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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2015-01-24--25. 

Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Katarina Petersson, 
Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm (del av mötet), Sofia 
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij (del av mötet). 

Anmält frånvaro:  

Terese Holmqvist 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Maija Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Den förelagda dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

AK gick igenom protokoll från möte 6-2014. Protokollet lades därefter till handlingarna.  
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§ 5     Bordlagda ärenden 

RAS för broholmer AK 6-2014 § 122 d)  

Pekka Olson hade påbörjat en dialog med Dansk Kennel Klub gällande de 
avtalsförhållanden som finns i Danmark, rasens hemland. Han kommer att arbeta 
vidare med den kontakten och återkoppla till kommittén inom kort. AK beslutade att 
bordlägga fastställande av RAS för broholmer i väntan på ytterligare information. 

 

§ 6  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för 2014. Kommittén 
konstaterade att man håller sig väl inom budget och lade därefter rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 7      Skrivelse gällande kejsarsnitt hos hund 

AK tog del av ett mejl där skriftställaren påtalar att hon från veterinärt håll fått höra att 
man ser en ökning av antal tikar med rupturerad livmoder efter att ha parats på 
nästkommande löp efter genomgånget kejsarsnitt. Skriftställaren påtalar att det därför 
bör vara krav på att det ska förlöpa minst 12 månader från kejsarsnitt innan ny parning 
får ske. 

AK diskuterade frågan och uppdrog till Pekka Olson att inhämta ytterligare kunskap i 
frågan genom att kontakta Svenska Sällskapet för Smådjursreproduktion. AK uttryckte 
att det är av stor vikt att uppfödaren, vars tik förlöses med kejsarsnitt, får erforderlig 
information från veterinären om vad detta kan innebära för fortsatt avel på tiken.   

 

§ 8 Skrivelse gällande stamtavla för inmönstrad hälleforshund  

AK tog del av en skrivelse från Hälleforshundklubben som påtalar att det skulle vara 
värdefullt att se de fullständiga uppgifterna på släktingar för en inmönstrad hund. I 
nuläget lämnas fälten i en inmönstrad hunds stamtavla tomma. AK diskuterade 
möjligheten att lägga in tikens (av rasen hälleforshund) uppgifter i stamtavlan och 
lämna övriga fält tomma. Det skulle dock inte få den effekt som rasklubben är ute efter 
då uppgifterna endast skulle synas på kullens stamtavla och inte vara möjliga att 
registrera eller visa i SKK Hunddata eller Avelsdata. 

AK beslutade att hålla fast vid den princip som tillämpas idag och hänvisade klubben 
till att hålla ett eget register över de inmönstrade hundarnas stam.  

 
§ 9 Pågående projekt ”Valpregistrering online” 

Petra Waleij, chef för registreringsavdelningen, förevisade den prototyp som tagits 
fram för arbetet med att kunna registrera valpkullar online. AK förevisades prototypen 
för tjänsten ”Mina sidor” där själva valpregistreringen är en del och där övrigt innehåll 
till exempel är sidor för tävlingsresultat och veterinärresultat samt hundens och 
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ägarens uppgifter. AK framförde kommentarer gällande både konceptets helhet och 
detaljer för att på så sätt vara behjälplig i det vidare arbetet med tjänsten.  

En längre diskussion fördes gällande hur eventuell registrering av kejsarsnitt skulle 
kunna gå till samt vilka följder en sådan registrering skulle kunna få.  

AK fann att det är av vikt att fundera över ett införande av registrering av kejsarsnitt 
via blanketten för registreringsansökan och beslutade att tillsätta en arbetsgrupp som 
har till uppgift att ta fram underlag i frågan till nästkommande kommittémöte. I 
arbetsgruppen beslutades Åke Hedhammar, Pekka Olson och Elisabeth Rhodin att ingå. 

 

§ 10 Index för HD och ED 

AK hade tagit del av ett diskussionsunderlag, skrivet av Sofia Malm, avseende 
införande av HD-/ED-index för fler raser. I nuläget skattar SKK HD- och/eller ED-index 
för sju raser.  

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar 
hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens nedärvningsförmåga (avelsvärde) 
avseende HD/ED. Index gör det möjligt att i avelsvärderingen skilja individer med 
samma röntgenstatus åt och därmed få en säkrare värdering av den tilltänkta 
avelshundens avelsvärde för HD/ED. Vid beräkningen av index korrigeras också för 
effekten av flera icke ärftliga faktorer som kan inverka på röntgenresultatet, t ex kön, 
ålder vid röntgen, födelsemånad, undersökningsår och sederingssubstans (endast för 
HD). 

I den första fasen av det indexprojekt som genomfördes under år 2011 var 
målsättningen att införa index i fem raser fr.o.m. den 1 januari 2012. Detta 
genomfördes också som planerat och har fungerat väl. I nästa fas (fas II) av projektet är 
målsättningen att införa index för HD och/eller ED i fler raser fr.o.m. januari 2016.  

AK förevisades ett förslag innehållande en arbetsplan för fas II av indexprojektet samt 
ett antal raser som, efter föreslagna kriterier bedömts vara tänkbara för skattning av 
index.  

AK uttryckte att diskussionsunderlaget med innehållande förslag på fortsatt 
tillvägagångssätt var mycket bra och beslutade att arbetet skulle fortsätta i föreslagen 
riktning.  

Kommittén beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Kjell Andersson, Åke 
Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann och Sofia Malm för att fortsätta arbetet. 
Arbetsgruppen kommer bland annat att, efter en del kompletterande analyser, att 
inleda en dialog med berörda special- och rasklubbar i frågan. 

 

§ 11 Gotlandsstövareföreningen utvärdering av avelsarbetet, avelsplan och 
avelsrekommendationer 

 AK tog del av ett gediget arbete med en utvärdering av avelsarbetet för 
gotlandsstövare under åren 2009-2013. Rapporten innehöll bland annat mål för aveln, 
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sjukdomsbild och den konstaterade utvecklingen för rasens registreringssiffror under 
perioden.  

AK konstaterade att Gotlandsstövareföreningen i sitt insända material har resonerat 
klokt kring den problematik som uppstår då det planlagda antalet kullar inte uppnåtts. 
Rasen har ett fåtal registrerade kullar per år vilket illustrerar det dilemma som 
gotlandsstövaren och fler andra stövarraser brottas med. Problematiken är inte ny för 
AK utan kommittén har tidigare framställt ett åtgärdsförslag till specialklubben Svenska 
Stövareklubben för att kunna bevara stövarna i framtiden.  

AK konstaterade att man i nuläget inte har något konkret förslag till hur man ska 
kunna stötta aveln med den lilla populationen utan tillsatte en arbetsgrupp bestående 
av Pekka Olson, Kjell Andersson och Sofia Malm för att samla ihop det tillgängliga 
underlaget avseende stövare och utifrån det diskutera frågan vidare på 
nästkommande möte.  

 

§ 12 Parning med flera hanhundar vid samma löp 

Det kan under vissa omständigheter vara aktuellt att låta para en tik med flera 
hanhundar under ett och samma löp, exempelvis för att bredda avelsbasen i numerärt 
små hundraser. En förutsättning för att valparna ska registreras är att uppfödaren i god 
tid innan parningen har ansökt om att få para tiken med flera hundar. 

AK tog del av en, till AKs sekreterare, inkommen ansökan om att få möjlighet att få ett 
generellt godkännande för att registrera kull efter en parning med flera hanhundar. 
Uppfödaren hade i sin ansökan angivit ett flertal tikar och ett mycket stort antal 
hanhundar som alternativ.  

AK konstaterade att det inte är möjligt att godkänna den typen av ansökningar utan 
att ansökan ska innehålla specificerade kombinationer. 

I slutet av 2015 ska möjligheten till parning med flera hanhundar utvärderas och inga 
ändringar gällande ansökningsförfarandet kommer att ske innan dess. 

 

§ 13 Köpahund.se 

Helena Skarp, chef för SKKs avdelning för avel och hälsa, hade tagit fram ett 
diskussionsunderlag gällande SKKs webbtjänst Köpahund.se. AK diskuterade 
webbtjänsten utifrån dokumentet och kom fram till önskade åtgärder som skulle 
underlätta mer för valpköpare att hitta korrekt och intressant information om olika 
raser och kullar framförallt avseende hundarnas funktion och hälsa.  

AK konstaterade att man önskar en fortsatt diskussion kring Köpahund.se bland annat 
för att förbättra kommunikationen gällande de regler som är aktuella för hänvisning 
via Köpahund.se och gällande de publicerade informationstexterna för olika raser.  

 

§ 14 Förslag till uttalande gällande shar pei 
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Hundar av rasen shar pei kännetecknas av mer eller mindre förtjockad hud och därav 
orsakad rynkighet som vid överdrift kan leda till ett flertal hälsoproblem, bland annat 
ögonskador. AK beslutade därför att göra nedan uttalande avseende SKKs syn på hur 
avelsarbetet inom rasen ska bedrivas för att minska risken för ögonskador eller andra 
hälsoproblem relaterade till rasens förtjockade hud. Uttalandet är kommunicerat med 
rasklubben och kommer att kommuniceras vidare via SKKs webbplats.   

 

”Avel får inte ske med hundar som uppvisar hälsoproblem i form av sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Det innebär att shar pei-hundar som uppvisar kliniska tecken på 
sjukdomen SPAID eller ögonskada orsakad av förtjockad hud/rynkighet inte får 
användas till avel. 

Då de hälsoproblem som förekommer i rasen är nära kopplade till den förtjockade 
huden måste dessutom stor vikt i avelsarbetet läggas vid att det föds färre hundar med 
överdrivet förtjockad hud. Det innebär i praktiken att hundar med kraftigt förtjockad 
hud/stor grad av rynkighet ska uteslutas ur aveln. Individer med mindre förtjockad hud 
bör premieras och utnyttjas i avel mer än hitintills.” 

 

§ 15 Ärende gällande avelsspärr på storpudeltik 

Det föreliggande ärendet behandlades senast av AK på möte 5-2014 § 81. Ärendet 
avser en, av uppfödaren, lagd avelsspärr på grund av bland annat värksvaghet intygad 
av veterinär. Hundens fodervärd önskar få avelsspärren hävd. Vid de tillfällen då AK 
har behandlat ärendet har det resulterat i att man har föreslagit ansvarig kommitté, 
UKK, att inte häva spärren och AK har konstaterat att värksvaghet är skäl nog för att 
belägga tiken med avelsspärr. UKK har vid dessa tillfällen samtyckt.  

AK förde ånyo en diskussion i frågan då ytterligare en skrivelse hade inkommit från 
fodervärden där motiv till hävning av avelsspärren återigen presenterades. 
Fodervärden hänvisade till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvårds beslut, i 
vilket intygsskrivande veterinär har erhållit en erinran för försumlighet vid 
intygsskrivandet. Veterinären ska därigenom ha åsidosatt sina skyldigheter i sin 
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. 

Myndighetsbeslutet härrör till själva intygsskrivningen och inte till veterinärens 
bedömning i sakfrågan och AK ansåg därmed inte att det påverkar kommitténs tidigare 
fattade beslut.  

AK beslutade att stå fast vid tidigare beslut och föreslå UKK att inte häva avelsspärren.  

 

§ 16 AU-beslut 

a) Ansökan om förlängd projekttid för irländsk varghund 

En ansökan hade inkommit från Irländska Varghunds Klubben att få förlänga 
projekttiden för studie av dilaterad cardiomyopati, DCM. Klubben har beviljats 
ett års förlängning av projekttiden dels under 2012 samt under 2014.  
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Klubben har i ansökan angivit att de har ekonomiska medel kvar till studien 
samt att det är ett flertal undersökningar inbokade inom en snar framtid.  

AKs arbetsutskott såg ingen anledning att neka klubben förlängning utan 
tillstyrkte ansökan och förlängde projekttiden fram till 2015-12-31. Dock 
uttryckte AK/AU att man önskar motta en nulägesrapport från klubben.  

b) Beviljad ansökan av konferensbidrag för Svenska Bassetklubben 

Svenska Bassetklubben hade, i enlighet med AKs beslut § 123 c) 2014, 
inkommit med kompletterande uppgifter till tidigare inlämnad ansökan om 
bidrag för avelskonferens den 18-19 april 2015. 

AK/AU beslutade att acceptera kompletteringen och därmed bifalla 
bidragsansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

AK godkände de båda AU-besluten. 

 

§ 17  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) Inlämnade för granskning, revidering 

 Field spaniel, Kjell Andersson 

 Lagotto romagnolo, Maija-Leena Eloranta 

 Portugisisk vattenhund, Katarina Petersson 

 Azawakh, Katarina Petersson 

b) Fastställande av granskade RAS  

 Field spaniel, Kjell Andersson 

 Portugisisk vattenhund, Katarina Petersson 

 Australisk terrier, Terese Holmquist 

 Nova scotia duck tolling retriever, Elisabeth Rhodin 

 Breton, Elisabeth Rhodin 

 Clumber spaniel, Kjell Andersson 

 Azawakh (förenklad RAS), Katarina Petersson 

Beslut om fastställande av RAS 

AK beslutade att fastställa avelsstrategierna enligt förslag b). 
 

c) Raser utan RAS 

AK förevisades en aktuell förteckning över de raser som saknar rasspecifik 
avelsstrategi. De flesta raserna i förteckningen är numerärt mycket små men 
även någon ras med större numerär återfinns. Dunkerstövare är en ras med 
större numerär som borde ha en specifik avelsstrategi. Karin Drotz uppdrogs 
att ha fortsatt kontakt med Svenska Stövareklubben i frågan.  



  

SKK/AK nr 1-2015 
2015-01-24--25 

Sida 7/11 
 
 

 
 

d) RAS för engelsk bulldogg 

Arbetet med att revidera RAS för engelsk bulldogg startade under 2013 av den 
projektgrupp som AK då tillsatte. Kommittén tog del av ett diskussionsunderlag 
som beskrev projektgruppens arbete med RAS fram till slutresultatet och ett 
antal punkter, kopplade till RAS, som klubben förväntas arbeta med till gagn för 
rasens hälsa. Även den reviderade slutgiltiga avelsstrategin förevisades. 

AK uttalade att hälsoläget för rasen behöver förbättras markant och i den 
reviderade avelsstrategin framgår att andningsproblematiken är rasens 
viktigaste mål att komma till rätta med. Det är av stor vikt att avelsdjurens 
noslängd (det vill säga längden på överkäke/nosrygg) med marginal uppfyller 
det minimimått som definieras i rasstandarden. Detta för att de strukturer som 
krävs för andning och temperaturreglering ska få tillräcklig plats att fungera 
problemfritt och för att de avkommor som föds framgent inte ska riskera att få 
en noslängd som understiger minimimåttet. Valpar efter avelsdjur som 
understiger eller tangerar rasstandardens minimimått med avseende på 
noslängd riskerar alltså problem med hälsan samtidigt som de sannolikt inte 
uppvisar en standardenlig exteriör. 

AK beslutade enligt de föreslagna punkterna i diskussionsunderlaget som 
innebär att SKEB åläggs att årligen avlägga en skriftlig rapport där man redogör 
för hur man arbetat med de frågor som berörs i RAS under det gångna året och 
fortlöpande informera och utbilda sina medlemmar om de hälsofrågor som 
lyfts fram i RAS. Inför nästa revidering av RAS åläggs SKEB att inkomma med en 
undersökning av det aktuella hälsoläget i rasen samt utvärdering av hur 
avelsarbetet bedrivits under perioden med avseende på de områden som 
prioriterats i RAS. 

AK beslutade därmed att fastställa RAS för engelsk bulldogg. 

AK vill tacka de personer som ingått i projektgruppen och samtliga involverade 
i RAS-revidering för engelsk bulldogg.  

 

§ 18 Utbildning 

a) Temautbildningen 21-22 mars 

AK förevisades det preliminära programmet samt föredragshållare vid den 
centrala temautbildningen ”Utvärdering av RAS och hälsoprogram” i mars 
2015.  

AK diskuterade innehållet i de olika ämnena och uppdelningen 
föredragshållarna emellan. Kommittén konstaterade att programmet ser 
spännande och innehållsrikt ut. 

 

b) Forskningsseminarium och Avelskonferens 21-22 november 
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Pekka Olson rapporterade kort från det uppstartsmöte som ägt rum inför 
forskningsseminariet den 21 november 2015. Inbjudningar till aktuella forskare 
kommer att gå ut under våren och ett program kommer att sättas ihop efter att 
respektive forskare inkommit med ett ”abstract” för sitt ämne. Styrgruppen för 
seminariet kommer att sammanträda nästa gång i mitten av april.  

Gällande avelskonferensen på söndagen den 22 november är ämnet sedan 
tidigare bestämt att vara avel för funktion och arbetsgruppen för konferensen 
planerar för att några forskare från lördagen ska finnas tillgängliga även på 
söndagen.  

Organisationens avelsfunktionärer är välkomna till båda dagarna. 

 

c) Grundutbildning för avelsfunktionärer i jakthundsklubbar 

AK diskuterade möjliga samverkansformer för grundutbildningen som 
genomförs vartannat år och specifikt vänder sig till jakthundsklubbar. AK anser 
att SKKs jakthundskommitté, JhK, är en naturlig samarbetspartner gällande 
utbildningen och beslutade att höra sig för med JhK om framtida samverkan. 
Karin Drotz uppdrogs att formulera en förfrågan att skicka till JhK. 

 

§ 19 Konferensbidrag 

a) Svenska Älghundklubben, SÄK 

Det förelåg ansökan om bidrag från SÄK till en avelskonferens den 7 augusti 
2015. 

AK fann inte det befintliga materialet i ansökan tillfredställande. Kommittén 
beslutade att i nuläget avslå ansökan och begära in komplettering avseende 
programinnehåll och budget. AK uppdrog till kommitténs arbetsutskott att 
besluta om utbetalning av konferensbidrag till SÄK när komplettering inkommit 
under förutsättning att klubben tillskriver AKs sekreterare inom en snar 
framtid. 

 

§ 20 Genetisk förstudie inför eventuell inkorsning gällande svensk lapphund  

SKKs avelskommitté hade mottagit en rapport från det, sedan 2013, pågående 
projektet med syfte att undersöka om lapphundsliknande hundar i Ryssland kan vara 
lämpliga att korsa in i rasen svensk lapphund. Målet är att hitta ett sätt att öka den 
genetiska variationen i svensk lapphund och på så sätt säkra rasens fortlevnad. 
Rapporten innehöll en redogörelse för projektgruppens arbete från ansökan av medel 
ur SKKs utvecklingsfond till dagsläget då insamling av DNA har gjorts från hundar i 
Ryssland och skickats till SLU i Sverige.  AK tackade projektgruppen för rapporten. 

Förutom rapporten önskade projektgruppen ansöka om förlängning av 
projektperioden som i annat fall går ut i början av 2015. Det framkom även att 
projektgruppen önskade byta sammansättning inför en förlängning. 
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AK beslutade att bordlägga ärendet och uppdra till kommitténs sekreterare att kalla 
projektgruppen samt rasklubbsrepresentanter till möte inom kort innan beslut om 
förlängning kan fattas. Motivet var att ansökan om medel ur Utvecklingsfonden 
beviljats utifrån den angivna sammansättningen i projektgruppen och vid omfattande 
förändring vill AK träffa gruppen och samtala kring projektets eventuella fortsättning.  

 

§ 21 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Pekka Olson rapporterade att han kommer att åka till Dortmund, Tyskland, på Dog 
Health Workshop i februari.  

Helena Skarp informerade om att SKKs deltidsanställda veterinär har slutat och att 
rekryteringsprocess för efterträdare har påbörjats.  

Golden retrieverklubben samt representant från SSRK har besökt Helena Skarp och 
diskuterade bland annat HD- och ED-index. Helena Skarp har även ett möte med 
Svenska Pudelklubben inplanerat i närtid. 

Åke Hedhammar rapporterade att han sedan förra mötet har lyssnat på Per Arvelius 
disputation med rubriken Genetic Evaluation of Behaviour in Dogs vid SLU i Uppsala.  

Åsa Lindholm berättade att SKKs nya bok om hunduppfödning är i tryck och snart 
kommer att finnas till försäljning. 

Sofia Malm rapporterade från den forskningsdag anordnad av hundgenetikgruppen vid 
Uppsala Universitet och SLU som hon deltog på i november. Ett reportage från dagen 
kommer att publiceras i två delar i Hundsport Special. 

SKKs Utbildningskommitté planerar för att under våren/sommaren ta fram en virtuell 
föreläsning/ett webbinarium om DNA-tester. Sofia är tillfrågad om att vara föreläsare 
vid detta. 

Vidare berättade Sofia att den informationstext och policy avseende DNA-tester som 
AK antog i slutet av 2014 i något förkortad form har översatts till engelska och antagits 
av Nordisk Kennelunions vetenskapliga kommitté. Texten kommer även att tas upp vid 
möte med FCIs Breeding Commission samt FCIs Scientific Commission i februari, samt 
ingå som diskussionsunderlag rörande genetiska test vid Dog Health Workshop i 
Dortmund. 

 

§ 22 Protokoll 

 CS 5-2014 
Kommittén noterade att SKKs föreningskommitté har återtagit rasansvar för 
petit bleu de gascogne vilket resulterar i att avelsansvaret för rasen därmed 
ligger på AK. 

 Minutes General Assembly of the FCI European Section 2014-10-27 

 Minutes NKU VK 2014-11-03 

 Minutes NKU DNA group 2014-11-02 
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AK noterade protokollen 

§ 23 Protokollsutdrag 

AK hade mottagit ett protokollsutdrag från SKKs föreningskommitté, FK, gällande 
svensk lapphund. FK uttryckte önskemål om att hålla ett gemensamt möte med 
rasklubben tillsammans med AK.  

AK uttalade att AKs behov i närtid är att samtala kring det projekt som beviljats medel 
från Utvecklingsfonden och kommittén såg därmed inte att man har möjlighet att 
diskutera andra frågor. AK tackade FK för initiativet men beslutade att ett gemensamt 
möte inte är aktuellt just nu. 

 

§ 24 Pågående ärenden 

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar. 
Därefter lades förteckningen till handlingarna. 

 

§ 25  Kopia för kännedom 

 AI-statistik 

 Skrivelse till Jordbruksverket gällande de svenska stövarraserna 

 NKU strategy regarding DNA-tests 15-01-07 

 Skrivelse till SKK/CS gällande kelpie 

§ 26  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 27 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 25 mars 2015.  

 

§ 28  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 
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Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Maija-Leena Eloranta, 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 


