i januari 2023. Förhoppningen var att se en tydlig ökning av andelen 

röntgade hundar inom båda raserna.  

SKK/AK önskar att specialklubben presenterar för SKK/AK hur de har arbetat med att 

motivera sina medlemmar att genomföra HD-röntgen på sina hundar under de senaste tre 

åren samt tar fram en sammanställning på hur HD-statistiken ser ut i de båda raserna. 

SKK/AK delegerade till kansliet att boka in ett möte med specialklubben under februari 

2023.   

§ 102 Dispensärenden 

a) Dispensansökan cavalier king charles spaniel – häva avelsspärr  

Det förelåg en dispensansökan från en uppfödare som önskar häva avelsspärren på sin 

cavalier king charles spanieltik. Tiken är avelsspärrad då modern saknade intyg på 

hjärtundersökning utan anmärkning vid fem års ålder vid parningstillfället. Idag har tikens 

moder giltigt hjärtintyg utan anmärkning efter fem års ålder och fått avkommor som inte är 

avelsspärrade.  

Kommittén gick igenom det inkomna materialet inklusive specialklubbens yttrande. 

Kommittén diskuterade ärendet ingående och konstaterade att av SKKs allmänna 

registreringsregler och av regelverket för cavalier king charles spaniel framgår att det råder 

registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg om hjärta u.a. 

Intyget får inte vara äldre än 12 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för undersökning 

är 3 år. Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste 

dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder ha intyg om hjärta 

u.a.   

SKK/AK konstaterade att tiken själv inte är tre år än och därmed inte har undersökt hjärtat 

utan anmärkning. SKK/AK beslutade därmed att avslå dispensansökan vilket betyder att 
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tiken fortsatt är avelsspärrad. Uppfödaren rekommenderas att återkomma med sin ansökan 

när undersökningsåldern är nådd och tiken undersökts med hjärta u.a.  

b) Dispensregistrering lapsk vallhund  

Dispensansökan har inkommit om att registrera en lapsk vallhund. Kommittén diskuterade 
ansökan och konstaterade att såväl ras- som specialklubb har rekommenderat att 
godkänna ansökan med motiveringen att hunden har goda vallningsegenskaper i nära släkt 
samt skulle bidra till ökad genetisk variation i rasen.  
 
AK beslutade att utifrån ras- och specialklubbs rekommendation bevilja dispens.  
 

§ 103 Konferensbidrag 

Inga inkomna ansökningar om konferensbidrag. 

§ 104 Utvecklingsfonden 

a) Delrapport projekt renal dysplasi, RD  

Delrapport avseende renal dysplasi-projektet för boxer, flatcoated retriever, berner sennen 
och golden retriever i Sverige förelåg. I delrapporten framgår att arbetet med att få in 
material från hundar drabbade av renal dysplasi pågår. I projektet inkluderas hundar med 
histologiskt fastställd renal dysplasi och diagnosen säkerställs genom att njurvävnad ifrån 
hundar med stark klinisk misstanke om RD undersöks histologiskt på Statens 
veterinärmedicinska anstalt, SVA. Med hjälp av det beviljade medlet från SKK kan projektet 
betala transport och kostnader för uttag av njurvävnad på klinik. Vidare förelåg information 
om hur mycket pengar som finns kvar samt ansökan om att fortsatt förlänga projektet med 
ytterligare minst två år.  
 
SKK/AK beslutade att förlänga projektet under kommande två år.  
 
§ 105 Pågående ärenden  

Det finns inom kommittén flera pågående projekt vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper 
och kansliet. Hur långa projekten är skiljer sig åt och de kan sträcka sig över flera år. 
Justeringar gjordes och listan uppdaterades. 
 

§ 106 Ekonomisk rapport  

Kommittén såg över den ekonomiska rapporten som inkommit under oktober och rapporten 

lades därefter till handlingarna. 

§ 107 Information från ordförande, ledamöter och adjungerade  

Eva Lejdbrandt lyfte önskemål om att kommittén får en genomgång från företaget Aninova 
rörande de tjänster avseende bland annat avelsvärdering de kan erbjuda. Kansliet uppdrogs 
kontakta Aninova i frågan.  

Agneta Ståhle rapporterade från arbetet med AG-RS. 
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Liselott Ringman informerade om uppdraget att hålla i en digital informationsträff om 

Avelsdata i enlighet med föregående möte där hon inväntar besked från klubben.  

Helena Skarp rapporterade från arbetet på kansliet där avdelningen för avel och hälsa bland 

annat haft besök från anställd på kennelklubben på Nya Zealand. Helena rapporterade även 

från möte med Samverkansgruppen för hundvälfärd. Vidare rapporterades från möte med 

Cavaliersällskapet där även Sofia Malm Persson deltog enligt uppdrag.  

Sofia Malm Persson informerade att det pågår arbete i flera arbetsgrupper inom NKU-VK där 

bland annat en av grupperna ska ta fram ett informationsdokument rörande HD för att 

klargöra syftet, möjligheterna och begränsningarna med HD-screening. Dokumentet är på 

engelska.  

Petra Waleij informerade om nedåtgående siffror för valpregistrering till mer normala nivåer 

men fortsatt mycket inkomna importer. En glädjande utveckling är att antalet ägarbyten 

sjunker.  

Anne Bucksch informerade att Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, kommer att 

delta i möte angående inkorsning i slutet av november. Vidare informerades kommittén om 

att temat i kommande nummer av hundsport är genetisk variation.  

§ 108 Protokoll och protokollsutdrag  

a) Protokoll  

SKKs centralstyrelse, CS, 5-2022 

SKKs domarkommitté, DK, 4 -2022 

SKKs föreningskommitté, FK, 4-2022 

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, 3-2022 

SKKs kommitté för särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD-K, 1-2022 

SKKs standardkommitté, StandK, 3-2022 

SKKs uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK, 4-2022 

SKKs utställningskommitté, UtstK, 4 -2022 

 

a) Protokollsutdrag  

Protokollsutdrag, CS 5–2022, rapport svensk lapphund 

Protokollsutdrag, UtstK 4–2022, policy/regelfrågor, årets uppfödargrupp  

 
§ 109 Övriga dokument till kommittén för kännedom  

a) Skrivelse från hundägare vars hund blivit avstängd från utställning/prov/tävling på 

grund av andning.  

b) Underlag gällande ett ärende som varit uppe i förvaltningsrätten. 

c) Minnesanteckningar DNA-gruppen.  
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d) Sammanställning av resultat från Svenska Griffonsektionen som genomfört inofficiellt 

test av andning och temperaturreglering. 

e) Information från FCI om deras kommitté, Committe for dogs welfare and health.  

f) Information från FCI gällande International breeding rules of the FCI.  

g) Delrapport från SKKs arbete med vision 2030. Arbetsgruppen har under hösten varit 

på turné för att träffa medlemmar runt om i Sverige.   

h) Inkomna SRD, Särskilda rasspecifika domaranvisningar, gällande tre raser. AKs 

ledamöter uppmanas att ta del av dessa vid RAS granskning för SRD listad hundras.  

§ 110 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 

§ 111 Nästa möte  

Nästa möte är planerat till den 19 januari på Rosersbergs Slott. Den 20 januari arrangeras 
ett gemensamt möte med UKK.  

 
§ 112 Mötets avslutande  

Ordförande Eva Lejdbrandt tackade ledamöterna för ett trevligt möte och förklarade det 

därefter avslutat.  

 

 

Vid protokollet  
Linda Widebeck 

 

 

Justeras    Justeras 

Eva Lejdbrandt   Charlott Sandberg  

Ordförande    Ledamot 

 

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