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Protokoll fört vid möte med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 2023-01-19.  

Närvarande 

Ordinarie ledamöter 

Eva Lejdbrandt (ordförande), Agneta Ståhle (vice ordförande), Camilla Andersson, Mikaela 

Sandbacka, Charlott Sandberg, Liselott Ringman och Kristina Pettersson 

Adjungerade 

Anne Bucksch, Sofia Malm Persson, Helena Skarp och Petra Waleij (deltog §10 c - §10 e) 

Journalistisk bevakning 

Åsa Lindholm  

Anmält förhinder  

Maija-Leena Eloranta, Patrik Cederlöf, Anna Björklund  

Protokoll 

Linda Widebeck 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Eva Lejdbrandt hälsade alla välkomna och förklarade årets första möte öppnat. 

§ 2 Val av justerare 

Kristina Pettersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 

§ 4 Föregående protokoll 

Kommittén gick igenom föregående protokoll och lade det därefter till handlingarna. 
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§ 5 Bordlagda ärenden och uppdrag från föregående möte 

a) 2022 5 § 95 a Flerfärgade pudlar 

Till dagens möte hade mötesinbjudan inkommit från Svenska klubben för flerfärgade pudlar. 

Mötesinbjudan var ställd till kommitténs ordförande som genom sekreteraren tackat nej till 

möte till dess att NKU-VK sammanträtt. Svenska klubben för flerfärgade pudlar har fått ta del 

av den konsekvensanalys som tidigare tagits av fram av AK och klubben har återkopplat med 

ett dokument med reflektioner över konsekvensanalysen. SKK/AK noterade informationen.  

b) 2022 5 § 95 b Bildandet av egen rasklubb för flerfärgade pudlar  

SKK/AK beslutade att fortsatt bordlägga ärendet till dess att NKU-VK sammanträtt. 
 

§ 6 Beslut från SKK/AKs verkställande utskott   

a) Dispens för veterinär att genomföra BOAS gradering enligt RFG-S 

Ansökan om dispens för veterinärer att genomföra BOAS-gradering enligt RFG-Scheme inom 
Svenska Kennelklubben utan steg 1 specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. 
Veterinären har idag huvudansvar för BOAS-gradering samt BOAS-operationer vid 
djursjukhuset veterinären arbetar på samt genomför regelbundet BOAS-kirurgi. SKK/AKs 
verkställande utskott beslutade att bevilja veterinären rätt att efter genomgången utbildning 
genomföra bedömning av hundar i enlighet med RFG-Scheme.  

 

SKK/AK beslutade att fastställa VUs beslut. 
 

§ 7 Uppdrag kennelfullmäktige 

a) Verksamhetsplan 2022–2023 

Mötet såg över verksamhetsplanen och pågående uppdrag inom kommittén. Det är flera 

parallella uppdrag vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper och kansliet. Hur långa projekten 

är skiljer sig åt och flera uppdrag är utsedda vid kennelfullmäktige och därmed 

tidsbegränsade medan andra pågår under längre tid. Kommittén kunde konstatera att 

många uppdrag är avklarade och lade istället extra vikt vid uppdrag som fortsatt pågår under 

verksamhetsåret och några uppdrag sker även i samverkan med andra kommittéer inom 

organisationen.  

Angående de frågor som rör HD kommer kommittén att kontakta de klubbar som 

motionerat för att informera i frågan.  

b) Rapport över tidsbestämda uppdrag  

Mötet tog del av den rapport över tidsbestämda uppdrag som sekreteraren lämnat in till 

SKKs centralstyrelse, CS.  
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§ 8 Rasspecifika avelsstrategier, RAS  

Sedan föregående möte har den nya mallen för revidering av RAS publicerats på SKKs 

webbplats. Under den digitala rasklubbsträffen den 23 november genomfördes en 

genomgång av informationen som finns gällande RAS på webbplatsen och den nya mallen 

presenterades för deltagarna. Kommittén diskuterade det viktiga uppdraget i att granska och 

fastställa RAS och i det arbetet ge såväl stöd som vägledning till klubbarna. AK konstaterade 

att det är hög arbetsbelastning för flera ledamöter där kommittén eventuellt skulle behöva 

utökas.  

Vidare såg kommittén över listan med inkomna RAS och ledamöter lyfte hur det pågående 

arbetet ser ut.  

a) RAS för fastställande 

Anne Bucksch redogjorde att fem RAS kommit in till kommittén för fastställande. 

• Vit herdehund 

• Siberian husky 

• Shiba 

• Norsk lundehund 

• Kromfohrländer 

SKK/AK beslutade efter genomgång av vardera utlåtande att fastställa RAS för vit herdehund, 
siberian husky, shiba, norsk lundehund samt kromfohrländer.  
 

b) Pågående RAS-revidering   
 
SKK/AK diskuterade en pågående revidering av RAS där granskaren önskar stöttning från 
kommittén. Rasklubben har presenterat ett fåtal förslag som inte är förenliga med SKKs 
regelverk. Rasklubben hänvisar till det tidigare godkända RAS-dokumentet där kommittén 
konstaterade att det inte är en självklarhet att något som tidigare godkänts vid en 
granskning fortfarande gäller. Rasklubben vill även införa registreringsförbud för 
anlagsbärare, något som inte är förenligt med SKKs avelspolicy. SKK/AK konstaterade att om 
rasklubben vill införa registreringsbestämmelser kräver det att klubben ansöker om att 
införa ett hälsoprogram.  
 
SKK/AK konstaterade att granskaren bemött klubben helt korrekt och beslutade att ett RAS-
dokument i nuvarande form inte kan fastställas utan behöver återremitteras.  
 

c) Diskussionsunderlag inför specialklubbskonferens 
 
Eva Lejdbrandt presenterade ett diskussionsunderlag inför kommande 
specialklubbskonferens som främst kommer att fokusera på specialklubbarnas arbete med 
att revidera RAS. Utöver att arbeta med RAS kommer även hälsoprogram och villkor för avel 
att lyftas. Under specialklubbskonferensen föreläser utöver ordförande även Anne Bucksch 
och Mikaela Sandbacka.  
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SKK/AK noterade informationen och önskad kommittén representanter trevliga dagar på 
årets specialklubbskonferens.   
 

d) Arvode för granskning av RAS 
 
Sekreteraren informerade om att arbetssättet gällande utbetalningen av arvode för 
granskning av RAS förändras och att kommittén informeras om nya rutiner via e-post. 
SKK/AK noterade informationen.   
 
§ 9 Utbildningar 

a) Avelskonferens 2022 

Den 12–13 november arrangerades den centrala avelskonferensen med temat: Varför har 

det blivit så svårt att välja avelsdjur? Utmaningen att bedriva avel i små populationer – nu 

aktuell även för stora raser. Drygt 140 avelsfunktionärer och styrelseledamöter från ras- och 

specialklubbar deltog under helgen. SKK/AK tog del av den utvärdering som genomförts efter 

konferensen och konstaterade att helgens budskap ser ut att ha tagits emot väl av 

deltagarna. 

b) Avelskonferens 2024  

SKK/AK planerar för en avelskonferens under 2024 och arbetsgruppen rapporterade från sitt 

arbete. Temat för konferensen är SKKs framtid, med utgångspunkt i Vision 2030, och tanken 

är att väva in mer mentalitet vilket gör att ett samarbete med SKKs kommitté för hundars 

mentalitet, KHM, har inletts. SKK/AK konstaterade att utvärderingen från avelskonferensen 

2022 visar på att en majoritet av deltagarna uppskattar att träffas fysiskt. Arbetsgruppen 

uppmanades att planera för en fysisk avelskonferens den 10–11 februari 2024.  

c) Avelsfunktionärsutbildning 2023   

Den helgkurs som planeras för ras- och specialklubbarnas avelsfunktionärer den 4–5 februari 

genomförs på SKKs kansli. Information och anmälningsformulär har skickats ut till samtliga 

specialklubbar och ett knappt 30-tal anmälningar har kommit in. SKK/AK noterade 

informationen och önskade arbetsgruppen lycka till med utbildningen.  

d) Digitala rasklubbsträffar 

Den 23 november 2022 arrangerades en digital rasklubbsträff med temat att arbeta med 

RAS där Anne Bucksch och Mikaela Sandbacka föreläste. Under träffen varvades föreläsning 

med diskussion. Föreläsningen spelades in men stötte på en del tekniska problem vilket gör 

att publicering eventuellt inte är möjligt men kommittén diskuterade möjligheten att 

eventuellt spela in en genomgång som kan publiceras på SKKs webbplats. Under 2023 är 

ambitionen att arrangera en träff med temat att arbeta med RAS riktad till specialklubbar.  

SKK/AK ser positivt på träffarna som arrangerades under hösten 2022 och anser att det bör 

fortsätta under 2023. Träffarna ska fortsatt vara riktade till ras- och specialklubbar och 

diskuterade förslag på teman för året:  
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• Genetisk variation under vår alternativt under tidig sommar  

• Att arbeta med RAS riktad till specialklubbar under vår  

• Policyuttalande gällande ED under hösten 

• RFG-Scheme/BOAS under hösten 

 

e) Webbinarium 2023/2024 

Den 1 december 2022 föreläste Maija-Leena Eloranta om genetisk variation där drygt 300 

deltagare var med och lyssnade och ställde frågor till föreläsaren. Anne Bucksch samt Sofia 

Malm Persson var med och besvarade frågor från åhörarna. Vidare informerades kommittén 

om att SKKs arbetsgrupp för webbinarier har ett gediget schema för våren. Årets första 

webbinarium den 26 januari deltar AKs ordförande på tillsammans med ordförande i såväl 

Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén, Kommittén för marknadsföring av rashundar 

samt Arbetsgruppen för rashundars sundhet och berättar om vilka uppfödarfrågor som det 

arbetas med just nu.  

§ 10 Ärenden 

a) Border collie och registreringskrav  

Den arbetsgrupp som tidigare tillsatts för att arbeta med frågan om border collie och dess 

registreringskrav rapporterade om arbetet. En framtagen konsekvensanalys samt de 

underlag som skickats till AK presenterades och arbetsgruppen informerade om genomförda 

möten med såväl Svenska Vallhundsklubben, SVaK, som gruppen innehållande bland annat 

författaren till den ursprungliga skrivelsen. Arbetsgruppen kan konstatera att det inte finns 

tillräckliga skäl baserade på fakta att genomföra föreslagna förändringar i det befintliga 

regelverket. Arbetsgruppens uppfattning är att kravet på godkänt vallhundsprov ska kvarstå i 

regelverket. Efter arbetsgruppens presentation samt ingående diskussion beslutade SKK/AK 

att föreslå CS att nuvarande regelverk för border collie kvarstår. SKK/AK hänvisar författaren 

av skrivelsen till att gå via den demokratiska processen för att genomföra förändringar inom 

organisationen.   

Vidare informerades kommittén om att det finns en rad i SKKs registreringsregler under 

border collie som handlar om att dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur inte 

medges. Mötet menar att meningen bör strykas med anledning av att den tillkom i en annan 

situation än den som råder idag och att innebörden inte är förenligt med idag gällande 

regelverk för dispensregistrering. SVaK har under det genomförda mötet informerats om vad 

strykningen innebär och SKK/AK beslutade att stryka följande mening ur SKKs 

registreringsregler: 

• Dispensregistrering efter oregistrerade föräldradjur medges ej. Gäller fr o m 1991-01-

01.  
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b) Embark DNA-test siberian husky/alaskan husky 

Eva Lejdbrandt informerade kommittén om det ärende som inkommit gällande inblandning 

av alaskan husky i hundrasen siberian husky. Mötet tog del av det framtagna underlaget 

avseende DNA-tester för bestämning av rastillhörighet. Mötet konstaterade att Fédération 

Cynologique Internationale, FCIs, definition av en hundras är att dess stamtavla omfattar 

minst tre kompletta generationer av hundar av samma ras, registrerade i en stambok erkänd 

av FCI. Detta är ett krav för att en hund ska kunna tilldelas ett internationellt championat. 

SKK har som rutin att en hund som har en godkänd FCI-stamtavla utfärdat av ett annat lands 

kennelklubb godkänns för registrering i SKKs stambok. Det är dock relativt vanligt att hundar 

inte har en komplett härstamning i tre generationer. En av de vanligaste orsakerna till att 

hunden inte har en godkänd FCI-stamtavla är att det finns hundar i härstamningen som inte 

är registrerade i en organisation som är godkänd av FCI. Det kan också vara så att hunden i 

fråga är dispensregistrerad (inmönstrad). I dessa fall registreras hunden, enligt gängse 

rutiner, med ofullständig härstamning i SKKs stambok. SKK har i dagsläget inget krav på DNA-

profiler eller härstamningskontroll för registrering utan utgår ifrån att de uppgifter som 

uppfödaren lämnar är korrekta. 

Även om DNA-tekniken ger möjlighet till mer detaljerad information om en hunds genetiska 

bakgrund är tolkningen av testresultaten inte helt okomplicerad. SKK/AK konstaterar, 

baserat på dialog med Embark, att de genetiska analyser av rastillhörighet som idag erbjuds 

inte kan tillämpas för att säkert avgöra om en hund kan anses uppfylla FCIs krav på tre 

generationer av samma ras. 

SKK/AK poängterade också att definitionen av en ras inte bör jämställas med att individerna i 

stamboken vid molekylärgenetiska analyser inte visar spår av någon annan ras. Nyligen 

skapade raser, raser med öppen stambok eller där inkorsningar har gjorts i närtid kommer av 

naturliga skäl att uppvisa genetisk variation från mer än en ras. Kommittén konstaterade 

vidare att rashundsaveln står inför utmaningar relaterade till stängda stamböcker och låg 

genetisk variation, vilket bör beaktas vid tillämpningen av nya molekylärgenetiska verktyg. 

SKK/AK beslutade att det framtagna underlaget avseende DNA-tester för bestämning av 

rastillhörighet förmedlas till såväl ras- som specialklubb.  

c) Svenska Schäferhundklubben gällande härstamning på tysk hund  

Svenska Schäferhundklubben hade till dagens möte inkommit med ett svar gällande det 

beslut som togs vid AK-4 2022 §78 f. Ärendet handlade om en i Tyskland inmönstrad hund 

som använts i avel i Sverige. Hunden har en FCI stamtavla och i SKKs databas är hunden 

registrerad utan härstamning enligt gängse rutiner. Svenska Schäferhundklubben önskade 

ett DNA-test på hunden men SKK/AK beslutade då att det inte fanns någon anledning till att 

göra undantag från rutiner för importerade och inmönstrade hundar samt att SKKs 

avelspolicy styrker att en inmönstrad hund inte ska ses avvikande. SKK/AK beslutade därmed 

att inte ändra uppgifter i Hunddata om inte kennelklubben i hundens exportland, i det här 

fallet VDH, ändrar ståndpunkt i fallet.  
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SKK/AK diskuterade skrivelsen ingående och beslutade att den inte förändrar något i det 

tidigare tagna beslutet utan att kommitténs inriktning kvarstår. 

d) Inkorsningsprojekt stövare  

Mötet såg över den ansökan som nu inkommit från Svenska Stövarklubben angående 

inkorsningsprojekt för schillerstövare. Projektet är ett samarbete mellan Svenska 

Stövarklubben och Svenska Schillerstövareföreningen. Specialklubben beskriver i 

projektplanen att den huvudsakliga målsättningen är att öka den genetiska variationen men 

även att bibehålla och utveckla rasens exteriör samt vitalisera hundarnas jaktliga 

egenskaper. Projektplanen beskriver en öppen stambok mot den serbiska stövaren, srpski 

gonic, som använts inom det tidigare rasvårdsprojektet samt påminner om schillerstövaren 

såväl exteriört som jaktligt. Förslaget av hundras för inkorsning är även förankrat hos 

rasklubben genom att det presenterats på dess årsmöte där såväl enskilda hundägare som 

uppfödare ställt sig bakom förslaget.   

SKK/AK noterade även att det till dagordningen förelåg två protokoll från Svenska 

Stövarklubbens styrgruppsmöten angående inkorsningsprojektet. 

SKK/AK beslutade att godta specialklubbens projektplan och noterade att kullar som föds 

innan SKKs nya X-register är lanserat kommer registreras enligt nuvarande rutiner. När X-

registret är lanserat kan de korsningsdjur som registrerats under 2023 flyttas. SKK/AK 

önskade klubben lycka till med sitt arbete.  

e) Registreringsavgifter 

Ett förslag om att införa en ensad registreringsavgift för svenska valpar innan 5 månaders 

ålder förelåg. Idag är avgiften för att registrera valpar efter meriterade föräldradjur 585 

kr/valp och för kullar där en eller båda föräldradjur är omeriterade är avgiften 765 kr/valp. 

Den högre registreringsavgiften kan leda till att uppfödare utesluter en stor del av 

populationen ur avel vilket inte gynnar dagens kunskaper om begränsad genetisk variation 

och det ökade behovet av en breddad avelsbas. 

SKK/AK beslutade att delegera till Eva Lejdbrandt att ta med sig diskussionen till CS om en 

ensad registreringsavgift för svenska valpar som registreras före 5 månaders ålder utan 

hänsyn till föräldradjurens meritstatus.  

f) Avelsrätt vid frusen sperma 

Ett förslag förelåg om att formulera tydlig information i SKKs registreringsregler avseende 

avelsrätten för frusen semin. Petra Waleij informerade om att ett förslag till avtal behöver 

färdigställas innan kommittén kan fastställa underlaget.  

SKK/AK beslutade att ärendet bordläggs i väntan på avtalet.  

g) Projekt ökad genetisk variation  

Vid kommitténs sista möte för 2022, AK-5, antogs lathunden avseende projekt för ökad 
genetisk variation och kansliet uppdrogs att ta fram förslag på rutiner för hur ansökningar 
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om korsningsprojekt ska hanteras av kommittén och kansliet. Till dagens möte förelåg ett 
förslag som kommittén såg över och diskuterade. Rutinerna innebär i korthet att när ett 
inkorsningsprojekt är godkänt av SKKs avelskommitté behöver inte de enskilda korsparningar 
som görs inom ramen för projektet beslutas av SKK/AK centralt utan kan hanteras av 
rasklubben själva enligt fastställda kriterier. I det fall en uppfödare önskar genomföra en 
inkorsning utan att det i rasen finns något av SKK/AK beslutat inkorsningsprojekt behöver 
ansökan om detta behandlas och beslutas om av SKK/AK. 

Mötet konstaterade att rutinerna är bra men att ett tillägg behöver göras i fallen där ett 

inkorsningsprojekt är godkänt av SKK/AK. Tillägget innebär att: 

• Uppfödaren behöver, tillsammans med registreringsansökan, skicka in godkännande 

avseende korsparningen från rasklubben så att det framgår för SKKs kansli att 

korsningen är godkänd. 

SKK/AK beslutade efter tillägget att fastställa föreslagna rutiner.  

h) Svensk vit älghund 

Svenska Vita Älghundsklubben och Svenska Älghundsklubben har inkommit med en 
förfrågan om stöd från SKK/AK med att planera och hitta strategier för ett långsiktigt 
inkorsningsprojekt. Kommittén har tidigare fått in förfrågan från klubbarna och beslöt då att 
tillsätta en arbetsgrupp bestående av Mikaela Sandbacka, Sofia Malm Persson, Camilla 
Andersson och Anne Bucksch (sammankallande). Sedan arbetsgruppen tillsattes har 
klubbarna utformat en enkät där ägare av svensk vit älghund från Sverige och Norge deltagit. 
I enkäten har klubbarna efterfrågat information om allergier, ögon, fertilitetsproblem, 
tänder, epilepsi samt jaktliga egenskaper. Klubbarna har även frågor gällande PRA och 
retinopati.  
 
SKK/AK beslutade att arbetsgruppen bjuder in ras- och specialklubb till möte framöver och 
diskuterar såväl projektet för inkorsning som hälsofrågorna gällande ögon (PRA/retinopati).  
 

i) Pilotprojekt Aninova 

Sofia Malm Persson presenterade ett förslag till pilotprojekt för utveckling och utvärdering 

av möjligheten att implementera ett mer modernt avelsverktyg som komplement eller 

ersättare till nuvarande Avelsdata. Pilotprojektet är tänkt att genomföras i samarbete med 

Aninova, ett norskt företag som arbetar med forskning och verktyg för avelsarbete inom 

hund och även andra djurslag. Avelsverktyget skulle innehålla mer funktioner än vad 

Avelsdata idag kan erbjuda, som länge efterfrågats inom organisationen.  

 

Kommittén föreslår att pilotprojektet initialt ska inkludera en ras, cavalier king charles 

spaniel. Anledningen är att rasen är i fokus med avseende på hälsa och SKK/AK bedriver ett 

projekt i samverkan med specialklubben i syfte att ta fram verktyg och avelsstrategier för en 

långsiktig och hållbar utveckling av rasen. Kommittén såg även över ett separat underlag 

innehållande kostnader för pilotprojektet.  
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SKK/AK ställer sig positiva till det föreslagna pilotprojektet. Föreslås att i steg 1 inkludera 

samtliga punkter utom den som rör avelsvärdering för hjärta. Denna del kan eventuellt 

genomföras i steg 2 beroende på utfall av steg 1.  

SKK/AK föreslår att CS beviljar medel till pilotprojektet. 

j) Svenska Lapphundklubben  

Eva Lejdbrandt föredrog att det bör planeras in ett möte med Svenska Lapphundklubben för 

att diskutera avelsstrategier.  

SKK/AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Eva Lejdbrandt, Agneta Ståhle, 

Helena Skarp samt Fanny Bergevi som då är vikarierande sekreterare i kommittén.  

§ 11 Hälsoprogram  

a) Respiratory Function Grading Scheme, RFG-S  

Kommittén noterade den information som har publicerats på SKKs webbplats gällande RFG-

Scheme. Vidare informerades mötet om att det den 26 januari genomförs utbildning av 

veterinärer på SKKs kansli där det är 14 svenska veterinärer samt fem danska som deltar. Dr 

Jane Ladlow genomför såväl teoretisk som praktisk utbildning under dagen och fler 

utbildningstillfällen kommer att arrangeras framöver.  

Mötet noterade även att en dispensansökan ställd till jordbruksverket från Svenska 

Dvärghundsklubben, MopsOrden, Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg samt Fransk 

Bulldogg förelåg. Klubbarnas förslag är att kunna använda hundar som graderats med grad 2 

i kombination med hundar som graderats med grad 0 alternativt grad 1.  

Vidare förelåg ett underlag från Jordbruksverket innehållande tillämpning samt bedömning 

av de olika BOAS-gradernas i relation till svensk djurskyddslagstiftning. Jordbruksverket 

beskriver att de svenska djurskyddsbestämmelserna kräver att de djur som används i avel 

ska ha sådana anatomiska och fysiologiska egenskaper att de inte riskera att påverka varken 

föräldradjurs eller avkommors hälsa och välfärd negativt. För att individer med brakycefalt 

syndrom ska kunna anses uppfylla dessa bestämmelser bedömer Jordbruksverket att det 

krävs att individerna i fråga är kliniskt opåverkade av sitt syndrom och att individens tillstånd 

inte förvärras vid belastning. Utifrån beskrivningarna i BOAS-graderingen gör det att hundar 

med grad 2 och 3 som beskriver tillstånd där djurens välfärd är påverkad, inte kan anses leva 

upp till djurskyddslagstiftningens krav utifrån lagtexten och förarbeten. 

SKK/AK betonade att det beslut som kommittén tidigare tagit gällande nivå på hälsoprogram 

grundar sig i den beskrivna lagstiftningen.  

b) Uppföljning med Svenska Welsh Corgi Klubben 

Sedan föregående möte har det underlag som efterfrågats inkommit från Svenska Welsh 

Corgi Klubben. Klubben redogör för vad som genomförts sedan det möte som arrangerades 

2020 mellan kommitténs representanter samt specialklubben. SKK/AK konstaterade att det 

är en liten andel av populationen som är HD-röntgade.  
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Anne Bucksch, Sofia Malm Persson och Agneta Ståhle ingår i arbetsgruppen och kommer att 

boka in ett möte med specialklubben.  

§ 12 Dispensärenden 

a) Hantering av dispensärenden  

Sekreteraren lyfte att det bör tydliggöras i protokollet om en beviljad dispensregistrering ska 

genomgå inmönstring på en utställning eller inte.  

b) Dispensansökan clumber spaniel  

Dispensansökan har inkommit om att registrera en clumber spaniel från Ryssland. Hunden 
är registrerad i International Kennel Union, IKU, och importerades till Sverige den 7 mars 
2022. Då en hund måste vara minst 12 månader vid dispensansökan har ägaren fått 
avvakta med att skicka in sin ansökan. Kommittén diskuterade ansökan och konstaterade 
att såväl ras- som specialklubb har rekommenderat att godkänna ansökan med 
motiveringen att det är en numerärt liten hundras med hög inavelsökning och mycket 
begränsad avelsbas där varje individ är av stor betydelse. Då hunden i fråga är importerad 
från Ryssland behöver ansökan även gå via SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, 
UKK.  
 
SKK/AK beslutade att utifrån ras- och specialklubbs yttrande rekommendera UKK att 
tillstyrka dispensansökan.  
 

§ 13 Konferensbidrag 

Svenska Irländsk Varghund Klubben samt Svenska Gårds- och Vallhundsklubben hade skickat 

in varsin rapport samt ekonomiska utfall efter genomförda avelskonferenser. Kommittén 

tackade för rapporterna samt uppdrog till sekreteraren att betala ut bidragen enligt tidigare 

beslut.  

§ 14 Utvecklingsfonden 

SKK har mottagit ansökningar från två projekt om medel från SKKs utvecklingsfond inom det 

område som SKK/AK förvaltar.  

a) Svenska Älghundklubben  

Svenska Älghundklubben har inkommit med en ansökan om finansiering av ett projekt för att 
öka antalet ögonlysta jämthundar. Anledningen är att det uppmärksammats ögonproblem 
hos jämthunden. Ett antal tillfällen för ögonlysning i samband med t. ex hundutställningar 
har arrangerats vilka har finansierats av Svenska Älghundklubben, dock beskriver klubben att 
fler undersökningstillfällen behöver genomföras för att utröna den eventuella omfattningen 
av problemet. 
 
SKK/AK beslutade att föreslå SKK/CS att bevilja projektet med 50 000 kr ur SKKs 
utvecklingsfond att använda enligt den bifogade projektbeskrivningen. 
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b) Svenska Stövarklubben 

Svenska Stövarklubben har inkommit med en ansökan om finansiering kopplat till det 
inkorsningsprojekt som kommittén behandlat under § 10 d). Projektet syftar till att öka den 
genetiska variationen inom schillerstövaren.  

 
SKK/AK beslutade att föreslå SKK/CS att bevilja projektet med 50 000 kr ur SKKs 
utvecklingsfond. SKK/AK anser inte att projektmedlen ska användas till att köpa in avelsdjur, 
men att Svenska Stövarklubben i övrigt kan använda det beviljade medlen enligt den 
bifogade projektbeskrivningen.  
 

c) Flatcoated Retrieverklubben  

Det förelåg en rapport från den långtidsstudie som Flatcoated Retrieverklubben genomfört 
tillsammans med Uppsala Universitet. Studien skulle rapporterats till kommittén under 2019 
men rasklubben har via telefon förklarat för sekreteraren att skiften inom styrelsen har gjort 
att det fallit mellan stolarna. SKK/AK tackade för en utförlig rapport om projektet.  
 

§ 15 Pågående ärenden  

Det finns inom kommittén flera pågående projekt vilka hanteras av utsedda arbetsgrupper 
och kansliet. Hur långa projekten är skiljer sig åt och de kan sträcka sig över flera år. 
Justeringar gjordes och listan uppdaterades med bland annat arbetsgruppen för svensk 
lapphund som tillsatts under mötet.  
 

§ 16 Ekonomisk rapport  

Kommittén såg över den ekonomiska rapporten som inkommit och den lades därefter till 

handlingarna.  

§ 17 Information från ordförande, ledamöter och adjungerade  

Eva Lejdbrandt rapporterade från avelskonferens i Dublin där även Helena Skarp deltog.  

Sofia Malm Persson redogjorde från det pågående arbetet med cavalier king charles spaniel. 

Arbetsgruppen har genomfört flera möten och diskuterat bland annat problematiken med 

syringomyeli, SM.  

§ 18 Protokoll och protokollsutdrag  

a) Protokoll  

SKKs centralstyrelse, CS, 6-2022 

SKKs domarkommitté, DK, 5 -2022 

SKKs föreningskommitté, FK, 5-2022 

SKKs kommitté för hundars mentalitet, KHM, 5-2022 

SKKs kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR, 4-2022 

SKKs kommitté för marknadsföring av rashundar, KMR, 5-2022 
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SKKs kommitté för särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD-K, 2-2022 

SKKs prov- och tävlingskommitté, PTK, 3-2022 

SKKs standardkommitté, StandK, 4-2022 

SKKs uppfödar- och kennelkonsulent kommitté, UKK, 5-2022 

SKKs utställningskommitté, UtstK, 5 -2022 

 

a) Protokollsutdrag  

Protokollsutdrag, SRD 2–2022, rasspecifika avelsstrategier  

Protokollsutdrag, UK 5–2022, angående äskade medel 

 
§ 19 Övriga dokument till kommittén för kännedom  

a) Statistik artificiell insemination, AI 

b) Norska domen 

c) Minnesanteckningar från det gemensamma mötet mellan AK, DK, KHM, UtstK och 

SRD-K 

d) Film från WSAVA angående BOAS 

e) SKKs beslutade avgifter för verksamhetsåret 2023 

f) Beslut från CS gällande utställningsdomare som dömt i Ryssland och Belarus 

g) Engelsk översättning av excellent på utställning 

h) Information från FCI 

a. Hip dysplasia classification  

b. Requirements for official hip dysplasia screening  

c. Sanktioner  

d. Scientific commission  

e. International breeding rules of the FCI 

i) Inkomna SRD, Särskilda rasspecifika domaranvisningar, gällande shar pei. AKs 

ledamöter uppmanas att ta del av dessa vid RAS granskning för SRD listad hundras.  

§ 20 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat  

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen. 

§ 21 Nästa möte  

Nästa möte är planerat till den 30 mars. Mötet kommer att ske digitalt via Zoom.  

 
§ 22 Mötets avslutande  

Ordförande Eva Lejdbrandt tackade ledamöterna för ett trevligt möte och förklarade det 

därefter avslutat.  
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Vid protokollet  
Linda Widebeck 

 

 

Justeras    Justeras 

Eva Lejdbrandt   Kristina Pettersson  

Ordförande    Ledamot 

 

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