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Protokoll fört vid hybridsammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, 
AK, 2021-11-16. 

Närvarande  

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Elisabeth Rhodin och 
Mikaela Sandbacka. 

Adjungerade: 

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

Anmält förhinder: Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, Linda Andersson 

Protokoll: Martin Larsson 

 
 

§ 120 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    
 

§ 121 Val av justeringsperson 

Camilla Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 122 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

§ 123 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och noterade följande. 

 

1) § 107 4-2021 Kastration, spridning av informationstexter. 

Elisabeth Rhodin redogjord för spridning av informationstexter och olika kanaler 
diskuterades för att sprida information.  

Texterna som tagits fram har anpassats för uppfödare, valpköpare och läsare av 
hundsport special. Exempel på kanaler som diskuterades var, utöver Hundsport och 
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Hundsport Special, även uppfödarutskicket, välkommen valp, klinikwebben, SKK.se 
som nyhet, SKK-policy bör uppdateras, snacka med SKK, köpahund.se, ras- och 
specialklubbar. 
 

2) §116 4-2021 Protokollsutdrag 
 

a) Protokollsutdrag från Centralstyrelsen CS rörande inavelsgrad  
 

SKK/AK beslutade att skicka en skrivelse till SKKs centralstyrelse för att belysa 
konsekvenserna och få svar på kommitténs frågeställningar gällande det fattade 
beslutet att ta bort text rörande information om inavelsgrad på köpahund.se.  

 
Kommittén gick igenom skrivelsen och diskuterade den och beslöt att skicka den 
tillsammans med ett protokollsutdrag från mötet. Skrivelsen kan sammanfattas enligt 
följande: 

 
Utdrag ur skrivelse från SKK/AK till SKK/CS angående inavelsgrad på köpahund.se 

 
… Undersökningar gjorda av SKK under 2021 visar att dagens valpköpare är mycket 
intresserade av hundars hälsa. Riskerna med inavel är väl kända bland allmänheten och 
vi ser en trend att allt fler väljer att köpa så kallade designer breeds för att undvika vad 
de tror är sönderavlade och inavlade rashundar. Mot bakgrund av detta är det viktigt 
att SKK öppet redovisar och med stolthet marknadsför alla de rashundsvalpar med låga 
inavelsgrader som  
finns att köpa. … 

 
… För valpköpare fungerar informationen på köpahund.se som konsumentupplysning 
och vi anser det inte rimligt att förvänta oss att man som blivande valpspekulant ska 
kunna hitta till och klara av att navigera i Avelsdata, ett program som är framtaget för 
uppfödare och rasklubbar. … 

 
… AK förespråkar i stället en allmän översyn av köpahund.se där man lägger fokus på 
en användarvänlig webbplats med lättillgänglig information i flera lager enligt 
principen “veta det viktigaste - veta mer - veta allt”; en plats som är tilltalande och 
lättillgänglig och visar på SKKs transparens som organisation. … 

 
… Vi föreslår att en arbetsgrupp med representanter från CS, AK, UKK, KUS och kansliet 
tillsätts, där diskussioner om en allmän översyn av köpahund.se kan föras på ett 
konstruktivt sätt. 

 
Beslöt att omedelbart justera denna punkt. 
 
 
 



  
SKK/AK nr 5-2021 

2021-11-16 
Sida 3/15 

 
 

 
b) Protokollsutdrag från SKKs Centralstyrelse, CS.  – drever 

Noterade att CS ändrat AKs beslut, att tillmötesgå Dreverklubbens önskan om 
hälsoprogram innebärande max-gräns för inavelsgrad på 6,25%, och istället avslagit 
Dreveklubbens begäran.  
 

c) Protokollsutdrag från CS HD avläsning 
Protokollsutdraget som är en bekräftelse på AKs beslut, protokoll nr 3 §80, rörande 
HD-avläsning i Sverige. Efter att tagit del av protokollsutdraget lades det till 
handlingarna.  
 

§ 124 RAS 

 

a) Inkomna RAS 

 tax 

 schillerstövare 

 bullterrier 

 miniatyrbullterrier 

 norrbottenspets 

 finsk spets 

 dvärgschnauzer 

 pinscher 

 dvärgpinscher 

 nova scotia duck tolling retriever 

 eurasier 

 coton de tulear 

 clumber spaniel 

 russkaja tsvetnaja bolonka 

 working kelpie 

 dansk-svensk gårdshund  

 berger des pyrenees 

 gos d’atura catala 

 

b) RAS för fastställande, granskare 

 Bullterrier, Camilla Andersson 

 Clumber spaniel, Kerstin Andersson 

 Dansk-svensk gårdshund, Elisabeth Rhodin 
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 Dvärgschnauzer, Elisabeth Rhodin 

 Gos d’aura catalá, Mikaela Sandbacka 

 Irish glen of imaal terrier, Elisabeth Rhodin 

 Miniatyrbullterrier, Camilla Andersson 

 Tax, AK 

 SKK/AK beslutade att fastställa ovanstående RAS 

 

c) RAS under arbete med AK-ledamot som stöd i processen 

 Engelsk bulldog 

Ett RAS-arbete som pågått under en lång tid. SKK/AK beslöt att tillsätta en 
arbetsgrupp, bestående av Elisabeth Rhodin, Mikaela Sandbacka och Helena 
Skarp att boka ett möte med klubben för att snabba på och effektivisera 
arbetet.  

 Landseer, Maija-Leena Eloranta 

 Russkaja tsvetnaja bolonka, Mikaela Sandbacka 

 Svensk lapphund, Maija-Leena Eloranta 

 Borzoi, Maija-Leena Eloranta 

 Podengo portuguese, Elisabeth Rhodin 

 

d) Övriga RAS-ärenden 

 Welsh corgi cardigan och pembroke. 

Det har varit svårt att få till ett arbete med delrevidering av RAS efter den 
gemensamma överenskommelsen den 26 februari 2020 gällande nya 
rekommendationer för HD-röntgen. Nu har det gått så lång tid att en 
delrevidering inte är aktuell utan förändringarna bör tas upp i en helt ny 
revidering av RAS. Anne Bucksch fick i uppdrag att åter kontakta klubben för att 
skynda på arbetet. 

 Mopsordern 

AK har fått ett par frågor från klubben rörande revidering av RAS och beslöt att 
tillsätta granskare som får kontakta klubben. 

 

e) Checklista för granskning av RAS 

Kommittén gick igenom den nya checklistan som är ett hjälpmedel för 
granskning av RAS. Beslöt att fastställa den och lägga den till handlingarna. 
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§ 125 Utbildning 

a) Anne Bucksh redogjorde för den kommande ED-föreläsningen i webinarieform 
den 23 november. Intresset har varit stort av antalet anmälningar att döma. 

b) Planeringen för nästa diplomerade funktionärsutbildning är i full gång och 
kommer att bli ett fysiskt möte om inte nya restriktioner gör att vi måste ändra 
på det beslutet. Kommittén bad sekreteraren kontrollera att AKs budget gått 
igenom i sin helhet med ekonomiavdelningen och stämma av med att 
utbildningen ryms inom de budgeterade kostnaderna. 

c) Kommittén har fått en förfrågan från Isländsk fårhundsklubb om önskan att få 
hjälp med föreläsning om hälsoprogram. Kommittén beslöt att be Maria 
Dahlberg att ta kontakt med klubben i frågan.  

d) SKKs röntgengrupp har tagit fram ett förslag för att förbättra och uppdatera 
utbildningen för klinikpersonal enligt Kennelfullmäktiges, KF, beslut.  

 

§ 126 Kromfohrländerklubben och DNA-test för WD1 

Kromfohrländerklubben har skickat in en skrivelse med önskemål om AKs hjälp med att 
klargöra, fatta beslut om samt formulera ett ställningstagande avseende DNA-test för 
von Willebrands sjukdom hos rasen. Kommittén har en arbetsgrupp, DNA-gruppen, 
som bistår med granskning av de DNA-test för vilka klubbarna önskar införa i 
hälsoprogram. Med hänsyn till det mycket stora antalet DNA-tester som idag erbjuds 
har AK tyvärr ingen möjlighet att även validera andra tester som finns tillgängliga 
Kommittén hänvisar till det generella uttalande och den information om DNA-tester 
som finns på skk.se. Även på the International Partnership of Dogs hemsida, 
DogWellNet.com, finns en databas med utvärdering av många DNA-tester. 

 

§ 127 Rasansökan: Polish hunting spaniel 

Kommittén har erhållit en ansökan om att få registrera en ny ras. Det framgår inte på 
vilken nivå sökanden vill ha registrering så därför ombeds sekreteraren att undersöka 
vilken nivå som ansökan avser. Nivå 1 ger en möjlighet att delta i tävlingar, 
utställningar, prov och beskrivningar. Nivå 2 som erkänner rasen för att bedriva avel 
kräver mer omfattande dokumentation. 

 

§ 128 Kommitténs deltagande på Mopsorderns uppfödarkonfererns 

Bengt Pettersson redogjorde för SKKs deltagande på Mopsorden uppfödarkonferens 
den 16-17 oktober dit även andra berörda rasrepresentanter var inbjudna. Bengt och 
Thomas Uneholt från CS hade utsetts att vara SKKs representanter att delta. Charlotte 
Mcnamara från The Kennel Cub och Jane Ladlow från University of Cambridge 
föreläste. Ett par hundar undersöktes med RFG-scheme test och graderades av Jane 
Ladlow. Cirka 70 personer deltog på konferensen.   
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§ 129 AKs policyuttalande rörande HD   
AK har mottagit synpunkter på kommitténs policyuttalande rörande HD med avseende 
på den restriktiva hållning till att använda hundar med HD-grad C i avel som uttalandet 
ger uttryck för. Frågeställaren ville att SKK skulle göra en översyn av detta uttalande. I 
policyuttalandet står följande. 
 
”SKK/AK menar att det i enstaka fall kan vara motiverat att använda hund i avel med 
resultat från HD-screening som är sämre än grad B, med hänsyn till andra viktiga 
egenskaper och/eller populationens långsiktiga utveckling med avseende på genetisk 
variation. I det fall hund med HD-resultat sämre än grad B används i avel är det viktigt 
att säkerställa att parningskombinationen inte medför ökad risk för kliniska problem till 
följd av HD hos avkommorna. Vidare vill SKK/AK understryka att användning av hund 
med HD-screeningsresultat sämre än grad B i avel ska vara sparsam och åtföljas av 
noggrann utvärdering av avkommorna. I nästa generation bör i första hand hundar 
med normala höfter alternativt HD-index över 100 ses som potentiella avelsdjur.” 
 
Frågan diskuterades ingående och policyuttalandet gicks igenom i sin helhet. SKK/AK 
önskar påtala vikten av att skilja på C-hundars egen kliniska ledhälsa, vilken i många fall 
kan vara god, och hundens lämplighet i avel. Fördelarna att kunna använda C-hundar 
med andra för rasen viktiga förtjänster i avel måste vägas mot risken för HD hos 
avkommorna, rasens HD-utveckling på sikt och de krav på avel som ställs i 
djurskyddslagstiftningen samt i SKKs Grundregler. 
 
SKK skickade år 2016 en skrivelse till Jordbruksverket avseende avel med hundar 
diagnosticerade med HD-grad C. Detta efter att uppfödare som använt hundar med 
HD-grad C i avel blivit anmälda av Länsstyrelsen i Skåne. I skrivelsen, som ligger 
publicerad på skk.se, finns en mer omfattande redogörelse för organisationens syn på 
avel med C-hundar. Här uttalas bland annat att ”ett generellt förbud mot att använda 
hundar med HD-grad C blir sammanfattningsvis med största sannolikhet 
kontraproduktivt för avelsarbetet mot bättre ledstatus, med en ökad användning av 
oröntgade avelsdjur och negativ utveckling av ledhälsan över tid.” Kommittén ser inte 
att det som framförs i skrivelsen på något sätt går stick i stäv med policyuttalandet.  
 
Kommittén konstaterade att ett generellt policyuttalande som avser samtliga raser 
med nödvändighet blir mer allmänt hållet. Olika rasers särskilda förutsättningar och 
behov med avseende på populationsstruktur och hälsostatus kan föranleda 
kompletterande och mer specifika rekommendationer som med fördel inkluderas i den 
rasspecifika avelsstrategin, RAS, för varje ras.  
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Kommittén ansåg att policyuttalandet står sig väl och inte på något sätt motsäger den 
kunskap man idag har från såväl forskning som den omfattande HD-utredning som 
nyligen genomförts. SKK/AK beslöt att behålla policyuttalandet i sin helhet. 
 
Beslöt att punkten skulle vara omedelbart justerad 

 

§ 130 Hanteringar av dispensansökningar för registrering av hundar från Svenska  
Jakhundregistret, SJR. 

SKK/AK har mottagit en skrivelse från Svenska Spaniel och Retrieverklubben, SSRK, 
gällande dispensregistrering av hundar från SJRs register. SSRK vill ha fullt ansvar för 
handläggning och godkännande av dessa dispenser. Det föreligger från SSRKs sida en 
oklarhet vilka regler som gäller. Frågan har varit upp vid flera tillfällen och det finns 
skrivit om frågan av olika anledningar i flera protokoll. 

Kortfattat och tydligt är det följande regler som gäller och som beslutades av Svenska 
Kennelklubbens Centralstyrelse enligt protokoll nr 6-2019, §123. 

… 

CS föreslår att eventuellt nya retroaktiva registreringar inte ska ske med mindre än att 
SSRK godkänner de hundar som är föremål för registrering. 

CS beslutade i enlighet med förslaget. 

… 

SKK/AK menar att man följer detta beslut. Beslutet innebär att SKK inte kommer att 
registrera några hundar utan att SSRK godkänner detta. Skulle det vara så att något 
blivit fel sedan detta beslut önskar kommittén få exempel för att kunna utreda detta. 

 

Kommittén hoppas nu med detta klarläggande att alla involverade vet vad som gäller.  

 

§ 131 Ansökan om ändring av patellastatus 

Det förelåg en ansökan från en hundägare av bichon havanais att ändra patellastatus 
då uppfattningen var att den nuvarande gradering 1 var ett resultat av trauma och inte 
ärftligheten Kommittén diskuterade frågan och konstaterade att det i ett enskilt fall 
inte är möjligt att avgöra hur stor del genetik respektive miljö som ligger till grund för 
hundens fenotyp (resultat). En hunds undersökningsresultat är således inte att 
jämställa med dess avelsvärde. I detta fall finns inte något, utöver ägarens egen 
uppfattning, som styrker att hundens patellastatus skulle vara resultatet av ett trauma. 
Kommittén avslog ansökan.  
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§ 132 Korsavel mellan miniature american shepherd och australien shepherd 

Med anledning av att FCI antagit nya regler för korsavel mellan dessa två raser och inte 
längre tillåter detta har en fråga kommit in till CS som gett SKK/AK i uppdrag att titta 
närmare på frågan. Frågan diskuterade ingående och kommittén konstaterade att man 
inte ändrat uppfattning.  SKK/AK har tidigare i protokoll nr 1-2019, § 17, tillstyrkt 
Svenska Miniature American Shepherdklubbens ansökan om att få registrera 
avkommor efter parningar mellan raserna då man från kommitténs sida är positiv till 
att bredda den genetiska variationen och förstår att det i detta fall finns ett behov av 
flöde från australian shepherd till miniature american shepherd för ett långsiktigt 
hållbart avelsarbete. I beslutet ingick också en punkt där rasklubben åläggs att göra en 
utvärdering om 5 år. D.v.s. under 2024. Beslutet löd enligt följande: 

… 

Kommittén beslutade därför att bevilja ansökan om parning mellan raserna och att 

avkommorna ska registreras som miniature american shepherd, inte som australian 

shepherd. Dock är en tidsgräns inte i enlighet med gängse normer utan beslutet löper 

tillsvidare. Rasklubben åläggs att utvärdera resultatet om fem år. 

Krav för registrering av korsningskullarna kommer att vara desamma som kraven för 

registrering av miniature american shepherd. Särskild raskod i SKKs stambok kommer 

att utfärdas för avkommorna. 

Beslutet gäller från och med den 1 juli 2019. 

… 

 

§ 133 Beslut från SKK/AKs verkställande utskott, VU. 

a) Beslut att för en hund godkänna röntgenbilder från SJR att avläsas av SKK. SSRK 
har gett sitt godkännande till det och menar att SJRs röntgenutlåtande ska 
behandlas motsvarande resultat för en importerad eller leasad hund.  

b) Beslut att justera registreringsreglerna för tysk schäferhund och belgisk 
vallhund malinois så att kravet på gradering 0 för armbågsledsdysplasi, ED, 
även ska omfatta utländska föräldradjur för registrering av valpkull.  

Kommittén beslöt att fastställa VUs beslut. 

 

§ 134 Information om beslut fattade av avdelningen för avel och hälsa. 

Kommittén har delegerat ansvar till avdelningen för vissa frågor. I detta fall rörde det 
sig om en dispensansökan för användande av frusen sperma från avliden sankt 
bernhardshund som saknade officiell HD-status och ED-status. Avdelningen beslutade 
godkänna dispensansökan 
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§ 135 RAS på köpahund.se.  

Kommittén för Uppfödarsamverkan har lämnat in önskemål om att ta bort RAS från 
köpahund.se då kommittén tycker att informationen inte gagnar valpköpare utan 
skapar mer förvirring än gör nytta. 

Kommittén diskuterade frågan och menade enhälligt att RAS är ett väldigt viktig 
dokument och innehåller bra information för den som vill veta mer om rasen. Det finns 
ju många typer av valpköpare med olika behov av information. Kommittén menar att 
RAS innehåller mer väsentlig information om rasen och kompletterar 
rasstandarddokumentet. Kommittén menar också att SKK måste vara transparenta 
med det vi jobbar för. Hundars hälsa och välbefinnande. Att ta bort viktig information 
bara för att göra en mer säljande site är inte SKKs uppgift. Däremot kan ju alltid 
layouten med all information ses över och förnyas men att ta bort information som är 
viktiga för valpköpare som vill fördjupa sig i frågor som rör rasen är inte en bra lösning. 

 

§ 136 Dispensregistrering och inmönstring  

Svenska VEO rasklubben har inkommit med ansökan om dispensregistrering och 
inmönstring av 2 stycken Vostotjnoevropejskaja ovtjarka. Behovet att öka avelsbasen 
är stort då den är väldigt smal. Kommittén vill understryka vikten av att ha en långsiktig 
plan för uppbyggnad av rasen och välja individer som är goda och funktionella 
rasrepresentanter. Kommittén beslöt att godkänna ansökan om dispensregistrering 
med inmönstring under förutsättning att SBK yttrar sig positivt om denna. 
Sekreteraren fick i uppdrag att be SBK om ett yttrande. 

 

§ 137 Förfrågan om hjälp med konsultinsats rörande inkorsningsprojekt 

Svenska vita älghundsklubben och Svenska älghundsklubben har inkommit med en 
förfrågan om stöd från avelskommittén till klubbarna med att planera och hitta 
strategier för ett långsiktigt inkorsningsprojekt. Kommittén beslöt att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av Mikaela Sandbacka, Sofia Malm Persson, Camilla Andersson 
och med Anne Bucksch som sammankallande. 

 

§ 138 Hälsoprogram 

1. Uppföljning av hälsoprogram 

AK har erhållit Cavaliersällskapets uppföljning av rasens första hälsoprogram. 
Kommittén tackade för en fin rapport och konstaterade även att det är dags att 
revidera RAS för rasen. AK vill gärna vara behjälplig och  kommittén utsåg Elisabeth 
Rhodin och Sofia Malm Persson som kontaktpersoner.  
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2. Sobel, merle, sobel-merle och avelsspärrar 

SBK och hunduppfödare har inkommit med skrivelser som vill diskutera frågan om 
sättet att registrera avkommor efter sobel-merle parningar hos bland annat collie. 
Skrivelserna påtalar att nuvarande regler begränsar avelsbasen på ett omotiverat sätt.  

På grund av de hälsorisker dubblering av merleanlaget medför är det inte förenligt 
med SKKs grundregler (2:2) att para två hundar som är kända anlagsbärare för färgen 
merle med varandra. Sobelfärgad/gul/röd hund kan bära anlag för merle utan att detta 
syns. Tack vare DNA-test finns dock idag möjlighet att fastställa om gul eller röd hund 
bär anlag för merle eller inte. I det fall DNA-testet visar att hunden inte bär på 
merleanlag kan denna paras med merlefärgad hund. I de raser som har restriktioner 
avseende merle i SKKs registreringsregler ska resultatet från DNA-testet finnas 
registrerat hos SKK för att avelsspärr för gul/röd/sobelfärgad hund efter merlefärgad 
hund ska lyftas.  

I nuvarande registreringsregler för berörda raser står att ”Sobelfärgad avkomma som 
genom DNA-test konstaterats fri från merleanlag (m/m) får sin avelsspärr lyft, förutsatt 
att resultatet är registrerat hos SKK.”. I det underlag som inkommit till AK påtalas att 
även hundar som vid DNA-test konstaterats bära merleanlag (M/m) bör kunna få sin 
avelsspärr lyft och användas i avel, under förutsättning att de paras med hund som 
inte bär på merleanlag.  

Detta tillåts redan i dag i  övriga norden och i Norge och Danmark har man valt att 
registrera dessa hundar som ”sobel merle” 
Frågan diskuterades ingående och kommittén var positiv till att se över 
registreringsreglerna efter att först tillskriva berörda ras- och specialklubbar och få 
deras yttrande i frågan. 
 

3. Lapsk vallhund. Ansökan om hälsoprogram 

Svenska rasklubben för lapsk vallhund har inkommit med ansökan om hälsoprogram 
för ögonsjukdomen IFT122-PRA. Ansökan omfattar ett hälsoprogram på nivå 1 som 
innebär att veterinära undersökningsresultat registreras centralt hos SKK. 
Specialklubben för rasen hade godkänt rasklubbens ansökan. Kommittén 
vidarebefordrade ärendet till AKs DNA-grupp för att utvärdera om DNA-testet kan 
anses tillförlitligt. Ärendet bordlades till nästa möte.   

 

4. Avelsrekommendationer ED 

I samband med kommande ED-seminarium har behovet av en ED-policy aktualiserats. 
Till mötet hade Sofia Malm Persson tagit fram statistik från avelsdata avseende olika 
parningskombinationer baserat på registrerad ED i 12 raser som alla har tillgång till ED-
index. Som diskussionsunderlag fanns också en total statistik avseende ED-förekomst 
under en 10 årsperiod för alla raser med mer än 50 undersökta individer. Kommittén 
beslöt att fortsätta diskussionen och ta upp det som en punkt på nästa dagordning. 
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5. Dansk-svensk gårdshund. Ändring av hälsoprogram 

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund har skickat in en ansökan om ändring av 
hälsoprogrammet för HD. Dagens hälsoprogram ligger på nivå 2 innebärande krav på 
känd höftledstatus. Rasklubben vill nu ändra till nivå 1 som innebär att alla 
röntgenresultat registreras men det är inget krav på att röntga hundarna som ska 
användas i avel. Specialklubben har gett sitt bifall till ansökan. Till ansökan har 
rasklubben lämnat en utvärdering av gällande hälsoprogram som infördes 2010. Den 
visar att andelen hundar med grad D-E har varit konstant lågt under perioden. 
Rasklubben vill nu sänka nivån på hälsoprogrammet för att lättare kunna behålla en 
genetisk bredd i avelsarbetet och i stället prioritera hälsostatus för andra sjukdomar. 
Skrivelserna gicks igenom och diskuterades. Avelskommittén beslöt att tillstyrka 
ansökan. Ändringen från nivå 2 till 1 gäller med omedelbar verkan. 

 

6. Microphthalmia avelsrekommendationer  

Vid föregående möte fattade SKK/AK beslut om att införa central registrering av DNA-
testresultat för microphthalmia för irish soft coated wheaten terrier i enlighet med 
önskemål från ras- och specialklubb.  Microphthalmia drabbar ögats utveckling och kan 
ge symptom av olika grad, från en lättare skelögdhet till total blindhet. Arvsgången för 
microphthalmia är mycket speciell med en i grunden autosomal recessiv nedärvning, 
men med en penetrans (uttryck) beroende på moderns genotyp. Sjukdomen uttrycks 
endast hos genetiskt affekterade hundar vars mor också är genetiskt affekterad 
(homozygot för mutationen).  

Till dagens möte förelåg förslag till avelsrekommendationer avseende microphthalmia, 
framtagna av Sofia Malm Persson i samråd med rasklubben. SKK/AK fann 
rekommendationerna väl genomtänkta och tackade för informationen.  

 

§ 139 Dispensärenden 

 

a) Vit herdehund 

Kommittén har erhållit en ansökan från hunduppfödare att få dispensregistrera två 
importerade vita schäfrar, från USA, som vita herdehundar. I Usa registreras inga 
hundar som vita herdehundar. Som underlag till ansökan förelåg DNA-analyser och i 
annan dokumentation om hundarna. En viktig orsak till importen är att uppfödaren 
strävar efter att öka den genetiska variationen inom rasen. Detta är något som 
rasklubben eftersträvar då inavelsgraden är hög inom rasen.  Både specialklubben och 
rasklubben har gett sitt gillande till ansökan. Frågan diskuterades ingående. Kommittén 
beslutade att godkänna en dispensregistrering av de två hundarna och ser med 
intresse fram emot att löpande följande utvecklingen av den genetiska variationen 
inom rasen som ras- och specialklubb arbetar med. 
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b) Hälleforshund 

Till kommittén har inkommit en ansökan om att få dispensregistrera en tik som 
hälleforshund. Hunden är född 2013. Frågan diskuterades. Kommittén beslöt att avslå 
ansökan i enlighet med ras- och specialklubbens yttrande. 

 

c) Tysk schäferhund 

En hunduppfödare har ansökt om dispens att få använda en polishund för avel som 
saknar MH-resultat. Som underlag för beslutet har kommittén erhållit kommentar från 
Kommittén för hundars mentalitet, KHM, som gett sitt gillande i ansökan. KHM har i 
sitt yttrande skrivit: 

… 

 SBKs statistik visar att få polishundar utan MH används i avel av privata 
uppfödare.  

 KHM ser positivt på ansökan då hundens arbetstitel kan antas borga för goda 
bruksegenskaper. 

 Hälsoprogrammets krav på MH säkrar att eventuella avkommor i sin tur inte 
kan användas i avel utan känd mental status via MH 

… 

Kommittén diskuterade ärendet och menade att L-testet som polishundar genomför 
bör gå att jämställa med ett MH i detta fall. I slutändan är det dock så att det är 
polismyndigheten som beslutar om hunduppfödaren får använda hunden i avel. Det 
beslutet fanns inte tillgängligt till dagens möte. Kommittén beslöt efter en ingående 
diskussion att bevilja ansökan. 

 

d) Border collie 

Kommittén har erhållit en ansökan om att få använda en utländsk meriterad border 
collie i avel som saknar officiell HD-röntgen. Ingen utvald tik är angiven i ansökan och 
AK lämnar inga generella dispenser för avel utan bara dispenser för enskilda parningar 
där både hund och tik anges. Specialklubben har i sitt yttrande gett sitt gillande till 
ansökan. Kommittén beslöt att bevilja dispens enligt förutsättningar nedan och gav i 
uppdrag åt kansliet till att administrera alla enskilda ansökningar. 

 

- En enskild ansökan ska skickas för varje tänkt parning och godkännas av 
kansliet. 

- Tik ska vara HD-fri och fri från merslund-gräsbeck syndrome, IGS (hanen är 
anlagsbärare för IGS). 

- I administration av antal parningar ska hänsyn tas till skrivningar, i rasens 
gällande RAS, om matadoravel. 
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§ 140 Utvecklingsfonden 

Kommittén beviljade 2020 ett anslag från utvecklingsfonden på 200.000 kronor till SLU 
för en pilotstudie avseende ett gemensamt HD-index för Sverige och Norge. Projektet 
har blivit försenat på grund av pandemin och kunde inte avslutas under 2021 som 
planerat. Nu pågår projektet och kommer att göra så under 2022 varför SLU ansöker 
om förlängd dispositionstid t.o.m. 2022-12-31. Kommittén beslöt att bevilja ansökan. 

 

§ 141 Rapporter från KSS 

Kommittén för samsyn och exteriör sundhet hade lämnat två rapporter som rör SKKs 
gemensamma engagemang mot exteriöra överdrifter. En mycket viktig fråga för AK då 
det i grunden rör sig hundars hälsa. Den ena rapporten var från ett gemensamt 
kommittémöte med olika SKK kommittéer som rörde utarbetande av en gemensam 
syn på frågan. Den andra rapporten var ställt till Centralstyrelsen och utarbetade av en 
arbetsgrupp.  

 

Den senare rapporten innehöll förslag om mål och strategier till SKK-organisationen för 
att motverka effekter av exteriöra överdrifter. Både ledamöter och adjungerande från 
avelskommittén har varit delaktiga i båda rapporterna. Rapporterna diskuterades och 
lades därefter till handlingarna. 

 

§142 Arbetsgrupper, pågående ärenden, utvärderingar av projekt 

Sammanställningen av pågående projekt gicks igenom och uppdaterades och det 
noterades att det var dags att påminna svenska russkiy toyklubben om att inkomma 
med en utvärdering av sitt hälsoprogram. 

 

§ 143 Ekonomisk rapport 

SKK/AK noterade den ekonomiska rapporten för 2021. Utfallet låg inom ramarna för 
budgeten.  

 

§ 144 Information från ledamöter  

 Bengt Pettersson lämnade rapport från KF. 

 Sofia Malm berättade att man nu kan rapportera in kliniska ED-fall i SKKs 
databas. 

 Helena Skarp informerade om att det kommer en längre artikel om 
hälsoprogram i nästa nummer, nr 8, av hundsport. 

 Anne har varit med och genomfört en utbildning för uppfödarrådgivare på Agria 
och arbetar nu med att arrangera en utbildning om ED. 
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§ 145 Protokoll och protokollsutdrag 

 AG-standard 8-2021 

 CS nr 5-2021 

 DK 4-2021 

 JHK 4-2021 

 KSS 4-2021 

 UK 4-2021 

 UtstK 4-2021 

 Protokollsutdrag från KSS nr 4-2021 § 68 rörande samsyn 

 

SKK/AK noterade ovan protokoll och protokollsutdrag. 

 

§ 146 Kopia för kännedom 

 Avelsrekommendation histiocystärt sarkom 

 Avtal mellan NKU och SKK beträffande lundehundsprojektet 

 Skrivelse från möte mellan FCI och EVSSAR rörande nya EU-krav på viss 
veterinärbesiktning 

 FCI championship calender 2021-2025 

 FCI breed variates and crosses 

 FCI scientific commission meeting, protokoll. 

 FCI Inbjudan till HD-seminarium 

 International dog shows. Calender 2021-2023 

 Ny ras australian stumpy tail cattle dog 

 Rapporter orsak till kastreringar 

 Rapport inavelsenkät  

 KUS skrivelse till CS rörande SKKs valpbesiktningsblankett 

 

§ 147 Ny delegeringsordning 

CS arbete med nya delegeringsordningar för kommande mandatperiod 2022-2023 ska 
uppdateras med beslut från senaste KF. Kommittén har fått i uppdrag att se över 
nuvarande delegeringsordning. Kommittén beslöt att gå igenom delegeringsordningen 
efter mötet och rapportera in kommentarer och eventuella önskemål om förändringar 
till sekreteraren som vidarebefordrar dessa. 
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§ 148 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 1 februari 2022 

 

§ 149 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 150 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter 
sammanträdet.  

 

Vid protokollet 

 

 

Martin Larsson 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Camilla Andersson 

ordförande     justerare  

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


