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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2019-02-16--17. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Patrik Cederlöf (vice ordf.), Kerstin Andersson, Kjell 
Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta och Elisabeth Rhodin. 

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Maria Ehrenberg, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia 
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.  

Anmält förhinder:  

Lena Abrahamsson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 01 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson, hälsade ledamöter och adjungerade välkomna till årets 
första kommittémöte. Extra välkomnad blev vikarierande veterinär på SKKs avdelning 
för avel och hälsa, Maria Ehrenberg. Därefter följde en kort presentation av 
kommitténs ledamöter och adjungerade innan ordförande förklarade mötet öppnat. 
 

§ 02 Val av justeringsperson 

Maria Dahlberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 03 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 04 Föregående protokoll 
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Det föregående protokollet gicks igenom. Kommittén noterade att några av 
projektpunkterna kommer att diskuteras på dagens möte. Det föregående protokollet 
fastställdes och lades till handlingarna.  

 

§ 05 Ekonomisk rapport 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med december 
2018. Kommittén informerades om att årsbokslut inte är gjort och att mindre 
justeringar i resultatet för 2018 ännu kan ske.  

SKK/AK hade inget att erinra gällande det ekonomiska läget utan kunde lägga den 
ekonomiska rapporten till handlingarna.  

 

§ 06 Knäledsröntgen hos boxer 

Under slutet av 2016 uppmärksammandes Svenska Boxerklubben på att screening av 
knäleder hos boxer inte ger den information som uppfödare behöver för att, genom 
avelsurval, minska förekomsten av korsbandsskador eller andra mjukdelsskador i 
knäleden hos boxer, utan att det är en bedömning av leden och förekomsten av 
eventuella pålagringar. Sedan början av 2017 har SKK och Svenska Boxerklubben (med 
information till specialklubben) haft en dialog kring detta. Rasklubben och SKK har, 
med hjälp av SKKs veterinärmedicinska expert Åke Hedhammar, gått ut med 
information till medlemmar bland annat via rasklubbens webbplats om varför det inte 
är relevant att fortsätta med knäledsscreening hos boxer eller ha ett hälsoprogram för 
detta. Det fanns ett stort behov av att informera medlemmar, uppfödare och 
hundägare och inget avslut av programmet gjordes därför under 2017.  

SKK/AK har tagit del av en skrivelse från tre personer som är oroade för hur beslutet 
att avsluta det nämnda hälsoprogrammet kommer att påverka rasens knäproblematik.  
Kommittén förstår oron vid avslutande av ett långvarigt hälsoprogram men det finns 
ingen anledning att ha kvar ett hälsoprogram som inte längre kan förväntas ge ett bra 
underlag för uppfödare att använda i sitt avelsarbete. Syftet med ett hälsoprogram är 
att uppfödare ska kunna ta hänsyn till ett dokumenterat resultat vid val av avelsdjur 
och på så sätt föra rasens hälsa framåt. Hälsoprogrammet har varit verkningsfullt så till 
vida att det nu är sällsynt att man ser hundar med de förändringar som nuvarande 
screeningprogram fångar upp. Det har dock visat sig att det man screenar för i det 
nuvarande hälsoprogrammet inte förklarar majoriteten av de kliniska problem som 
dagens boxrar har i sina knäleder. SKK valde därför under 2016 att screeningen av 
knäleder för boxer ska avslutas. 

Kommittén gick igenom tidigare material om knäledsröntgen för boxer samt 
informationen från klubben.  

SKK/AK beslutade att, med omedelbar verkan, avsluta hälsoprogram på nivå 3 
avseende knäledsstatus för boxer. SKKs kansli kommer dock att fortsätta avläsning och 
central registrering av röntgenbilder (hälsoprogram på nivå 1) för hundar röntgade 
fram till och med 2019-06-30.  
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SKK/AK tog del av en pågående studie på Sveriges Lantbruksuniversitet vilken syftar till 
att belysa knäledsproblematik hos hundar. SKK/AK hoppas att doktoranden som 
genomför studien har möjlighet att ägna extra uppmärksamhet åt just boxerns knän 
för att framgent finna en metod att komma tillrätta med problematiken.  

Informationen om boxerknän som genom åren har samlats hos SKK via screening finns 
tillgänglig som forskningsmaterial för framtida studier samt för ras- och specialklubb. 
Den av klubben initierade uppföljningen av tidigare screenade hundar välkomnades 
som ett värdefullt underlag för fortsatt forskning och underlag till eventuella åtgärder 
för att minska knäledsproblematiken hos boxer  

 

§ 07 Nya raser i SKKs register 

a) Riktlinjer för att ta in nya raser 
SKK får regelbundet in ansökningar om att stambokföra och registrera nya 
raser. Det kan, inte sällan, vara en enstaka individ som har importerats. Ibland 
är det nationellt erkända raser mer sällan rör det sig om raser som är erkända 
av FCI (Fédération Cynologique Internationale). Till nyligen har Nordisk 
Kennelunion haft ansvar för vilka raser som ska registreras inom de nordiska 
länderna men sedan något år tillbaka är det upp till respektive lands 
kennelklubb om en ras ska registreras eller inte. SKK/AK anser att frågan om 
godkännande av nya raser för registrering är viktig. Kommitténs ståndpunkt är 
generellt att nya raser ska tas in med försiktighet, särskilt om det är en ras som 
har sitt ursprung i en befintlig ras. Det är viktigt att titta på vad en ny ras tillför 
hundbeståndet i Sverige samt att mentaliteten och användningsområdet kan 
accepteras i det svenska samhället. 

SKK/AK beslutade, i enlighet med uppdrag från SKK/CS, att tillsätta en 
arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för hur SKK ska förhålla sig till ansökningar 
om att registrera nya raser. Arbetsgruppen består av Patrik Cederlöf, Maija-
Lena Eloranta, Lena Vikmång, Petra Waleij och Sofia Malm. Petra Waleij är 
sammankallande. Arbetsgruppen uppdrogs att presentera ett första förslag på 
nästkommande kommittémöte i april. 
 

b) Ansökan om ny ras 
SKKs avelskommitté mottog under 2018 en ansökan om att registrera en ny ras 
i Sverige. Då det har skett stora förändringar i hanteringen av godkännande av 
nya raser vill kommittén ha de nya riktlinjerna fastställda innan man hanterar 
en ansökan om registrering av ny ras.  

SKK/AK beslutade, i enlighet med tidigare diskussion, att bordlägga den 
aktuella ansökan till dess att utarbetade riktlinjer är framtagna.  
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§ 08 Skrivelse gällande dispensregistrering och inmönstring 

Avelskommittén gick igenom en skrivelse från en uppfödare av lapsk vallhund. I 
skrivelsen önskar uppfödaren svar på ett antal frågor, bland annat gällande de 
inmönstringar som genomförts av lapsk vallhund under 2018. Uppfödaren önskar även 
att SKK ska ha ett tätt samarbete med rasens hemland vid dispensregistrering av lapsk 
vallhund. 

SKK/AK noterade att skrivelsen innehöll flera påpekanden att ta i beaktande och att 
flera synpunkter redan har tillmötesgåtts i och med det relativt nya regelverket för 
dispensregistrering som finns publicerat i SKKs registreringsregler.  

SKK/AK beslutade att uppdra åt SKKs avdelning för avel och hälsa att besvara 
skrivelsen. 

 
§ 09 Dispensansökan parning laekenois 

Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att genomföra en 
parning där uppfödaren önskar använda en belgisk vallhund/laekenoistik med HD grad 
C i avel. Enligt hälsoprogram för laekenois ska avelsdjuren vara fria från HD för att 
avkomman ska kunna registreras utan avelsförbud. 

SKK/AK tog del av uppfödarens motivering samt yttrande från special- och rasklubb. 
Klubbarna anger bland annat att tiken, förutom HD grad C, saknar registrerat MH-
resultat. Även tikens syskon saknar resultat för HD och ED vilket gör att det finns 
mycket begränsad tillgång till utvärderat material avseende både fysisk hälsa och 
mentala egenskaper. 

Kommittén konstaterade att det inte finns skäl att bevilja dispens för parningen. 
SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från special- och rasklubb, att avslå 
ansökan. 

 

§ 10 Önskemål om att häva avelsspärr 

Gotlandsstövareföreningen hade skickat in en önskan om att häva avelsspärren för en 
individ i en inkorsningskull där man korsat hygenstövare med gotlandsstövare i 
enlighet med föreliggande rasvårdsprojekt. SKK har tidigare hävt avelsspärren för två 
syskon till den aktuella hunden och dessa har därefter gått i avel. Den hanhund man nu 
önskar kunna ta i avel är meriterad på jaktprov och både ras- och specialklubben anser 
att han kan bidra positivt till rasens avelsarbete.  

SKK/AK beslutade att häva avelsspärren på Astuens Kolle SE46422/2014.   

 

§ 11 Ansökan om dispensregistrering av samojed 

SKK/AK hade mottagit en ansökan om att dispensregistrera två samojedtikar. 
Kommittén gick igenom den tillhandahållna informationen och diskuterade ärendet 
samt de gällande reglerna för dispensregistrering. De aktuella hundarna har, enligt 
ägaren, mycket att tillföra till rasen med avseende på temperament och 
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draghundsegenskaper. Dock har de en delvis känd härstamning då tikarnas pappa är 
en SKK-registrerad hanhund.  

Trots en välarbetad ansökan och ett positivt yttrande från special- och rasklubb 
beslutade SKK/AK att man saknar klarhet i vissa frågor rörande de aktuella hundarna. 
Kommittén uppdrog därför till SKKs kansli att inhämta ytterligare information från 
hundägaren och därefter tas beslut i frågan av Avelskommitténs verkställande utskott.  

 

§ 12 Dispensansökan cavalier king charles spaniel 

Förelåg en ansökan från en uppfödare som önskar dispens för avel på sin cavalier king 
charles spanieltik vars far saknar intyg på hjärtundersökning utan anmärkning vid fem års 
ålder. Den tänkta avelstiken är född 2015 och har ett hjärtintyg ua men har också 
konstaterad patellaluxation grad 1.  
En veterinär har konstaterat att tiken har cystisk endometrit och har därför 
rekommenderat att tiken ska ha en valpkull då han menar att det ska avhjälpa den 
hormonella åkomman. Bifogat till ansökan fanns ett intyg från veterinären.  
SKK/AK gick igenom det inkomna materialet inklusive specialklubbens yttrande.  
Kommittén uttalade att det är anmärkningsvärt av en veterinär att rekommendera avel på 
en tik som inte är frisk. Det strider mot såväl SKKs grundregler som gällande lagstiftning.  
Kommittén fann inte att den tillgängliga informationen möjliggör dispens för den aktuella 
tiken.  

AK beslutade att avslå dispens. 
 

§ 13 Skrivelse från Svenska Schäferhundklubben 

I slutet av 2017 beslutade SKK/CS att registreringsregler för tysk schäferhund med 
avseende på HD skulle kvarstå oförändrade till 2019-01-01, trots att rasen i januari 
2018 fått tillgång till HD-index. Det betyder att en specialvariant (hälsoprogram på nivå 
3 med krav på fria höfter men utan några rekommendationer eller krav på kullindex 
över 100) har kommit att gälla för registrering av tysk schäferhund under 2018.  

SKK/AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Schäferhundklubben där man önskar 
att rasen ska ha samma registreringsregler avseende HD som övriga raser som har HD-
index och hälsoprogram för HD på nivå 3.  

Frågan ligger i dagsläget inte på SKK/AKs bord men kommittén hoppas att 
Centralstyrelsen inom kort ska ta upp frågan på nytt då den pågående HD-utredningen 
snart är klar.  Med hänsyn till den oklarhet det nuvarande hälsoprogrammet genererar 
bör det finnas ett sista datum för den generella dispens som SKK/CS har utfärdat. 

Under senaste året har Avelskommittén mottagit många dispensansökningar från 
uppfödare som vill genomföra parningar där både avelsdjurens individuella index för 
HD och/eller kullindex överstiger 100 men ena avelsdjuret har HD grad C. Det är 
olyckligt att rasen har ett avelsverktyg som, med nuvarande regler, inte går att nyttja 
fullt ut då det gamla synsättet; att selektera enbart på fenotyp, finns kvar i 
registreringsreglerna. Att bevilja ett stort antal dispenser från ett hälsoprogram är inte 
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rätt väg att gå. SKK/AK önskar att SKK/CS tillsammans med ras- och specialklubb tar 
upp frågan för diskussion igen.  

 

§ 14 Rutiner för dispensansökningar 

SKKs avdelning för avel och hälsa har tidigare uppdragits av SKKs avelskommitté att 
fatta beslut i vissa dispensärenden där uppfödare inkommit med ansökan om att få 
använda hund i avel där parningen, i någon del strider mot SKKs registreringsregler. 
Detta för att handläggningstiden ska kunna kortas ner och uppfödaren får svar mellan 
kommittémöten. Avdelningen för avel och hälsa fattar endast beslut i de fall ras- och 
specialklubb är eniga om bifall och inga övriga frågetecken föreligger gällande 
kombinationen.  

SKK/AK beslutade att dispenserna ska listas av kansliet och protokollföras vid 
efterföljande kommittémöte.  

I de fall det råder oenighet eller oklarheter hänskjuts dispensförfrågan till SKK/AKs 
närmaste möte.  

SKK/AK beslutade att de dispenser som tas upp på kommittémöte ska beredas extra av 
den kommittéledamot som står på tur att justera mötesprotokollet. Ledamoten ska 
även föredra dispensärendena på mötet.  

 

§ 15 Arbete tillsammans med Svenska Stövarklubben 
I SKKs avelskommittés arbete ingår att, i samverkan med berörda specialklubbar, 
främja en sund avel av de svenska raserna med fokus på långsiktig hållbarhet och 
genetisk variation.  

Kommittén har det senaste åren ägnat en del diskussioner åt de svenska stövarraserna 
och dess framtid. Den traditionella jakten med stövare på hare och räv följer en 
nedåtgående trend i Sverige vilket resulterat i att efterfrågan på stövarvalpar minskat 
och registreringssiffrorna för de svenska stövarraserna har gått ner. SKK/AK tittade på 
uppdaterad statistik över registreringssiffror av stövare från 90-talet och fram till idag. 
Kommittén har tidigare framfört ett förslag om att skapa en gemensam ras, ”svensk 
stövare”, där nuvarande raser kan vara varianter av svensk stövare. Detta skulle 
möjliggöra för öppna stamböcker varianterna emellan och klubben skulle inte behöva 
söka dispens för inkorsning av andra stövarraser i de svenska stövarraserna. 

Under början av 2018 tog SKK/AK åter upp kontakten med specialklubben i hopp om 
ett nytag i fråga om stövarraserna. 

SKK/AK hade mottagit en inbjudan till möte med representanter från Stövarklubben. 
Kommittén tackade klubben för initiativet och ser fram emot en dialog och ett 
produktivt möte under våren.  

Representanter till mötet, tillika SKK/AKs arbetsgrupp för stövarfrågor, består av Kjell 
Andersson, Bengt Pettersson, Sofia Malm och Helena Skarp. 
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§ 16 Skrivelse gällande diskbråck hos tax 

Det förelåg en skrivelse från en dansk veterinär till SKKs avdelning för avel och hälsa. 
Skriftställaren vill ha svar på ett antal frågor om SKKs syn på avelsstrategi för att 
komma tillrätta med diskbråck hos tax.  

Det finns ett pågående samarbete mellan SKK och Svenska Taxklubben gällande 
diskbråck och ryggproblematik hos tax. SKK har därför inte möjlighet att svara närmare 
på detaljfrågor från skriftställaren utan hoppas att denne vill följa kommande 
rapporter från arbetet.  

 

§ 17 Ansökan om korsavel mellan miniature american shepherd och australian 
shepherd 

Under 2016 (AK 2-2016) hanterade SKK/AK en förfrågan om miniature american 
shepherd som ny ras. Kommittén konstaterade då att rasen i det mesta är lik australian 
shepherd som också är dess ursprung. Mot bakgrund av den generellt restriktiva 
hållningen till godkännande av ny ras om den är snarlik en existerande ras, föreslog 
kommittén att miniature american shepherd skulle vara en storleksvariant av 
australian shepherd med samma standard och möjlighet att para mellan varianterna. 
Nordisk Kennelunion beslutade emellertid att godkänna miniature american shepherd 
som en egen ras inom Norden varpå det var naturligt att SKK registrerade den som 
egen ras.  

Till dagens möte förelåg en ansökan från Svenska Miniature American 
Shepherdklubben om att få registrera avkommor efter kombinationer av sin ras och 
australian shepherd som miniature american shepherd. I motiveringen nämns att 
dessa två från början är samma ras och många av miniatyrerna redan har australian 
shepherd i stamtavlan. Klubben önskar att små australian shepherd ska kunna 
användas vid avel med miniature american shepherd för att bredda avelsbasen. 
Klubben önskar detta under en period på fem år för att därefter utvärdera.  

SKK/AK är positiv till att bredda den genetiska variationen och förstår att det finns ett 
behov av flöde från australian shepherd till miniature american shepherd. 

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.  

 

§ 18 Förekomst av HD hos welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke 

SKK har mottagit frågor från en hundägare rörande höftledsdysplasi (HD) hos welsh 
corgi cardigan och welsh corgi pembroke. Frågeställaren upplever HD som en 
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problematik hos framförallt welsh corgi cardigan men även hos pembroke. SKK/AK gick 
igenom statistik från SKK Avelsdata och från Agria Breed Profile. I den tillgängliga 
försäkringsstatistiken har man slagit ihop de båda raserna. Antalet röntgade individer 
är lågt men tyvärr visar statistik för raserna att det föreligger både kliniska problem 
samt en hög andel hundar avlästa med HD grad C och D.  

Specialklubben för båda raserna kontaktades för att inhämta mer information om hur 
man upplever förekomsten av hältor inom raserna och hur klubben ser på HD i 
raserna. Klubben hade svarat med en skrivelse som behöver kompletteras med 
faktabaserad information.  

SKK/AK noterade att klubben har genomfört en hälsoenkät och att det finns en första 
sammanställning tillgänglig på klubbens webbplats. Kommittén tar tacksamt emot den 
slutliga utvärderingen av den genomförda enkäten.  

SKK/AK uppdrog åt Svenska Welsh Corgi Klubben att sammanställa information om 
läget för den svenska populationens kliniska besvär kopplade till höftleder. Kommittén 
önskar även att klubben, efter en kartläggning, funderar över strategier för att komma 
framåt i arbetet med en förbättrad höftledshälsa. Klubben kan till exempel ta kontakt 
med den finska rasklubben då antalet röntgade corgis (både cardigan och pembroke) 
är betydligt större i Finland.  

SKK/AK emotser specialklubbens rapport senast den 1 juni 2019.  

 

§ 19 Dispens för avel – pointer 

Det förelåg en ansökan från specialklubben Svenska Pointerklubben om att kunna 
använda sperma från icke levande hundar med okänd HD-status, hundarna ska enligt 
uppgift vara avlidna före 2018. Rasen har numer krav på känd höftledsstatus för 
registrering. Syftet skulle vara att få tillgång till en bredare avelsbas. Klubben önskar 
själva ge dispens till aktuella parningar.  

SKK/AK påtalade att det inte är möjlighet att ge någon generell dispens i sådana här 
fall utan klubben är välkommen in med förfrågan om specifika parningar.  

 

§ 20 Remissvar till Jordbruksverket 

SKK/AK tog del av ett remissförslag av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna 
råd om hållande av hundar och katter. Kommittén gick igenom avsnitten som 
innefattade avel och noterade föreslagna förändringar.  

SKK/AK konstaterade att flera formuleringar förbättrats och underlättar för djurägaren 
att göra rätt vid avel med hund medan till exempel avsnittet om komplex arvsgång 
fortfarande bör justeras.  

Ledamöterna ombads inkomma med förslag på formuleringar och justeringar till SKKs 
kansli så snart som möjligt då SKK kommer att yttra sig om det liggande förslaget inom 
kort.   
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§ 21 Arbete med brakycefala raser 

Sedan flera år tillbaka pågår ett projekt som syftar till att arbeta proaktivt för 
kortskalliga (brakycefala) rasers hälsa. På senare år har arbetet intensifierats och flera 
arbetsgrupper har tillsatts inom olika områden för att föra arbetet framåt inom hela 
organisationen. Att SKK står enad är en förutsättning för att få till ett hållbart arbete 
som genomsyrar alla delar av hundavel, hundägande och tävling. För att de aktuella 
hundrasernas existens, ur ett hälso- och välbefinnandeperspektiv, inte ska bli ifrågasatt 
är det viktigt att vi arbetar tillsammans för en minskning av de exteriöra överdrifterna 
och därmed för en minskad hälsoproblematik. SKK/AK ser sin roll i avels- och 
hälsoarbetet för dessa raser som central inom organisationen och på dagens möte 
ägnades en lång stund åt ingående diskussioner om arbetet med de brakycefala 
raserna.  
 

a) Rapport från AG-ES 
Patrik Cederlöf (vice ordförande i SKK/AK och ledamot i AG-ES) meddelade att 
det är många projekt som pågår parallellt inom Arbetsgruppen för exteriör 
sundhet för att förbättra brakycefala hundrasers hälsa. Bland annat har filmen 
”Pedigree dogs for the future – and the role of BSI” tagits fram och kommer att 
ersätta de tidigare obligatoriska genomgångarna av SRD (särskilda rasspecifika 
domaranvisningar) på länsklubbsutställningar. SKK förväntar sig att samtliga 
svenska exteriördomare ska vara ambassadörer för SRD och därmed tillgängliga 
för frågor om SRD på de olika utställningarna där de tjänstgör som domare.  

Vidare informerades om en kommande exteriördomarkonferens för SDHKs 
brakycefala raser där även Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg och Svenska 
Bostonterrier Klubben medverkar. Konferensen äger rum i november 2019.  

SKK/AK noterade att från och med 2020 kommer hundar som tre gånger givits 
”disqualified på grund av ohälsa” att stängas av från avel samt prov-, tävlings 
och utställningsverksamhet. Om anledningen till diskvalificeringen är 
andningsbesvär kommer hunden att stängas av med omedelbar verkan redan 
vid första diskvalificeringen.  

Under 2018 bestämde SKK, i dialog med aktuella special- och rasklubbar, att 
man skulle inventera hälsostatusen i bostonterrier, engelsk bulldogg, fransk 
bulldogg och mops. Hittills har ca 130 hundar beskrivits under de 
inventeringstillfällen som har ägt rum under 2018 och 2019. Helena Skarp 
informerade om tillvägagångssättet vid inventeringen och hur besiktningen av 
hundarna går till. De deltagande hundägarna har varit positiva både till att visa 
upp sin hund och till det arbete som görs för dessa hundrasers hälsa. 
Inventeringen kommer på sikt att ge en bild av den exteriöra och genetiska 
variationen inom dessa raser.  

Under rapporteringspunkten togs det även upp hur viktigt det är med samsyn, 
samverkan och kunskapsutbyte inom organisationen för att motverka exteriöra 
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överdrifter hos rashundar och kunna arbeta proaktivt för hundars hälsa. 
 

b) Besiktning av brakycefala (kortskalliga) hundar 
En arbetsgrupp i olika faser bestående av veterinärer, rasklubbsrepresentanter 
och personal från SKKs kansli har under en tid arbetat med att ta fram ett intyg 
inför avel med brakycefal ras.  
Besiktningsintyget med den aktuella utformningen (undersökning i vila och 
med ett belastningsmoment) bedöms efter de utprovningar som genomförts 
under det gångna året kunna tjäna som ett gott avelsverktyg. Verktyget är 
avsett att användas för att bedöma symptom på andningsproblem och 
oförmåga att reglera temperaturen i vila och efter belastning. Det ska även 
beskriva utseendemässig utformning som påverkar risken för hälsoproblem 
förknippade med brakycefali, hos individen eller dess avkomma. Hundarna kan 
besiktigas från två års ålder och tillåts att göra om besiktningen tidigast 6 
månader efter genomförd besiktning.  
För att implementera besiktningen av hundarna har ett tvåårigt projekt inletts 
till vilket SKKs centralstyrelse har reserverat medel och SKKs kansli har avsatt 
personella resurser. Under de två åren ska SKKs kansli bland annat bistå 
aktuella klubbar med material och information om besiktningen, arrangera 
besiktningar tillsammans med klubbarna samt kontraktera kliniker och 
veterinärer för att kunna utföra besiktningar.  
SKK/AK förevisades en verksamhetsplan och en budget för projektet och 
kommittén hade inga invändningar mot projektets metod eller disponering av 
resurser. Kommittén tackade för information om projektet.  

 

c) Hälsoprogram - besiktningsintyg för avel för brakycefala raser 
För att det ovan nämnda besiktningsintyget för avel med brakycefala raser ska 
komma till nytta ur ett avelsperspektiv förelåg ett förslag att införa central 
registrering (hälsoprogram på nivå 1) för de fyra aktuella raserna avseende 
besiktningsintyget för avel. Besiktningen registreras då i SKKs databas och 
redovisas i SKK Avelsdata.  
SKK/AK tog del av värdefull information från veterinär expertis i frågan och 
förde en lång diskussion om hur man bäst hjälper de brakycefala raserna 
framåt i hälsoarbetet. Kommittén har även noterat att belastningstester och 
obligatoriska undersökningar av brakycefala hundar inför avel diskuteras 
respektive finns i bland annat Finland, Tyskland och England.  
 
SKK/AK beslutade att införa central registrering (hälsoprogram nivå 1) av 
avelsbesiktningsintygen för engelsk bulldogg, fransk bulldogg, bostonterrier och 
mops. Det innebär att det inte föreligger några krav på avelsdjur att ha 
genomfört besiktningen men att besiktningen är tillgänglig för hundar av dessa 
raser. Att hunden har genomgått en besiktning (eller valt att avbryta eller 
rekommenderats att avbryta) kommer alltså att registreras hos SKK centralt 
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och resultaten av undersökningen kommer i likhet med andra hälsoprogram att 
publiceras offentligt för att möjliggöra utnyttjandet av denna information i 
avelsarbetet. Det kommer att vara möjligt att genomföra testet med början 
redan våren 2019 och den centrala registreringen av resultaten påbörjas så 
snart IT-stöd finns.  
 

d) Uttalande om avel på brakycefala raser 
För att tydliggöra SKKs arbete och mål med arbetet för sundare brakycefala 
raser beslutade SKK/AK att göra följande uttalande:  
 
SKK/AK anser att det inte är förenligt med svensk djurskyddslagstiftning eller 
Svenska Kennelklubbens grundregler, punkt 2:2, att till avel använda en hund 
som till följd av sin kortskalliga utformning uppvisar kliniska symptom från sin 
andning eller har en anatomisk utformning som ökar risken för hälsoproblem 
hos den aktuella individen eller dess avkomma.  
 
Det är aldrig förenligt med grundreglerna att till avel använda hundar med: 
- kraftiga andningsmissljud 
- kraftigt ansträngd andning (för tecken på detta se nedan) samt dyspné 

(andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)  
- uttalad värmekänslighet eller trötthet, kollaps, svimningar 
- kraftigt knipta näsborrar 
 
Brakycefali (kortskallighet) innebär en förändring av skallens ben med kortare 
skalle och nosparti och olika grader av påverkan på näsborrarnas öppningar 
liksom de strukturer som ska rymmas och fungera inuti skallen. Kortskalliga 
hundar löper, på grund av denna förändring, risk att drabbas av hälsoproblem, 
varav de mest allvarliga är kopplade till andningen och temperaturregleringen. I 
sina allvarligare former kan dessa problem ha stor inverkan på hundens hälsa 
och välfärd och påverka möjligheten till ett normalt hundliv. Exempel på 
symtom från andningsvägarna orsakade av kortskallighet omfattar 
andningsmissljud, ansträngd andning (ex. bukandning, andning med öppen 
mun, mednickning med huvudet), oförmåga att reglera temperaturen, 
värmekänslighet, överhettning, svimning, trötthet, ovilja att leka och 
motionera. 
 
SKK/AK menar att de hundar som används i avel bör ha ett mycket gott 
allmäntillstånd, vara i avsaknad av andningsmissljud, andas utan ansträngning, 
kunna reglera sin temperatur tillfredsställande, vara i sunt hull, ha öppna och i 
alla avseenden normalt utformade näsborrar, samt ha en noslängd som inte är 
överdrivet kort. I undantagsfall samt under en övergångsperiod när 
avelsarbetet fokuserar på en förskjutning mot en mindre utpräglad 
kortskallighet kan dock hundar som inte uppfyller alla dessa ovannämnda 
parametrar användas i avel men då i kombinationer som påverkar den aktuella 
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rasens medelvärde i positiv riktning avseende ovanstående parametrar. I 
sådana fall bör undantaget inte avse samma parameter hos båda föräldrarna.  
Hundar som inte uppfyller de önskvärda egenskaperna i flera av de beskrivna 
parametrarna bör inte användas i avel. 
 
Ovanstående uttalande är ett förtydligande samt en utveckling av SKKs tidigare 
uttalande och åtgärder avseende avel med kortskalliga hundraser där bland 
annat nedanstående framgår:  
 
 ” • Det är aldrig förenligt med Djurskyddslagen och SKKs Grundregler att till 
avel använda djur med kliniska problem som kan förknippas med kortskallighet  
 
• För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med 
kortskallighet måste avelsurvalet ta större hänsyn till de generella parametrar 
som påverkar andningsförmågan såsom vidden på näsborrar, nosens längd, 
bredd och djup, utrymmet i mun och svalg, luftstrupens bredd och fasthet, 
bröstkorgens volym samt rasspecifika förhållanden.” 
 
”Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i 
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande av 
korrekt rastyp.” 
 

e) Robinow syndrome 
SKK/AK hade tagit del av en studie från början av 2019 i vilken man funnit den 
genetiska bakgrunden till ”screw tail” hos raserna engelsk bulldogg, fransk 
bulldogg och bostonterrier. Studien visar på stora genetiska och fenotypiska 
likheter med något som kallas Robinow syndrome hos människa. Hos 
människor ses kroppsliga förändringar framförallt i olika delar av skelettet så 
som deformation av skallen, ansiktet, fingrar och tår.  
Frågan har fått internationell spridning och diskuteras nu inom Nordisk 
Kennelunion, NKU. SKK har tidigare vidarebefordrat studien till de klubbar vars 
raser omnämns i denna. 
SKK/AK uttalade att kommittén följer frågan vidare.  

 

§ 22 Rasspecifika avelsstrategier, RAS 

a) Skrivelse gällande RAS för dalmatiner 

SKK/AK tog del av en skrivelse från ett antal uppfödare gällande RAS för 
dalmatiner. I skrivelsen anförs brister som skriftställarna anser föreligger i det 
fastställda RAS.  

SKK/AK kan inte se att det finns anledning att vidta några åtgärder eller återta 
fastställandet för RAS. Dokumentet har varit uppe för påseende på klubbens 
webbplats långt innan det fastställdes av SKK och dessutom tagits upp på 
uppfödarmöte och årsmöte. Kommittén tog del av uppfödarnas åsikter och ett 
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svar kommer att skickas till skriftställarna.  
 

b) Standardtexter för RAS 

SKK/AK gick igenom tre texter som var förslag till standardtexter att införas i 
RAS-dokumentet för de raser som så önskar. Kommittén har förstått att det 
finns en efterfrågan från klubbar att få hjälp med formuleringar inom vissa 
områden. Texter klubbarna nu kan välja att ta in i sina RAS finns inom 
områdena brakycefali, SRD och mentalitet.  
SKK/AK beslutade att textförslagen skulle revideras något och uppdrog åt 
Helena Skarp och Maria Ehrenberg att justera texterna och sedan kommunicera 
dem med Avelskommittén innan texterna blir tillgängliga för klubbar att 
använda.  
 

c) Hälsoprogram och RAS för dobermann 

SKKs avdelning för avel och hälsa har haft en dialog med Svenska 
Dobermannklubben avseende registreringsregler för dobermann. SKK/AK har 
behandlat dispensansökningar gällande HD-kravet hos rasen och bad klubben 
fundera på om det kan vara lämpligt att nedprioritera HD i avelsarbetet till 
förmån för arbete med dilaterad cardiomyopati (DCM). Klubben ombads 
hantera frågan i samband med uppdatering av RAS. 

Svenska Dobermann klubben har kommit med genomtänkta och bra 
synpunkter gällande rasens hälsa och har under 2018 sett över möjligheten att 
justera nuvarande hälsoprogram för HD. SKK/AK tackade klubben för en bra 
dialog och noterade att klubben har knutit kontakt med veterinär Åke 
Hedhammar. 
 

d) RAS på specialklubbskonferensen 

SKK/AK förevisades RAS-presentationen från specialklubbskonferensen som 
ägde rum i början av februari samt en sammanställning över de deltagande 
klubbarnas åsikter och input under presentationen. En punkt som särskilt 
diskuterades var mentorskap från SKKs avelskommitté för klubbarna i RAS-
arbetet.  

SKK/AK beslutade att, i de fall behov föreligger, kan Avelskommitténs 
ledamöter vara mentorer för klubbar i RAS-arbetet.  

Kommittén hade en lång diskussion om processen inför fastställande av RAS 
och hur SKK/AK ser på klubbarnas egen förankringsprocess av dokumentet i 
klubben och gentemot uppfödare.  

SKK/AK uppdrog åt Anne Bucksch att se över skrivningen på SKKs webbplats 
gällande förankring av RAS inom klubbarna.  
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e) RAS hos SKK för granskning 

 Engelsk springer spaniel, Elisabeth Rhodin 

 Bostonterrier, Maija-Leena Eloranta  

 Russkiy toy, Kerstin Andersson  

 King charles spaniel, Elisabeth Rhodin  

 Bosanski ostrodlaki gonic barak, Kjell Andersson   

 Bearded collie, Maria Dahlberg  

 Basset fauve de bretagne, Kjell Andersson    

 Tibetansk terrier, Kerstin Andersson  

 Griffon belge, bruxellois, petit brabancon, Elisabeth Rhodin  

 Welshterrier, Elisabeth Rhodin  

 Magyar agar, Maria Dahlberg  

 Irländsk varghund, Maria Dahlberg  

 Grönlandshund, Lena Vikmång  
 

f) RAS för fastställande 

 Basset fauve de bretagne, Kjell Andersson  
Klubben behöver uppdatera RAS med mer aktuell statistik innan det 
fastställs.  

 Bearded collie, Maria Dahlberg  
RAS för bearded collie fastställdes. 

 King charles spaniel, Elisabeth Rhodin   
RAS för king charles spaniel fastställdes. 

 Welshterrier, Elisabeth Rhodin  
RAS för welshterrier fastställdes. 

 Bosanski ostrodlaki gonic barak, Kjell Andersson   
RAS för bosanski ostrodlaki gonic barak fastställdes.  

 Tibetansk terrier, Kerstin Andersson  
RAS för tibetansk terrier fastställdes. 

 Russkiy toy, Kerstin Andersson  
RAS för russkiy toy fastställdes 

 Bostonterrier, Maija-Leena Eloranta 
SKK/AK hade önskat att avelsstrategin hade innehållit bredare belysning 
av klubbens arbete för en sund brakycefal ras. Kommittén kommer att 
ta fram ett förslag till text som klubben kan ta med i RAS vid nästa 
revidering. RAS för bostonterrier fastställdes.  
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§ 23 Utbildning 

a) Utvärdering av avelskonferens 2018 

SKK/AK tog del av en anonym utvärdering av avelskonferensen 2018. 
Utvärderingen visade att deltagarna var mestadels positiva till konferensen 
men innehöll även konstruktiv feedback om önskvärda förbättringar. 
Kommittén noterade att åsikterna om föreläsningarnas svårighetsgrad och djup 
går brett isär vilket är ett återkommande dilemma för arbetsgrupperna som 
planerar avelskonferenser. 
 

b) Avelskonferens 2019 

SKK/AK har tidigare beslutat om en avelskonferens under 2019. Ändrade 
förutsättningar och tidsbrist gör att konferensen skjuts några månader framåt i 
tiden och nytt datum är 21-22 mars 2020. Temat för konferensen är begreppet 
hundras. I arbetsgruppen för nästkommande avelskonferens ingår Maija-Lena 
Eloranta, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg, Elisabeth Rhodin, Anne Bucksch 
och Helena Skarp. Sammankallande i gruppen är Anne Bucksch.  
 

c) Webbutbildning hundavel och genetik 

Under hösten genomfördes de första webbutbildningarna om hundavel och 
genetik. Utvärderingen efter de avslutade utbildningarna visar att kursen är 
uppskattad och mycket innehållsrik. Den innehåller så många delar och täcker 
ett så stort område att flera deltagare påpekat att de önskat att kursen sträckt 
sig över längre tid.  
SKK/AK uttalade att det är viktigt att avelsfunktionärer bereds plats då de 
förväntas ha genomfört kursen innan de deltar i den centrala 
avelsfunktionärsutbildningen.  
 

d) Avelsfunktionärsutbildning 2019 

Kommittén förevisades den inbjudan till avelsfunktionärsutbildningen 9-10 
mars 2019 som skickats ut till klubbar. Ledamöterna fick även ta del av schema 
och vidtalade föreläsare för helgen. 

SKK/AK tackade för informationen och noterade att innehållet ser mycket 
intressant ut.  
 

e) AK noterade ett protokollsutdrag från Utbildningskommittén med information 
om tillvägagångssätt vid ansökan om utvecklingspengar för distansutbildningar. 
Kommittéer har möjlighet att ansöka om medel löpande under 
verksamhetsåret. AK har i nuläget inga projekt planerade för utveckling av 
någon distansutbildning. 
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§ 24 Konferensbidrag 

a) Ansökan från Specialklubben för Kontinentala fågelhundar, SKF 

Det förelåg en ansökan från specialklubben SKF om bidrag till en avelskonferens 
den 11-12 maj 2019. Kommittén tog del av det preliminära programmet, 
information om föreläsningar samt uppskattade kostnader för konferensen. 

SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler. 
 

b) Ansökan från Svenska Wheaten Terrier Klubben, SWTK 

Det förelåg en ansökan från rasklubben för irish softcoated wheaten terrier, 
SWTK, om bidrag till en nordisk avelskonferens den 30 november till 1 
december 2019 i Stockholm. Kommittén tog del av inbjudan till de nordiska 
länderna, konferensprogrammet, information om föreläsningar, budget för 
konferensen samt ett positivt yttrande från Svenska Terrierklubben.  

SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler. 
 

c) Blankett för ansökan om konferensbidrag 
SKK/AK gick igenom den blankett som tagits fram för att underlätta för klubbar 
att göra en komplett ansökan om bidrag för avelskonferenser. Ledamöterna 
föreslog förändringar och uppdrog åt SKKs kansli att revidera blanketten och 
presentera ett nytt förslag för kommittén.  

 

§ 25 Rapport ”Pilot study of head conformation changes over time in the Cavalier 
King Charles spaniel breed” 

SKK har, på Avelskommitténs förslag, varit med och delfinansierat en studie inom 
cavalier king charles spaniel avseende huvudformens betydelse för sjukdomen 
syringomyeli.  
SKK tog del av rapporten och tackade Lena Gillstedt och Dr Clare Rusbridge för 
slutrapporten.  

 

§ 26 Information från ledamöter och adjungerade 

Helena Skarp ingår i Samverkansgruppen för hundvälfärd och informerade om att 
gruppen ska sammanträda inom kort. 
Helena Frögéli berättade att sex hundraser har fått så kallad 500-analys efter att 500 
hundar inom rasen har genomfört Beteende- och personlighetsbeskrivning hund. 
Vidare informerade hon om pågående utbildning och projekt inom Kommittén för 
hundars mentalitet.  
Anne Bucksch meddelade att HD-utredningen snart ska knytas ihop och en första 
redovisning ska göras för SKKs centralstyrelse i april och därefter för SKKs 
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medlemsorganisationer. 
Maija-Lena Eloranta har blivit invald i en arbetsgrupp som jobbar med inkorsning inom 
svensk lapphund och kommer även att prata om det projektet vid Svenska 
Lapphundklubbens årsmöte. 
Petra Waleij informerade kommittén om att projektet valpregistrering online är i 
slutskedet och kommer att göras tillgängligt under våren.  

 

§ 27 Projekt genetisk variation 

SKK/AK gick igenom minnesanteckningar och uppdragslista från den långa diskussion 
om genetisk variation som kommittén hade vid en av mötesdagarna i oktober.  

Efter diskussionen formulerade Elisabeth Rhodin ett dokument att utgå ifrån för 
fortsatta diskussioner på temat. Dokumentet var uppskattat av kommittén och alla 
ledamöter är välkomna att fylla på med material för att komma framåt ytterligare föra 
diskussionen framåt.  

 

§ 28 Protokoll och protokollsutdrag 

 UKK 4-2018 

 UKK 5-2018 

 UK 5-2018 

 UtstK 5-2018 

 DK 5-2018 

 CS 5-2018 

 Protokollsutdrag CS 5-2018 angående stövare 

  

SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.  
 

§ 29 Kopia för kännedom 

 Artikel om korsningsprojekt clumber 

 AI-statistik tom 2018 

 Dispensregistrerade hundar under 2018 

 Svenska raser - uppdaterad powerpoint 

 Nytt på mentalitetsfronten 

 500-analys labrador 

 200-analys labrador 

 Att tolka BPH 

 Mejlsvar angående genetisk variation 
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 "Dog breeds: towards genomic management of populations with a high 
incidence of genetic defects" 

 Projekt inmönstring av lapsk vallhund under 2018 

 Projektutveckling inmönstring lapsk vallhund 

 

§ 30 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum 3 april 2019.  

 

§ 31 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

SKK/AK beslutade att paragraf 21 ska justeras innan den offentliggörs.  

 

§ 32 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för årets första kommittémöte och 
avslutade därefter sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Bengt Pettersson,    Maria Dahlberg, 
ordförande     justerare  

 

 

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


