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Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2022-02-01. 

Närvarande  

Ordinarie ledamöter:  
Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Elisabeth Rhodin Mikaela Sandbacka och 
Maria Dahlberg 

Adjungerade: 
Anne Bucksch, Sofia Malm Persson, Helena Skarp, Petra Waleij, Eva Lejdbrandt 
(tillträdande ordförande) och Helena Wiström. 

Anmält förhinder: Kerstin Andersson, Maija-Leena Eloranta, Linda Andersson 

Protokoll: Martin Larsson 

 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.    
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Mikaela Sandbacka utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och noterade följande. 

 

1) § 127 Ny ras. Polish hunting spaniel. 

Frågan bordlades förra mötet för att inhämta mer information från sökande. 
Kommittén beslöt att godkänna rasen för registrering på nivå 1, vilket innebär att 
rasen kan delta på såväl utställningar, prov och tävlingar som på beskrivningar men att 
hundar i rasen beläggs med avelsspärr. Rasen kommer att tilldelas 
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specialklubbstillhörighet av föreningskommittén efter det att Centralstyrelsen, CS, 
fastställt beslutet. Det är först efter att rasen fått en tilldelad specialklubbtillhörighet 
som hundarna kan delta på alla former av prov och utställningar. 

 
2) §138.4 Lapsk vallhund.  

En ansökan, om hälsoprogram för IFT122-PRA på nivå 1, som bordlades vid föregående 
möte då kommittén ville få ett utlåtande av SKK/AKs DNA-grupp om testets 
tillförlitlighet. Sofia Malm Persson har lyft frågan i DNA-gruppen och kommit fram till 
att testet kan anses väl underbyggt och tillförlitligt baserat på tillgänglig forskning. 
Kommittén beslutade att tillstyrka ett hälsoprogram på nivå 1 d.v.s. registrering av 
gjorda test. Hälsoprogrammet träder i kraft med omedelbar verkan och resultaten 
läggs in så snart tekniska och administrativa rutiner finns på plats. SKKs kansli samlar 
inskickade test till dess att de går att registrera i databasen.  
 
 

3) §136 Vostotjnoevropejskaja ovtjarka 
Kommittén hade erhållit ett yttrande från Svenska brukshundklubben, SBK, till detta 
möte rörande rasklubbens ansökan om att få dispensregistrera 2 hundar med 
kvalitetsbedömning. SKK/AK beslöt att godkänna ansökan.  
 

§ 5 RAS 

 

a) Inkomna RAS 
 Schillerstövare 
 Schipperke 
 Russkaja tsvetnaja bolonka 
 Norrbottenspets 
 Finsk spets 
 Pinscher 
 Dvärgpinscher 
 Coton de tulear 
 Svensk lapphund 
 (Working kelpie) 
 Breton 
 Berger des pyrenees 
 Borzoi 
 Tysk jaktterrier 
 Manchesterterrier 
 Papillon 
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b) RAS för fastställande, granskare 

 Berger des pyrenees, Mikaela Sandbacka 

 Nova scotia duck tolling retriever, Kerstin Andersson 

 Russkaja tsvetnaja bolonka, Mikaela Sandbacka 

 SKK/AK beslutade att fastställa ovanstående RAS 

 

 Schipperke, Maria Dahlberg 

RAS-dokumentet har utvecklats under en längre period och har med tiden blivit för 
gammalt för att kunna fastställas. De korrigeringar som kommittén har önskat 
genom åren har inte genomförts i korrekt tid. RAS återremitteras därför till ras- 
och specialklubb för att uppdateras med aktuella siffror och information. 

 

c) Delrevidering av RAS för welsh corgi  

Rasklubben har nu inkommit med en utarbetad text gällande nya 
rekommendationer för HD-röntgen vars innehåll AK och rasklubben gemensamt 
kommit överens om att läggas in i RAS. AK beslutade att godkänna texten. AK vill 
påpeka klubben att det också dags för att skriva nya RAS för båda raserna och ser 
fram emot att klubben kommer in med dessa för granskning.  

 

d) Coton de tuléar 

Det har inkommit en skrivelse från en uppfödare som haft synpunkter på 
rasklubbens hantering av förankringen av RAS i pågående revideringsprocess. 
Ordföranden har haft kontakt med uppfödaren. Kommittén har påpekat för 
klubbarna vikten av att inlämnat RAS alltid ska vara förankrat hos medlemmarna 
innan det lämnas in till kommittén för granskning. Det är också viktigt att redovisa 
på vilket sätt man förankrat RAS hos medlemmarna. 

AK har varken skyldigt eller rättighet att skicka RAS under arbete till medlemmar i 
rasklubbar. Det kan bara den egna rasklubben göra. 

I aktuellt fall menar rasklubben att den första versionen av RAS mailats ut till 
samtliga medlemmar och man därmed uppfyllt förankringen i 
revideringsprocessen. Efter det har ett antal redaktionella ändringar skett som man 
inte tyckt haft någon större betydelse för innehållet i RAS. AK anser att det är 
rimligt att förankringen inte alltid är nödvändig efter senare versioner av RAS när 
enbart redaktionella ändringar gjorts.  

För aktuellt RAS fick kansliet i uppdrag att kontakta klubbarna för att få RAS 
färdigställt. RAS är i grunden producerat 2018 och skickat till AK i augusti 2021 och 
innehåller statistik t.o.m. 2019 efter diverse uppdateringar. 
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Det uppdrogs också åt kansliet också att ta reda på vilka förändringar som gjorts 
sedan första utgåvan som skickats till medlemmarna. 

Det är av stor vikt att ett uppdaterat RAS nu blir förankrat på ett korrekt sätt. Till 
uppfödaren som lämnat in skrivelsen får AK hänvisa till klubbarna för att få ta del 
av RAS.  

 
e) Breton 
RAS har varit under granskning en tid och vid granskningen har det noterats att det 
ingår en strategiskrivelse om avel som strider mot SKKs grundregler som också 
direkt är knutna till djurskyddslagstiftningen. Rasklubben vill ha skrivelsen kvar då 
man menar att den inkluderar alla medlemmar på ett bättre sätt och inte stänger 
ute de som gör fel. AK har full förståelse att klubben menar att syftet är gott men 
det är inte accceptabelt att ha en rekommendation i en strategi rörande avel som 
strider mot SKKs grundregler. AK syftar på indelning av olika parningskategorier för 
krav vad gäller hälsa mentalitet, jaktegenskaper och exteriör. Kategori 3 som avser 
parningar som inte uppfyller SBnKs och SKKs krav ska kunna annonseras ut av 
klubben, måste strykas. Därför kan inte RAS fastställas utan återremitteras till 
rasklubben. 

 

§ 6 Utbildningar 

Anne Bucksch informerade om i nuläget planerade utbildningar för 2022.  

a) Helgkurs för avelsfunktionärer. Kursen som kommer att hållas kommande helg 
den 5-6 februari är väldigt populär av anmälningarna att döma. Över 50 
anmälda och Anne väckte tanken om att lägga till en ytterligare kurs 2022. 
Kommittén bordlade den frågan till kommande möte för den nya kommittén 
att behandla. 

b) Det finns 3 stycken webinarier planerade under vår. Dessa digitala föreläsningar 
är öppna för alla. 

 RAS - ett dokument med rashundens välfärd och framtid i fokus. För 
hundens bästa! 24 februari. Föreläsare: Mikaela Sandbacka 

 Index för bättre ledhälsa – några tips på vägen. 21 april. Föreläsare: Sofia 
Malm Persson  

 DNA-tester som verktyg i avelsarbetet. 19 maj. Föreläsare: Maija-Leena 
Eloranta och Sofia Malm Persson 

c) Avelskonferens 2022. Avelskonferensen kommer att gå av stapeln 12-13 
november. Ämnet för konferensen är: Varför har det blivit så svårt att välja 
avelsdjur? 
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§ 7 Förfrågningar om utbildningar 

 Hunddata och avelsdata 

Rasklubben Westiealliansen har inkommit med en förfrågan om en kurs i SKKs digitala 
verktyg hunddata och avelsdata. SKK har inga sådana separat kurser. Maija-Leena 
Eloranta har meddelat att hon tar på sig att kontakta klubben för att hjälpa till.  

 DNA-tester 

Basset Hound sällskapet har gjort en förfrågan om föreläsning avseende DNA-tester 
och mer specifikt testet för lafora. SKK/AK har begränsat med resurser att fördjupa sig i 
och hålla föreläsningar om specifika DNA-tester. Liknande frågor om andra DNA-tester 
har varit uppe tidigare vid ett par tillfällen och AK har då svarat att 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 och fördjupa sig 
i andra tester som finns tillgängliga. Kommittén vill dock hänvisa till kommande 
webinarie den 19 maj om DNA-tester som verktyg i avelsarbetet samt det generella 
policyuttalande om DNA-tester som finns på skk.se.  

 

§ 8 Utvärdering av belastningstest 

Rasklubben för fransk bulldogg har skickat in en förfrågan om att få en utvärdering av 
hälsoprogrammet för andning och temperaturreglering. Hälsoprogrammet skulle 
utvärderas efter 2020. Totalt har knappt 70 hundar för alla inblandade raser 
undersökts och fler har inte kunnat undersökas då det inte gått att ha fler 
sammankomster p.g.a. coronapandemin. AK menar att det är för få hundar testade för 
att en utvärdering ska kunna göras och en utvärdering kostar pengar. Frågan 
bordlades till kommande möte för att kommittén ska inhämta ytterligare information 
för att kunna göra en utvärdering av hela testet. 

 

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

a) Ansökan att för en tysk schäferhund ta bort en avelsspärr som ägaren satt själv. 
Avelskommittén har tidigare beslutat att endast ta bort avelsspärrar satta av 
ägaren då nya veterinära undersökningar visar ny fakta. SKK/AKs verkställande 
utskott noterade att det inte fanns sådana skäl varför utskottet avstyrkte 
ansökan  

b) Ansökan om dispens från kravet på ED/0 för armbågsfel för utländsk tysk 
schäferhund. Hunden är tänkt att användas i avel. Syftet med rasklubbens krav 
på ED/0 är att minska armbågsledfel hos rasen. Kommittén ser efter att 
studerat hundens tidigare avkommor och kullsyskon inga skäl att lämna dispens 
för att använda hunden i avel och finner heller inga andra särskilda skäl att 
bifalla ansökan varför SKK/AKs verkställande utskott avstyrkte ansökan. 
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c) Godkänd ansökan för affenpinscherklubben att få använda det SKKs 

hälsoprogram för andning och temperaturreglering. Rasklubben anordnar själv 
testet med inhyrd veterinär med hjälp av Lotta Olsson från SKK 

d) Godkänd förfrågan från Anne Bucksch på avdelningen för avel och hälsa, SKKs 
kansli, att få förlänga kursen för avelsfunktionär då intresset för kursen varit 
större än man räknat med. För att genomföra kursen behöver den utökas med 
en halvdag vid ett senare tillfälle för gruppdiskussioner för del av gruppen. VU 
noterade att man var mycket glad över det stora intresset för kursen. 

e) Beslut att inte sätta någon specifik gräns för antal kullar efter en utländsk 
border collie som vid föregående möte erhållit dispens för saknad av officiell 
HD-röntgen. Beslutet har fattats efter att VU begärt yttrande av specialklubben. 

 

Kommittén beslöt att fastställa VUs beslut. 

 

§ 10 Valpkullar och blödarsjuka. 

Kommittén har erhållit ett protokollsutdrag för information från SKKs Uppfödar- och 
kennelkonsulentkommitté där 2 kullar drabbats av blödarsjuka och en avkomma som 
drabbats av sjukdomen använts i avel. Härstamningskontroll har visat att felaktig fader 
har angetts för kullarna.  Uppfödaren är anmäld till SKKs disciplinnämnd. Det uppdrogs 
åt kansliet att kontakta rasklubben och meddela AKs syn på hur man ska hantera 
avelsspärr på aktuella hundar.  

 

§ 11 SKKs X-register 

SKK har ett X-register sen gammalt som används för hundar som saknar härstamning 
eller är resultat av korsparning. Detta har använts mycket sparsamt och senast man 
använde detta var början på 2000-talet. I ett förlag framtaget av SKKs kansli önskar 
man uppdatera registret och börja lägga in de rashundar som inte uppfyller FCIs krav 
på stamtavlor (som innebär att varje stamtavla ska innehålla 3 generationsled) eller av 
någon annan anledning inte uppfyller kraven för att bli registrerade i SKKs ordinarie 
stambok. Det kan röra sig om inkorsningar, hundar med icke godkända färger, 
inmönstrade hundar med blandad eller delvis okänd härkomst m.m. En uppdatering av 
befintligt register kräver en viss IT-utveckling men bedömningen är att det inte är 
några stora åtgärder som behöver göras. AK såg positivt på förslaget och uppdrog åt 
kansliet att upprätta en konsekvensanalys att lägga till ett förslag för CS att ta beslut 
om. 
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§ 12 Breton och dilute   

Svensk Bretonklubb har inkommit med en förfrågan om att få hjälp med hur man ska 
hantera hundar som har den icke godkända färgen dilute (avblekning) och de 
hudproblem färgen kan medföra som t.e.x. color dilution alopecia, CDA.  

Klubben har idéer om att hundar som är bärare av anlag för dilute inte ska tillåtas att 
användas i avel och att även utesluta hundar ur som är identifierad med 50 % risk för 
att bära sjukdomen. Klubben vill ha AKs syn på frågan. Sofia Malm Persson redogjorde 
för den genetiska bakgrunden till dilute och eventuella hudproblem anlaget kan 
medföra i homozygot form. Förekomsten av CDA varierar mellan raser och det bör 
man ta hänsyn till om man önskar införa begränsningar i användandet av dessa hundar 
för avel. Frågan är komplex och kommittén uppdrog till kansliet att svara ras- och 
specialklubb på deras frågeställningar. 

 

§ 13 Hälsoprogram 

a) Registrering av sobel/merle avkommor 

I föregående protokoll § 138.2 diskuterades registrering av merle och sobel/merle 
avkommor och collieklubbens önskan om att sobelavkommor efter en sobel-merle 
parning skulle få användas i avel och inte spärras. Detta skulle kunna underlättas 
genom att man angav färgen ”sobel merle” för de sobelavkommor som vid DNA-test 
befunnits bära på merleanlag och behandlade hundarna enligt samma regler som för 
merlefärgade hundar. Eftersom denna typ av ändring berör fler raser än collie ville 
kommittén att frågan skulle ställas till alla berörda raser och beslutade att efterfråga 
deras syn på saken. Detta hade inte hunnits med till detta möte utan frågan bordlades 
till nästa möte och det uppdrogs till kansliet att ta fram en skrivelse som sekreteraren 
kunde skicka till berörda klubbar. 

 

b) Flerfärgade pudlar 

Svenska Pudelklubben har i skrivelse till SKKs avelskommitté hemställt att alla 
flerfärgade pudlar och kullar med minst en flerfärgad förälder ska beläggas med 
avelsförbud. Rasklubben hänvisar till ett KF-beslut som togs på senaste 
fullmäktigemötet den 23-24 oktober 2021. Enligt det beslutet ska felfärgade hundar 
kunna beläggas med avelsförbud om berörd specialklubb så begär. Ett flertal 
uppfödare av flerfärgade pudlar har lämnat in skrivelser och uttrycker sin oro för att 
detta blir verklighet. Dom anger bl.a. att det skulle påverka avelsbasen och den 
genetiska mångfalden negativt samt att det strider mot SKKs egna avelspolicy där det 
bl.a. står att SKK ska, 

”Verka för att minska antalet avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas 
sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintliga 
hundmaterial; vid behov ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på 
olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek.” 
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Flerfärgade pudlar är för övrigt tillåtna i många av våra grannländer, Tyskland, Ryssland 
m.fl. länder i Europa. Det finns många solitt färgade pudlar som bär anlag för andra 
färger vars åtskillnad endast kan säkerställas med DNA-test.  

Frågan diskuterades ingående. Kommittén konstaterade att ansökan står i direkt strid 
med organisationens avelspolicy. Kommittén uppdrog till kansliet att upprätta en 
konsekvensanalys av att verkställa ett förbud mot flerfärgade pudlar. Frågan bordlades 
och det beslöts att hänskjuta frågan till CS som får besluta om ansökan med 
konsekvensanalysen som underlag. 

 

c) Nya regler från FCI rörande FCI avel med olika färgkombinationer för 
riesenschnauzer. 

FCI har infört ny riktlinjer för riesenschnauzer och avel mellan färgerna peppar/salt 
kombinerat med svart/silver. Riktlinjerna innebär att man ska undvika att blanda de 
olika färgkombinationerna peppar/salt och svart/silver. Kommittén noterade 
förändringen och beslöt föra in ändringarna i registreringsreglerna.  

 

d) Avelsrekommendationer armbågsledsdysplasi, ED, fortsättning. 

En fråga som inledningsvis togs upp på förra mötet var behovet av och förfrågningar 
om att skapa en ED-policy. Det uppdrogs åt kommittén och nya ordförande att sätta 
ihop en arbetsgrupp för att arbeta med frågan. 

 

e) Statistik för artificiell insemination. 

Till mötet hade Petra Waleij tagit fram den årliga statistiken som sträcker sig från 
2007-2021. Tendensen har varit stadigt ökande men från perioden efter 2018 har 
antalet fördubblats från ett hundratal till 206 stycken år 2021. Orsaken till det kraftigt 
stigande antalet inseminationer härleds till covidpandemin då sociala kontakter och 
möjligheterna till resande har begränsats. 

  

§ 14 Dispensärenden gällande dobermann 

Kommittén har mottagit en dispensansökan för att använda en hund i avel som har en 
avelsspärr då hundens moder har ett HD-resultat med grad D. Reglerna för rasen är 
sådana att:  

Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur av dessa raser åsätts avkomman 
avelsspärr som ej kan borttagas. 

Kommittén diskuterade ärendet och ras- och specialklubbens yttrande. Det hade också 
kommit till kommitténs kännedom att en parning redan skett och att valpkullen redan 
fötts innan eventuell dispens godkänts vilket kommittén tyckte var anmärkningsvärt. 
Kommittén beslöt att inte bevilja en dispens för att ta bort avelsspärren. 
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§ 15 Konferensbidrag 

Dalmatinersällskapet hade skickat in en rapport och ekonomisk utfall efter genomförd 
avelskonferens. Kommittén uttryckte sin uppskattning för en väl dokumenterad 
rapport och uppdrog åt sekreteraren att betala ut bidraget enligt tidigare beslut.  

 

§16 Pågående projekt (arbetsgrupper, pågående ärenden och utvärderingar av 
projekt) 

Sammanställningen av pågående projekt gicks igenom och uppdaterades. 

 

§ 17 Ekonomisk rapport och budget 

SKK/AK noterade den ekonomiska rapporten per 2021-12-31. Utfallet låg inom 
ramarna för budgeten. Budgeten för perioden 2022-2023 som fastställts på KF 
redovisades. Budgeten motsvarade det förslag till budget som kommittén tidigare 
skickat in.  

 

§ 18 Information från ledamöter  

 Bengt Pettersson berättade att Ionie Oskarsson och Johnny Hedberg intervjuat 
honom angående en genomlysning före och efter SKKs övertagande av Svenska 
Lapphundsklubbens verksamhet. Verksamheten bedrivs idag åter genom 
Svenska Lapphundsklubben. 

 Helena Skarp berättade om sitt möte med jordbruksverket och att man 
diskuterades frågor om kortnosiga hundar och kastration. 

 Sofia Malm Persson informerade om att frågan om genetisk variation och 
inavelsgrad diskuteras mycket nu. Bland annat inom Nordisk Kennelunion, NKU, 
och International. Partnership for Dogs, IPFD. 

 Anne Bucksch bekräftade att intresset för ämnet, genetisk variation, är stort. 
Anne föreläste nyligen för Labradorklubben i ämnet. 

 Elisabeth Rhodin som varit med i kommittén under 25 år ville, nu när hon 
slutar, betona den stora betydelsen RAS har för klubbarnas avelsarbete. 

 

§ 19 Protokoll och protokollsutdrag för kännedom 

 AG-standard 8-2021 

 AG Standard 9-2021 

 AG Standard 9-2021 

 CS 6-2021 

 DK 5-2021  

 JHK 5-2021 
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 KSS 5-2021 

 KUS 5-2021 

 KUS 6-2021 

 Länsklubbsfullmäktige 22-oktober 

 UK 5-2021 

 UKK 4-2021 

 UKK 5-2021 

 UtstK 5-2021 

 Protokollsutdrag från CS nr 6-2021 § 146 nr 7-2021 §192. 

 Protokollsutdrag från KSS nr 5-2021 § 86 ch § 92. 

 SKK/AK noterade ovan protokoll och protokollsutdrag. 

 

  

§ 20 Övriga dokument till kommittén för kännedom 

 Rapport från undersökning av affenpinscher gällande andning och 
temperaturreglering 

 Norsk Kennel Klub. Artikel om Norges beslut att förbjuda avel med engelsk 
bulldogg och cavalier king charles spaniel. 

 FCI 2021-04 minutes of meeting european section. 

 FCI Cirkulär 55-2021 

 FCI General committee meeting 24 november 2021 

 Mentalpoolen. Erbjudande om föreläsningar 

 Information rörande KFs beslut om att använda orden brakycefal och kortnosig. 

 Information till medlemsklubbar angående covid 

 Artiklar och skrivelser framtagna av SKK rörande kastration. 

SKK/AK noterade ovan dokument för kännedom. 

 

 

§ 21 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 5 april 2022. Mötesformen blir digitalt. 

 

§ 22 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Beslut enligt §13b ovan får inte offentliggöras förrän protokollet är justerat.  
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§ 23 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson ville tacka för de här åren han varit ordförande. Det har 
varit en lärorik tid och väldigt kul att arbeta med engagerad och kunnig personal. Bengt 
tackade speciellt Kerstin Andersson, Elisabeth Rhodin och Maria Dahlberg, som också 
avslutade sin tid i avelskommittén. Därefter avslutade ordföranden sammanträdet.  

 

Vid protokollet 

 

 

Martin Larsson 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Mikaela Sandbacka 

ordförande     justerare 

  

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


