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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2017-01-28--29. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Maria Dahlberg, 
Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Helena Frögéli, Åsa Lindholm (delar av mötet), Sofia Malm, Helena Skarp, 
och Petra Waleij (delar av mötet). 

Anmält förhinder:  

Åke Hedhammar och Linda Andersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 
öppnat.  
 

§ 2 Val av justeringsperson 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Ordningsföljden på punkterna i dagordningen justerades innan den fastställdes. 

 

§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén hade inget att notera till det föregående protokollet.  
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§ 5  Bordlagda ärenden 

a) Golden retriever AK 5-2016 § 146  
AK hade till möte 5-2016 remitterats ett ärende från SKKs centralstyrelse 
gällande golden retriever och DNA-test för GR_PRA. Frågan bordlades då 
samtliga handlingar i ärendet inte fanns tillgängliga.  

Till dagens möte hade kommittén tagit del av handlingar och mejlväxlingar 
mellan SKKs kansli och Golden retrieverklubben. I nuläget har golden retriever 
hälsoprogram på nivå 1, central registrering av DNA-test för GR_PRA.  

Klubben upplever att man har problem med att inte samtliga inskickade 
utländska och svenska DNA-test registreras och därmed inte är synliga i SKKs 
databas.  

För att DNA-test för en svensk hund ska registreras ska det inskickade 
resultatet åtföljas av SKKs remiss för DNA-test som finns att skriva ut från 
skk.se. SKK registrerar även resultat med annan remiss om informationen som 
ges är densamma som via SKKs. Remissen säkerställer bland annat via 
veterinärens påskrift vilket test som är utfört samt att hunden som testats och 
som resultatet avser är identifierad genom ID-nummer och kontroll av ID. SKK 
kan inte registrera remisslösa resultat då det skulle minska tillförlitligheten till 
SKKs databas om man tillåter registrering av resultat där ID-kontroll saknas eller 
där hundägare själva har svabbat sina hundar hemma och skickat in för analys. 

Vid registrering av valpar efter en anlagsbärare av sjukdom med enkel recessiv 
arvsgång, till exempel GR_PRA, begär SKK in resultat på det andra 
föräldradjuret som då ska vara fri från sjukdomsanlag. I dessa fall godtas även 
tester som inte uppfyller samtliga SKKs krav. Detta bland annat för att 
underlätta för hundägare att använda utländska avelsdjur som inte alltid har ett 
DNA-testresultat som är gjort i enlighet med SKKs krav. De resultaten kan 
därmed inte registreras i SKKs databas men man har bedömt att de ger stöd för 
att den aktuella parningen uppfyller SKKs grundregler och gällande 
djurskyddslagstiftning.   

Det är uppfödarens ansvar att välja avelsdjur och om man har en tik som är 
anlagsbärare för GR_PRA är det säkrare att välja en hane vars DNA-test är 
genomfört och dokumenterat på ett tillförlitligt sätt och därmed kan registreras 
i SKKs databas.  

Kommittén noterade att klubben hade inkommit med utvärdering på 
hälsoprogram för GR_PRA och önskat att det kvarstår utan förändring  

Helena Skarp har tidigare informerat Golden retrieverklubben om vilka 
valmöjligheter klubben har i frågan och AK beslutade därmed att inte arbeta 
vidare i frågan. 
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§ 6  Ekonomisk rapport 

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén för år 2016.  Kommittén 
noterade att årets budgeterade kostnader var högre än utfallet och att det totala 
resultatet 2016 därmed rymdes mycket väl inom den lagda budgeten.  

Efter ovanstående konstateranden lades den ekonomiska rapporten till handlingarna. 

 

§ 7 Index för HD och ED 

a) Utvärdering av index för ledhälsa 

Avelskommittén hade tagit del av den utvärdering av HD-/ED-index i avelsarbetet som 
Sofia Malm genomfört. Tillgång till skattade avelsvärden, index, har funnits för ett 
antal raser sedan 2012 och infördes som ett hjälpmedel för klubbar och uppfödare för 
att minska förekomsten av ledproblem inom dessa raser. Utvärderingen, som finns att 
läsa i sin helhet på skk.se, återger gången vid införande av index samt hur index har 
påverkat avelsurvalet i de sju raser som haft index sedan 2012 eller 2013.  

Skattning av avelsvärden innebär att man inte bara nyttjar den information som finns 
om enskilda hundars egen höft- och armbågsledsstatus vid val av avelsdjur, utan även 
väger in släktingars status. På så sätt får man bättre kunskap om den tilltänkta 
avelshundens genetiska förutsättningar och sannolikheten för att den ska nedärva, 
eller inte nedärva, dysplasi. 

Utvärderingen påvisade ett tydligt samband mellan kullens preliminära kullindex 
(föräldradjurens genomsnittliga index vid parningstillfället) och risken att dessa 
individer drabbas av ledproblem senare i livet. Man kunde bl a se att individer med HD-
grad A generellt kommer ur kullar med ett högre preliminärt kullindex än hundar med 
HD-grad B. Ett preliminärt kullindex som är bättre än rasens genomsnitt, alltså över 
100, medför större sannolikhet att hundarna vid senare röntgen bedöms som fria från 
höftledsdysplasi.  

Den omfattande utvärderingen visade även på att skillnaden i hur avelsdjur inom 
indexraserna väljs är liten om man jämför perioden före och efter det att index införts. 
Det går inte att påvisa att uppfödarna i någon stor utsträckning avlat med hänsyn till 
index. En relativt stor andel av kullar födda efter införande av index hade preliminära 
kullindex under 100. För en effekt av index på ledhälsan i de berörda raserna hade det 
varit önskvärt med en större hänsyn till verktyget i avelsurvalet. SKK har informerat om 
index och tillämpning av index som avelsverktyg både på SKKs webbplats och via 
fysiska utbildningar av uppfödare.  

AK tackade Sofia Malm för presentationen och för det stora arbetet med 
utvärderingen. 

b) Fler indexraser 

AK har tidigare uttalat att man ser index som ett bra verktyg i avelsarbetet och önskar 
införa det för fler raser där behov och möjlighet finns med avseende på förekomst av 
klinisk ledproblematik, rasens numerär samt antal/andel röntgade hundar.  
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Verktyget är särskilt användbart för raser med hög HD-frekvens där index ger möjlighet 
till en säkrare avelsvärdering och ett bättre utnyttjande av den befintliga populationen, 
samtidigt som HD-problematiken kan minskas i högre takt än tidigare. Därför har AK 
för avsikt att införa HD-/ED-index i raser med hög HD-frekvens även om berörd ras- 
och/eller specialklubb inte uttryckt önskemål om detta.  

Mot bakgrund av utvärderingen av index i pilotraserna, och för att möjliggöra en mer 
intensiv selektion baserad på HD-index, beslutade AK att indexraser med 
hälsoprogram för HD på nivå 3 ska kunna välja att införa krav på att föräldradjurens 
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara över 100. Beslutet innebär i 
praktiken att det för indexraser med hälsoprogram för HD på nivå 3 finns två 
alternativa hälsoprogram; preliminärt kullindex över 100 som rekommendation eller 
som krav för registrering. Vilken nivå som är lämplig fastställs i dialog med respektive 
klubb. 

AK diskuterade även eventuell förändring i hälsoprogram för ED på nivå 3 i samband 
med införande av index i fler raser. AK uttalade att sambandet mellan ED grad 1 och 
kliniska problem inte är tillräckligt utrett för att man ska kunna jämföra ED grad 1 med 
HD grad C. ED grad 1 innebär per definition sekundära förändringar i leden, vilket inte 
behöver vara fallet för hundar med HD grad C. AK ansåg mot bakgrund av detta att 
hälsoprogram för ED på nivå 3, även efter införande av ED-index, bör ligga kvar.  

Tidigast från 2018 kan ytterligare raser få index. AK gick igenom förutsättningarna för 
de raser som är aktuella att få index för HD och/eller ED.  

AK beslutade att införa HD-index för de fem högst prioriterade raserna (briard, chow 
chow, dogue de bordeaux, newfoundlandshund och tysk schäferhund) samt ED-index 
för de fyra högst prioriterade raserna (chow chow, dogue de bordeaux, 
newfoundlandshund och tysk schäferhund).  

AK beslutade vidare att införa index för finsk stövare, som till AK 5-2016 § 129 a, hade 
inkommit med förfrågan om införande av HD-index för rasen. Ytterligare raser kommer 
att erbjudas HD- och/eller ED-index tidigast från och med 2018. Dialog i frågan 
kommer hållas med berörda special- och rasklubbar.  

c) Skrivelse gällande index från Svenska Schäferhundklubben 

Det förelåg en skrivelse från Svenska Schäferhundklubben avseende införande av 
index. Klubben uttrycker att man inte är positiv till att införa index för schäferhund.  

AK konstaterade att det vore olyckligt för utvecklingen inom tysk schäferhund att, 
trots tillgången till ett bättre avelsverktyg avseende ledhälsa, fortsätta basera urvalet 
för HD och ED enbart på individernas fenotyp.  

AK uttalade att man avser att införa HD-/ED-index för rasen från januari 2018, och att i 
dialog med klubben fastställa huruvida hälsoprogrammet för HD bör innebära krav på 
eller rekommendation om preliminärt kullindex för HD över 100.  
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AK beslutade att uppdra till Maria Dahlberg (sammankallande), Sofia Malm och Helena 
Skarp att besvara skrivelsen.  

 

§ 8 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a)  RAS inkomna för revidering 

 Cairnterrier, Kjell Andersson 

 Chinese crested dog, Elisabeth Rhodin 

 Irish softcoated wheaten terrier, Maija Eloranta 

 Posavski gonic, Maija Eloranta 

 Welsh springer spaniel, Elisabeth Rhodin 

 Basenji, Kjell Andersson 
 

b) RAS för fastställande 

 Posavski gonic, Maija Eloranta 

 Chinese crested dog, Elisabeth Rhodin 

 Welsh springer spaniel, Elisabeth Rhodin 

 Cairnterrier, Kjell Andersson 

 Irish softcoated wheaten terrier, Maija Eloranta 

 Cavalier king charles spaniel 

 Dogo canario, Maria Dahlberg 

 Dogue de bordeaux, Anna Uthorn 

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

Kommittén ville fortsatt påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara 
till stor hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi. 

c) Diskussion om RAS 
Avelskommittén diskuterade 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 SKKs 
kansli och de utsedda granskarna inom AK innan RAS kan tas upp på 
kommittémöte för att fastställas. 
En utmaning som diskuterades var efterlevandet 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.  
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AK kommer att diskutera RAS-arbetet ytterligare vid kommande AK-möte och 
eventuellt tillsätta en arbetsgrupp för att se över rutiner och processen för RAS.  

§ 9 Information från ledamöter och adjungerade 

Sofia Malm informerade om att hon och Helena Skarp kommer att delta på Dog Health 
Workshop i Paris i slutet av april.  

Sofia Malm ingår i en internationell grupp, tillskapad av International Partnership for 
Dogs, som arbetar för att sammanställa information om olika laboratorier och DNA-
tester samt utarbeta rutiner för validering och kvalitetssäkring. Detta för att 
konsumenterna enklare ska hitta rätt bland alla befintliga tester och laboratorier.  

Kjell Andersson är behjälplig i Gotlandsstövarföreningens inkorsningsprojekt och 
planeringen för rasens framtid. 

Helena Frögéli informerade om ett pågående projekt inom Kommittén för hundars 
mentalitet. Projektet syftar till att beskriva raser mentala egenskaper och ett antal 
rasklubbar är involverade och arbetar med att beskriva sin ras utifrån ett antal 
punkter. Under våren kommer projektgruppen och rasklubbarna att träffas för att gå 
vidare inom projektet.  

Helena Skarp berättade om diverse pågående personalfrågor på SKKs kansli som kan 
påverka Avelskommittén. Vidare informerade hon om att representanter från SKK är 
inbjudna att närvara vid de informationsdagar då länsveterinärer träffas och diskuterar 
aktuella frågor.  

Helena Skarp meddelade även att Jordbruksverket har responderat på SKKs skrivelse 
angående HD-grad C (för kännedom till AK på AK 5-2016 § 148) som sändes i 
september 2016. 

Maija-Leena Eloranta har föreläst om avelsfrågor/RAS för ett antal rasklubbar under 
vintern och har ytterligare föreläsningar inbokade under våren 2017. 

 

§ 10 Utbildning 

a) Avelskonferens 2017 

Sedan tidigare har Avelskommittén beslutat om en avelskonferens den 18-19 
november 2017. Omständigheter har gjort att frågan om tidpunkt för 
avelskonferensen togs upp till diskussion igen. Kommittén fann dock att den bäst 
lämpade tidpunkten för avelskonferensen är den tidigare fastslagna och kommer 
att genomföra en avelskonferens 18-19 november 2017. Vidare diskuterades 
tänkbara teman för konferensen och kommittén valde temat exteriör – avel mot 
ett mål, inom vilket man ser möjligheter att knyta an till rasbegreppet, små 
populationer, exteriörbedömning med mera.  

AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för avelskonferensen bestående av Maria 
Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, Åsa Lindholm, Katarina Petersson, Elisabeth 
Rhodin och Helena Skarp (sammankallande).  
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b) Grundutbildning 2017 

Då Avelskommittén och Avdelningen för avel och hälsa har begränsat med resurser 
fann man det svårt att genomföra utbildningar under 2017. AK har tidigare 
diskuterat att grundutbildningarna bör ses över och beslutade vid mötet att 
tillsätta en arbetsgrupp för att se över behovet av utbildningar i framtiden så som 
grundutbildning för avelsfunktionärer, grundutbildning för funktionärer inom 
jakthundsklubbar och former för övriga utbildningar som AK ansvarar för, utöver 
avelskonferensen. Arbetsgruppen består av Kjell Andersson, Karin Drotz 
(sammankallande) och Helena Frögéli.  

AK beslutade att inte ha någon grundutbildning under 2017 och att under året 
diskutera former och innehåll för grundutbildning i framtiden.  
 

c) SKK Play  

Under 2015 startade SKK en programserie ”SKK Play för uppfödare” som ett led i 
vidareutbildning av uppfödare. SKK satsar genom detta på att nå ut till uppfödare 
genom webb-tv där man kan se de informativa programmen när som och hur 
många gånger som helst. Hittills har det gjorts ett utbildningsprogram per år och 
programmet som inledde serien handlade om något som ofta diskuteras på AKs 
möten – DNA-tester.  

2018 års program kan komma att handla om något inom AKs område och 
kommittén är välkommen att komma med förslag. Efter en kortare diskussion om 
tänkbara ämnen så som genetik och beteende hos valpar och unghundar, 
beslutade kommittén att avvakta med att lägga något förslag och istället ta upp 
frågan på nästkommande möte.  

 

§ 11 AKs ”visionsdag” 

I samband med föregående AK-möte 5-2016 hade kommittén avsatt en extra dag för 
att utbyta tankar om svensk hundavel i framtiden. Det är inom AK som större 
avelsfrågor lyfts och kommittén arbetar för att sprida en sund syn på avel inom 
organisationen. Hundavel är ett område där utveckling sker precis som i övriga 
organisationen och i samhället. Inför visionsdagen hade ledamöterna ombetts fundera 
på ett antal frågeställningar om hundavel i framtiden och hur kommittén kan arbeta 
med och för en sund hundavel. 

Vid dagens möte återrapporterade de arbetsgrupper som tillsatts på visionsdagen.  

En arbetsgrupp har tittat på dagens rutiner för inmönstring av hund, rutiner i andra 
europeiska länder samt hur inmönstring kan användas i avelsarbete för ökad sundhet 
och förbättrad hälsa hos en ras. AK tog del av gruppens diskussioner och tankar och 
samtliga var överens om att det är viktigt att öppna för möjlighet att förbättra fler 
egenskaper än exteriör. Rasens behov ska styra vilka hundar som mönstras in och vilka 
egenskaper dessa individer bör ha och det är viktigt att ras- och specialklubb är 
medvetna om föreliggande behov. Kommittén diskuterade inmönstring som ett 
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snabbare sätt att förändra en egenskap inom en ras då inmönstrade hundar kan 
införas i stamboken så snart de registrerats till skillnad från inkorsningshundar som 
under de tre första generationerna registreras i ett separat annexregister, vilket 
försenar införandet av nya egenskaper och ny genetisk variation.  

AK beslutade att uppdra till arbetsgruppen att ta fram ett färdigt förslag som reglerar 
tillvägagångssätt och rutiner vid inmönstring.  

En annan arbetsgrupp hade tittat på definition och tillämpning av rasbegreppet inom 
hästavel som en jämförelse till hundavel. AK informerades om hur man resonerar 
gällande stamböcker och ras inom ett antal hästraser och diskuterade skillnader och 
likheter med hundavel. Kommittén intresserade sig för möjligheten att liksom inom 
hästavel avla och gruppera individer efter funktion istället för enbart härstamning och 
renrasighet. Efter en spännande diskussion utanför de vanliga ramarna tackades 
arbetsgruppen för det presenterade materialet.  

 

§ 12 Avelsspärr 

Under hösten 2016 (AK 4-2016 § 93) diskuterade AK vilka förutsättningar som ska gälla 
för att en hund ska kunna avelsspärras i SKKs register. Diskussionen föranleddes av en 
ökning av inkomna ansökningar om att avelsspärra hundar som är anlagsbärare för ett 
enkelt recessivt defektanlag. Dessa hundar kan inte själva utveckla den aktuella 
sjukdomen men kan, om den paras med en annan anlagsbärare, föra sjukdomen vidare 
till avkomman. Om anlagsbärare däremot paras med en individ som är fri från 
sjukdomen riskerar inte någon av avkommorna att utveckla sjukdomen. AK tillsatte då 
en arbetsgrupp som närmare skulle gå igenom vilka regler som gäller för att belägga en 
hund med avelsspärr.   

Arbetsgruppen presenterade ett förslag där det skulle vara upp till hundägaren att 
fatta beslut om en avelsspärr utan restriktioner från SKK. AK diskuterade förslaget 
ingående och kunde se både för- och nackdelar med att slopa restriktioner för att lägga 
avelsspärrar.  

AK beslutade att bordlägga frågan då ledamöterna bedömde att konsekvenserna vid 
en förändring enligt det lagda förslaget behöver ses över ytterligare. 

 

§ 13 Dispensansökan shar pei 

Det förelåg en dispensansökan från en uppfödare som önskade avla på sin shar peitik 
som varit eyetackad som valp.  

Enligt SKKs registreringsregler föreligger registreringsförbud för avkomma efter 
föräldradjur som genomgått ögonoperation eller eyetacking. Ett sådant ingrepp 
medför avelsförbud.  

Enligt uppgift ska den aktuella hunden vara eyetackad endast på ena ögat och med 
anledning av inflammation i en hårsäck. Uppgifterna har inte styrkts genom 
journalkopia eller liknande.  
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AK noterade att den medföljande bilden på hunden vittnade om att hundens utseende 
är fördelaktigt ur ett hälsoperspektiv samt att även tikens DNA-testresultat för 
sjukdomen SPAID var gynnsamt för minskad förekomst av sjukdomen. Kommittén 
ansåg dock inte att de inkomna handlingarna kunde möjliggöra en dispens.  

AK beslutade att tillfråga uppfödaren om att få ta del av journalkopior eller annat intyg 
från veterinär som styrker att eyetacking endast gjorts på ett öga samt anledningen till 
ingreppet. Därefter kan kommittén återuppta ärendet.  

 

§ 14 Dispensansökan cavalier king charles spaniel 

Det förelåg en dispensansökan från en uppfödare som önskar dispens för avel på sin 
cavalier king charles spanieltik vars mor saknar intyg på hjärtundersökning utan 
anmärkning vid fem års ålder. Den tänkta avelstiken är född 2013 och kommer, enligt 
Registreringsreglerna, att kunna tas i avel vid 5 års ålder om hon själv då har ett 
hjärtintyg utan anmärkning. En beviljad dispens skulle möjliggöra för uppfödaren att ta 
sin tik i avel vid en lägre ålder än 5 år.  

AK gick igenom det inkomna materialet inklusive specialklubbens yttrande. Kommittén 
konstaterade att tikens mor har en sjukdomshistorik som manar till eftertänksamhet 
vid användande av avkommorna i avel. Kommittén fann inte att den tillgängliga 
informationen möjliggör dispens för den aktuella tiken.  

AK beslutade att avslå dispensansökan vilket betyder att tiken inte kan tas i avel förrän 
hon uppfyller kraven enligt gällande hälsoprogram för cavalier king charles spaniel.   

 

§ 15 Skrivelse collie 

AK har under hösten 2016 träffat projektgruppen för Svenska Collieklubbens projekt 
”mentalt sund collie” tillsammans med SBK och forskare från SLU. Efter mötet har AK 
mottagit en förfrågan om att bilda en arbetsgrupp tillsammans med projektgruppen 
och forskare vid SLU.  

AK har informerats om att det råder oklarheter angående vilken delaktighet Svenska 
Collieklubben har i projektet och vill därför att rasklubben klargör detta samt 
förtydligar projektgruppens uppgift, mål och mandat innan vidare arbete i frågan kan 
ske. AK har hittills uppfattat att rasklubben står bakom projektgruppen.  

 

§ 16 Dispensansökan collie 

Det förelåg en dispensansökan från en uppfödare att använda en hanhund i avel trots 
att den saknar känd mental status. För collie (föräldradjur födda t o m 2015-12-31) 
gäller registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har 
känd mental status. Med känd mental status menas att hunden genomgått en 
fullständig Mentalbeskrivning Hund, MH.  

AK tog del av ansökan inklusive bilagor samt specialklubbens yttrande.  
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Det har kunnat påvisas genom hundägarenkäter och resultat från mentalbeskrivningar 
att det finns stora rädslor hos rasen och rasklubben arbetar aktivt för att förbättra 
rasens mentalitet. Avelskommittén kan därmed inte, med tillgängliga uppgifter, se att 
det finns anledning att frångå regelverket och använda en hanhund som saknar 
resultat från MH. 

Avelskommittén beslutade, i enlighet med begäran från specialklubben, att avslå 
dispens. Ledamot Anna Uthorn anmälde reservation mot beslutet.  

 

§ 17 Köpa Hund 

SKKs webbplats köpahund.se lanserades våren 2011 och är idag ett uppskattat och 
välanvänt verktyg för organisationens uppfödare vid försäljning av valpar.  

För att få annonsera sin kull på köpahund.se ska kullen uppfylla vissa grundkrav och 
det uppstår ibland missförstånd mellan uppfödare och SKKs kansli när en kull inte får 
hänvisning på köpahund.se trots att den registrerats. Dessa missförstånd bottnar ofta i 
att det hittills finns en begränsning för annonsering för de kullar där något av 
föräldradjuren diagnostiserats med en allvarlig sjukdom som finns registrerad i SKKs 
databas. Dessa diagnoser har genererat en spärr i köpahund.se som medfört att kullen 
inte förmedlas. Diagnoserna är inte listade för allmänheten då en del av dem är 
komplexa och kan uppträda i olika former och grader. Oftast utgör dessa diagnoser 
hinder för annonsering men i vissa fall inte beroende på form och grad.  

AK har tidigare haft den här problematiken uppe till diskussion och nu var man överens 
om att det mest fördelaktiga vore att de kullar som SKK registrerar även ska förmedlas 
via köpahund.se om uppfödaren väljer det. En sådan förändring måste åtföljas av 
tydliga upplysningar till konsumenterna med liknande information som den som finns i 
Avelsdata. Det är av stor vikt att SKK uppmanar valpköpare att själva söka information 
om föräldradjuren.  

AK beslutade att föreslå SKKs arbetsgrupp för rashund och medlemsfrågor, som 
ansvarar för köpahund.se, att listan över diagnoser som renderar spärr i köpahund.se 
slopas.  

AK uppdrog till Avdelningen för avel och hälsa att kommunicera med de ansvariga 
gällande bilder som publiceras på köpahund.se. 

 

§ 18 Rasrelaterade projekt 

a) Engelsk bulldogg 

SKEB har inkommit med en rapport där det beskrivs hur klubben har arbetat med 
RAS sedan 2015 och hur arbetet kommer att fortgå. I rapporten nämns även vilka 
strategier och mål som uppfödarna rekommenderas att arbeta efter.  

AK tackade för den inkomna rapporten. AK noterade att rasen ingår som pilotras i 
KHMs projekt ”Att beskriva hundrasers mentalitet” och tog del av den beskrivning 
som klubben gjort av rasens mentalitet.  
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Vid förra kommittémötet beslutade AK att diskutera hanteringen av avelsfrågor för 
engelsk bulldogg med SKKs centralstyrelse. AK har därför skickat en skrivelse till 
Centralstyrelsen som beskriver kommitténs arbete med engelsk bulldogg som 
projektras från 2013.  I skrivelsen framgår även att klubben har haft svårigheter att 
initiera konkret arbete för att förbättra rasens hälsa och istället haft fokus på 
utställningsverksamhet. AK har bett om Centralstyrelsens syn på frågan och om 
hjälp med hur arbetet med klubben och rasen ska bedrivas i fortsättningen. I 
skrivelsen lämnas förslag på tänkbara åtgärder för att komma igång med den 
nödvändiga förbättringen av den engelska bulldoggens hälsa. AK ser fram emot CS 
återkoppling i frågan.  
 

b) Cavalier king charles spaniel 

Helena Skarp rapporterade från projektet avseende cavalier. Projektet har pågått i 
ca 2 års tid och nyligen hade gruppen ett avslutande möte. AKs representanter 
rapporterade om ett möte i positiv anda och med en gemensam positiv syn på 
framtida avelsarbete i enlighet med den nu fastställda avelsstrategin.  

Specialklubben håller en fin kontakt med sina medlemmar och är noggrann med att 
sprida information till uppfödare och hålla dem och medlemmarna uppdaterade. 
AK har goda förhoppningar om att uppfödarna kommer sättas väl in i RAS med 
klubbens hjälp och att antalet hjärtundersökta hundar kommer att öka. Därmed 
avslutas projektet med cavalier king charles spaniel. Uppföljning sker med 
femårsintervaller.  

 

§ 19 Hälsoprogram gordonsetter 

Det förelåg en ansökan från specialklubben för gordonsetter att ändra sitt nuvarande 
hälsoprogram för HD. I nuläget gäller registreringsförbud för valpar efter avelsdjur som 
är behäftad med höftledsfel vilket innebär att endast hundar med HD-grad A och B 
tillåts i avel.  

Klubben ansöker nu om en lättnad i registreringsreglerna för rasen vilket skulle 
medföra en sänkning i hälsoprogrammet från nivå 3 till nivå 2. Motiveringen är bland 
annat att man inte upplever några kliniska problem hos hundar med HD-grad C och 
klubben önskar använda sig av index för HD i framtiden istället vilket skulle bredda 
rasens avelsmaterial. Klubben önskar även att Sverige ska efterlikna övriga nordiska 
länder och sänka kravet till känd HD-status.  

AK tog del av klubbens ansökan och fann inga hinder för att sänka nivån på rasens 
hälsoprogram. 

AK beslutade att bifalla klubbens önskan om att hälsoprogram för HD hos 
gordonsetter ska ändras från nivå 3 till nivå 2. Beslutet kommer verkställas så snart 
SKKs kansli har färdigställt de nya rutinerna. Det nya hälsoprogrammet innebär att det 
föreligger registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell 
höftledsstatus. Giltigt resultat ska föreligga före parning.  
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 § 20 Hälsoprogram för bichon frisé 

Bichon Frisé Ringen hade tidigare inkommit med en ansökan om att avsluta nuvarande 
hälsoprogram för ögon avseende PRA. Motiveringen är att ett mycket litet antal PRA-
fall har konstaterats inom rasen sedan 1991.  

Yttrande har inhämtas från specialklubben Svenska Dvärghundklubben som var 
positiva till förändringen.  

AK tog även del av den anpassning som gjorts i avelsstrategin för bichon frisé där 
klubben rekommenderar ögonlysning av hund innan parning som ett verktyg för att 
säkerställa att inga hundar med ögonsjukdom går i avel.  

AK beslutade att bifalla klubbens önskemål och avsluta hälsoprogram för ögon 
avseende PRA hos bichon frisé. Hälsoprogrammet upphör i och med att beslutet är 
fattat.  

 

§ 21 Hälsoprogram för cane corso 

Det förelåg en ansökan från den avtalsanslutna klubben för cane corso om 
hälsoprogram på nivå 2 avseende armbågsledröntgen.  

Rasen har en relativt hög förekomst av ED och är en tung storvuxen ras och löper 
därmed större risk för kliniska problem. Rasen har ED-index sedan 2016. 

AK beslutade att bevilja klubben hälsoprogram i enlighet med deras önskemål. 
Hälsoprogrammet träder i kraft 2018-01-01 och kommer innebära registreringsförbud 
för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell armbågsledsstatus. Resultat ska 
föreligga före parning.  

 

§ 22 Hälsoprogram för rottweiler 

Det förelåg en ansökan om central registrering, hälsoprogram nivå 1, av Juvenile 
Laryngeal Paralysis & Polyneuropathy.  

AK noterade ansökan från rasklubben med positivt yttrande från specialklubben. 
Ansökan är sedan tidigare skickad till SKKs DNA-grupp för validering av det aktuella 
DNA-testet.  

AK beslutade att invänta DNA-gruppens yttrande och återuppta frågan på 
nästkommande kommittémöte.  

 

§ 23 Översyn av hälsoprogram  

a) Klubbarnas uppdrag 

SKK genomför en större regelöversyn under 2016-2020 som innefattar 
Registreringsreglerna och därmed hälsoprogrammen. Det praktiska arbetet att 
genomföra översynen av hälsoprogram ska utföras av respektive special- och 
rasklubb. Information om uppdraget skickades den 15 juni 2016 med 
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påminnelse den 15 augusti till samtliga special- och rasklubbar med 
hälsoprogram. Klubbarna ska se över och utvärdera hälsoprogram på nivå 2 och 
3 och skicka utvärderingen till SKKs avdelning för avel och hälsa senast den 1 
mars 2017.  
 

b) Utvärdering för ungerska raser (puli, pumi, mudi och komondor) 

AK hade mottagit utvärdering från Svenska klubben för ungerska rashundar i 
vilken klubben presenterade statistik och en generell lägesrapport från sina 
rasers hälsoprogram avseende HD nivå 2. AK hade önskat en mer utförlig 
utvärdering som bättre följt den befintliga mallen för utvärderingar av 
hälsoprogram. Det hade varit av intresse att få mer rasspecifikt underlag för att 
kunna skapa sig en bild av varje ras även om det är numerärt små raser med ett 
litet antal röntgade hundar.  
 

§ 24 Konferensbidrag 

Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet vid anordnande av 
konferens och uppfödarmöte.  

a) Svenska Vorstehklubben 
Det förelåg ansökan från Svenska Vorstehklubben om bidrag till en 
avelskonferens den 17 juni 2017. 
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

§ 25 SKKs utvecklingsfond  

a) DCM – irländsk varghund 

Det förelåg en ansökan från Irländska Varghundklubben om förlängd projekttid 
för studie av dilaterad cardiomyopati, DCM. Sjukdomen studeras av kardiologer 
vid SLU där även blodprover för studien samlas in.  

AK fann ingen anledning att neka förlängning av projekttiden utan beslutade 
att tillstyrka ett års förlängning av projekttiden. Det innebär att klubbens 
slutrapport ska vara SKKs avelskommitté tillhanda 2017-12-31 
 

b) SPAID – shar pei 

Det förelåg en ansökan från specialklubben för shar pei om medel för att 
delfinansiera ett större antal SPAID-test för shar pei. Klubben anser att 
insamling av en större numerär av dessa tester skulle ge en bra bild av 
hälsoläget inom det svenska avelsmaterialet.  

AK diskuterade den inkomna ansökan och konstaterade att detta projekt är av 
intresse även för att kunna validera testet med avseende på överenstämmelse 
mellan hundarnas fenotyp och genotyp. 
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AK beslutade att föreslå att klubben beviljas ansökt medel, 30 000 kr, för 
projektet. Ekonomisk redovisning ska ske till AKs sekreterare och skriftlig 
rapport ska ske vid projektets slut, dock senast 2019-03-01. 
 

c) SM hos cavalier king charles spaniel 

AK hade mottagit en delrapport från University of Surrey där en studie av 
skallformens koppling till syringomyeli, SM, pågår.  

AK tackade för rapporten. 
 

d) Rapport pågående projekt Peter Savolainen 

Kjell Andersson rapporterade kort från de projekt som forskare Peter 
Savolainen driver gällande merlefärg hos den sibiriska populationen av 
lapphundslika hundar och den genetiskt jämförande studien av svensk 
lapphund och de sibiriska lapphundslika hundarna.  

AK noterade informationen.  

 

§ 26 Protokoll 

     AG SRD 4-2016 

Kommittén noterade protokollet och lade det därefter till handlingarna. 
 

§ 27 Protokollsutdrag  

 Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 160 Cavalier king charles spaniel 

 Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 137 Miniature american shepherd 

 Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 154 Samsyn inom organisationen 

 Protokollsutdrag från CS 5-2016 § 146 SKKs utvecklingsfond 

Kommittén noterade protokollsutdragen. 
 

§ 28 Pågående ärenden 

Kommittén gick igenom listan över pågående ärenden och aktualiserade den. 
 

§ 29 Kopia för kännedom 

 Statistik AI 2016 

 Tio i topp importer 2016 

 Minnesanteckningar möte med SDHK och rasklubbar 2016-10-26 

 Exempel på veterinärintyg skickat till Registreringsavdelningen 

 Hanterat ärende – eyetackad shar pei  
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§ 30 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 14 mars 2017. 

 

§ 31 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström tackade de närvarande och avslutade därefter sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Annica Uppström,    Anna Uthorn, 
ordförande     justerare  

 

 

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


