SKK/AK nr 2/2009

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Avelskommitté den 17
mars 2009.
Närvarande:
Ledamöter: Britt-Marie Dornell (ordf.), Monica Henriksson, Catrine Holmquist, Agneta
Persson, Anna Uthorn
Anmält förhinder: Elisabeth Rhodin
Adjungerade: Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena
Rosenberg, Ulf Uddman (§ 18-§ 47)
Anmält förhinder: Lennart Garmer
Vid protokollet: Karin Drotz

§ 27 Mötet öppnas
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 28 Val av justerare
Utsågs Anna Uthorn att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 29 Dagordning
Godkände AK föreliggande dagordning efter smärre justeringar.

Föregående protokoll SKK/AK nr 1/2009
§ 30
Förelåg justerat protokoll från AKs sammanträde den 17-18 januari 2008. AKs sekreterare har
uppmärksammat att en punkt under § 25 fallit bort.
Beslöt AK att göra följande tillägg till protokollet.
§ 25 Kopia för kännedom
i)
Skrivelse från Fredrika Rönnquist angående Rasspecifika avelsstrategier
för lagotto romagnolo samt e-postsvar från Karin Drotz.

Ärenden
AU-beslut att protokollföras
§ 31 Anmälan av AU-beslut angående dispensansökan från Polisen
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Förelåg dispensansökan från Polisen gällande att få använda schäfer S68035/2005 Rexguard
Oktavio-Hassel som täckhund på tikarna S58559/2006 Sally Vom Sunnenbrinkt,
S62325/2007 Asbis Britney och S58161/2007 Biela Vom Wilden Enok.
Beslöt AK att fastställa AUs beslut att bifalla dispensansökan från Polisen.

§ 32 Skrivelse från Svenska Brukshundklubben (SBK) angående Försvarsmaktens (FM)
dispens gällande krav på MH
Förelåg skrivelse från SBKs utskott för Avel och Hälsa/Mentalgruppen med frågor till
SKK/AK angående tillämpningen av dispensen. Förelåg även kommentar till skrivelsen från
FM.
Beslöt AK att uppdra till Helena Rosenberg att kalla representanter för SBK,
Schäferhundklubben, FM och Institutionen för husdjursgenetik (Hgen) vid SLU till ett möte.
Beslöt AK att utse Monica Henriksson till AKs representant vid mötet.

§ 33 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, pälsad mexikansk nakenhund Lucky
Förelåg yttrande från Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK)/URCANIS med anledning
av AKs tidigare beslut att inhämta ytterligare underlag från specialklubben. Klubben
avstyrker ansökan.
Beslöt AK att bordlägga ärendet med anledning av SSUK/URCANIS önskemål att i
samverkan med SKK arbeta fram riktlinjer för inmönstring.

§ 34 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, pälsad mexikansk nakenhund Pelle
Förelåg ansökan om inmönstring från Katja Nielsen och yttrande från SSUK/URCANIS, som
bordlagt frågan i avvaktan diskussion om riktlinjer för inmönstring.
Beslöt AK att bordlägga ärendet med anledning av SSUK/URCANIS önskemål att i
samverkan med SKK arbeta fram riktlinjer för inmönstring.

§ 35 Ansökan om inmönstring av oregistrerad, naken mexikansk nakenhund Opii
Förelåg ansökan om inmönstring från Åse Persson. Förelåg även yttrande från
SSUK/URCANIS som förordar inmönstring.
Beslöt AK att bordlägga ärendet med anledning av SSUK/URCANIS önskemål att i
samverkan med SKK arbeta fram riktlinjer för inmönstring.

§ 36 Riktlinjer för inmönstring
Förelåg skrivelse från SSUK/URCANIS om önskemål att i samverkan med SKK arbeta fram
riktlinjer för inmönstring. Skälet är att situationer uppkommit där importerade hundar inte
blivit registrerade av uppfödaren i hemlandet och därför heller inte kunnat registreras hos
SKK. Ett inmönstringsförfarande gällande dessa hundar skulle, menar klubben, innebära ett
stöd till oseriösa uppfödare och en risk för att inmönstrade hundar utan officiella
härstamningsuppgifter är nära släkt och inte ökar den genetiska variationen i rasen.
Beslöt AK att uppdra till Karin Drotz och Ulla-Britt Karlmann att tillsammans med
SSUK/URCANIS diskutera riktlinjer för inmönstring.
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§ 37 Ansökan om upphävande av avelsspärr
Förelåg ansökan om upphävande av avelsspärr för stor pudel S19424/2004 Tussilulls Amore.
Avelsspärren åsattes pga att en kullsyster drabbats av hudsjukdomen Sebaceus Adenit (SA).
Förelåg även information från Animal Health Trust (AHT) angående den DNA-forskning som
bedrivs när det gäller SA. Ägaren menar att nya fakta framkommit om sjukdomen som gör att
förutsättningarna ändrats.
AK tog del av informationen från AHT och menar att forskningsresultaten visar att
arvsgången för SA troligen inte är enkelt autosomalt recessiv utan att sjukdomen har en
komplex nedärvning vilket försvårar riskbedömningen.
Beslöt AK att bordlägga ärendet och ta ytterligare kontakt med ägaren.

§ 38 Ansökan om dispens för registrering av plotthundsvalpar
Förelåg ansökan om inregistrering av kull född före inregistrering av föräldradjuren i SKKs
annexregister. Ansökan har tidigare behandlats och avslagits av AK.
Beslöt AK att avslå dispensansökan med hänvisning till att inga nya omständigheter har
framkommit som motiverar avsteg från gällande praxis att inte retroaktivt registrera avkomma
till tidigare oregistrerade föräldradjur.

§ 39 Skrivelser om collie
Förelåg skrivelse från SKK/CS med önskan om yttrande från AK gällande brev från ett antal
collieuppfödare. Förelåg också yttranden från SBK och rasklubben i frågan samt bilagor med
fastställd RAS samt årliga utvärderingar. Uppfödarnas brev behandlar colliens temperament,
en motion till rasklubbens årsmöte gällande mentalbeskrivning hund (MH) och krav för
valpförmedling samt övriga faktorer att ta hänsyn till vid avel.
AK diskuterade innehållet i skrivelserna i förhållande till grundreglernas punkt 2:3
”……Hund som uppvisar beteendestörning i form av överdrivna rädslereaktioner eller
aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer ska inte användas i
avel.”
AK konstaterade att det inom rasklubben finns olika åsikter om vilken betydelse som ska
tillmätas MH i förhållande till andra faktorer vid avelsurval, men att man delar oron för rasens
utveckling när det gäller mentalitet.
AK konstaterade vidare att hundars mentalitet är ett av SKK prioriterat område och att
arbete med utvärdering av MH pågår.
AK beslöt föreslå CS att, som ett första steg, kalla rasklubben för collie och SBK till ett möte
med möjlighet för alla parter att komma till tals.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§ 40 Svensk lapphund och dispens att para anlagsbärare för prcd-PRA med varandra
Förelåg skrivelse från SLU/Hgen angående effekten av vidtagna åtgärder och behovet av
fortsatt dispens. Kartläggningen av rasen genom DNA-test för prcd-PRA och beträffande
släktskap inom populationen har lett fram till slutsatsen att Hgen inte förordar en fortsatt
dispens för att kunna använda anlagsbärare med varandra. Förelåg även kommentarer från
Svenska Lapphundklubben.
Förelåg redovisning av projektet ”Åtgärder för att minska förekomsten av prcd-PRA-anlaget
inom svensk lapphund” och förslag till utnyttjande av ännu inte använda medel från
Forsknings- och utvecklingsfonden. Enligt tidigare beslut är bidraget tillgängligt under hela
2009.
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Beslöt AK att den generella dispensmöjligheten att para svenska lapphundar som är
anlagsbärare för prcd-PRA med varandra ska upphöra fr o m 2010-01-01.
I samband med beslutet framhöll AK vikten av att klubben, med anledning av dispensens
upphörande, gör en kraftig informationsinsats.
Beslöt AK att tillstyrka fortsatt användning av beviljade ännu inte utnyttjade medel i enlighet
med klubbens förslag innebärande fortsatt DNA-testning av presumtiva avelsdjur, fortsatt
kartläggning av individer av stort värde för den genetiska variationen och uppföljning av
hundar med dubbel uppsättning av anlaget (C).

§ 41 Avel på harlekin-/merlefärgade djur
Förelåg skrivelser med förfrågan hur SKK ställer sig till avel på merlegenen i dubbel
uppsättning. Förelåg även skriftväxling mellan Jordbruksverket och frågeställaren med
hänvisning till djurskyddslagstiftningen och Jordbruksverkets föreskrifter.
Efter en längre diskussion beslöt AK att bordlägga frågan och att uppdra till Ulla-Britt
Karlmann att ta fram ett kompletterande underlag beträffande inom vilka raser det finns
merle/harlekinfärger registrerade samt till Åke Hedhammar att ta fram forskningsrön
angående merlegenen. Beslöt AK att därefter kontakta berörda special-/rasklubbar.

§ 42 BAER-test, kartläggning av tillgång och användning
Förelåg svar från rundfrågning av kliniker som utför hörseltest. Klinikerna har svarat på
frågor om vilka raser som testas, i vilken omfattning och vid vilken ålder samt med vilken
utrustning testet utförs.
AK tog del av svar från fyra kliniker. Beslöt AK att fortsätta utreda lämpliga
avelsrekommendationer för hörseltest, s k BAER-test, genom att uppdra åt avelssekretariatet
att kartlägga vilka raser som är berörda av ärftlig dövhet och att kontakta dessa rasers
rasklubbar för att ta del av deras rekommendationer för hörseltest.

§ 43 Avelskonferensen 28/2-1/3 2009
Avelssekretariatet redogjorde för deltagarnas utvärderingar från denna välbesökta konferens.
AK konstaterade att mottagandet var mycket positivt vad gäller innehåll, föreläsare och
lokaler. AK noterade även de synpunkter och förslag till förbättringar som inkommit.

§ 44 Information från VD
Ulf Uddman informerade om det utredningsförslag angående sammanslagning av
myndigheter som remitterats till SKK. Sammanslagningen kan innebära att den enhet som ska
handha sällskapsdjur och djurskydd kommer att hamna i en organisation som har som sin
huvuduppgift att värna om livsmedelssäkerhet. Den nya organisationen föreslås träda ikraft
2010-01-01. En viss oro finns för att livsmedelsfrågorna kommer att dominera myndighetens
inriktning på bekostnad av frågor som berör sällskapsdjur vilket också kommer att påpekas i
remissvaret. Den nya organisationen innebär också att gamla, väl fungerande kanaler för
samverkan upplöses.
Rapporterade från det första mötet med arbetsgruppen för SKKs nya webbaserade
valpförmedling. Gruppen började med att titta på exempel på andra webbsidor och har nu bl.a.
att ta ställning till frågor om regler för när man inte ska få valphänvisning. Planeringsskedet
pågår under våren och programmeringsarbetet upptas under hösten 2009.
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Informerade om bokslut för 2008 och att överskottet på 5 miljoner kr kommer att avsättas till
en fond för hundars hälsa, exteriör och mentalitet.
Informerade om att SKKs informationsplan i ett första utkast kommer att presenteras vid nästa
CS-möte.
Informerade om att Hundsport Special fr o m nr 4 2009 skickas till aktiva uppfödare med
kennelnamn som en medlemsförmån och att länsklubbarna kommer att bidra till
finansieringen av projektet. Möte med redaktionen ska hållas för att diskutera hur den nya
möjligheten att nå ut till uppfödare på bred front ska påverka tidningens innehåll.
Informerade om att Brenda Bonnet åter är i Sverige för att arbeta med uppdatering av Agrias
försäkringsdata och att samverkan med SKK kommer att återupptas under våren.
Informerade om att SKKs nya hemsida beräknas tas i bruk under april månad.

SKKs Forsknings- och utvecklingsfond
§ 45
a) Ansökan från Dandie Dinmont Club
Förelåg ansökan från rasklubben om bidrag för bl a tryckkostnader för en bok om rasen.
Beslöt AK att föreslå CS att avslå ansökan med motiveringen att projektet vid bedömning ej
kan ges företräde. Beslöt AK vidare att till CS ställa frågan om SKK kan bevilja lån för att
stödja bokproduktion av detta slag.
b) Ansökan från Curt Blix, Hans Temrin, Per Arvelius, Sophia Trenkle-Nyberg
Förelåg ansökan och projektbeskrivning från Curt Blix, Hans Temrin, Per Arvelius och
Sophia Trenkle-Nyberg om medel för projektet Avel för mentalt sunda hundar med
projektstart 2009-04-01. Projektet stöds av Svenska Brukshundklubben (SBK). Totalkostnad
för projektet är beräknad till 250 000:- kr
Beslöt AK föreslå CS att bifalla ansökan om hela det ansökta beloppet med hänvisning till
SKK/CS beslut om prioritering av hundars mentalitet under kommande verksamhetsperiod.
Beslöt AK vidare föreslå CS att medel tas från den pott som avsatts särskilt för arbete
gällande hundars mentalitet. Slutrapport ska inlämnas till SKK senast 2009-12-31.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
c) Ansökan från Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK)/Flatcoated
Retrieverklubben och SLU/Hgen
Förelåg ansökan om bidrag till projektet ”Identifiering av genetisk orsak till progressiv retinal
atrofi inom flat coated retrieverpopulationen” med 75000 kr. Totalkostnad för projektet är
beräknad till 100 000 kr.
Beslöt AK föreslå CS att bifalla ansökan med ett belopp på 75 000 kr. Slutrapport ska
inlämnas till SKK senast 2011-01-31.

Övrig fråga
§ 46 Fråga från registreringsavdelningen om rasen bolonka
Ulla-Britt Karlmann, chef för registreringsavdelningen, redogjorde för fall där bologneser av
tjeckiska kennelklubben registrerats som föräldrar till avkomma inom såväl rasen bolonka
som rasen bolognese.
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Beslöt AK att fr o m 1 juli 2009 inte registrera hundar av raserna bolonka och bolognese som
importerats från Tjeckien om man vid den tidpunkten inte fått klarhet i orsaken till den
uppkomna situationen. Fram tills dess gäller att registrering kan ske genom dispensförfarande.
AK framhöll vikten av att special-/rasklubben sprider information om beslutet till sina
medlemmar.

§ 47 Kopia för kännedom
Förelåg skrivelse för kännedom från OptiGen laboratorium USA.
AK tog del av bekräftelse från OptiGen 2009-01-20 om att SKK ska få alla resultat gällande
prcd-PRA för de raser som har hälsoprogram/central registrering. Inga resultat har ännu
kommit SKK tillhanda.
Beslöt AK att uppdra till Helena Rosenberg att efterlysa resultaten från OptiGen.

Ärenden
§ 48 Tolkning av grundreglerna, förslag från den av AK tillsatta arbetsgruppen
Förelåg, enligt uppdrag från UKK/AK, arbetsgruppens komplettering av tidigare förslag till
tolkning av grundreglerna gällande punkt 2:3 ”….överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt
beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer….”.
AK diskuterade förslaget och AK uppdrog till arbetsgruppen att, utifrån förda diskussioner,
slutföra arbetet med uttolkningen.
§ 49 Ansökan om dispens från krav på specialistkompetens för att utfärda patellaintyg
Förelåg ansökan från vet. Jörgen Junkergård med intyg som styrker sökandes kompetens och
praktiska erfarenhet att bedöma och gradera patellaluxation hos hund.
Beslöt AK att bifalla vet. Jörgen Junkergårds ansökan om dispens att utfärda patellaintyg.

Hälsoprogram
§ 50 Ansökan från Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK)/Svenska Dogue de
Bordeauxklubben om anslutning till hälsoprogram gällande HD
Förelåg ansökan från special-/rasklubb om registreringsförbud för avkommor efter hundar
med HD-status E. Ansökan har tidigare behandlats av SKK/AK vid möte nr 2 2008 då
årsmötesbeslut i rasklubben samt underlag för beslut saknades och ansökan avslogs.
Beslöt AK att bordlägga ärendet tills dess klubben inkommit med underlag för beslut. AK vill
uppmärksamma klubben på att när föräldradjurets röntgenresultat inte uppnår
hälsoprogrammets krav registreras avkomman med avelsspärr.

§ 51 Ansökan från SBHK/ Svenska Kuvaszklubben och Pyreneiska Mastiffklubben om
höjd ålder för officiell röntgenavläsning gällande HD
Förelåg ansökan från special-/rasklubbar om höjd ålder för officiell röntgenavläsning gällande
HD, från nuvarande 12 månader till 18 månader.
Beslöt AK att avslå ansökan med hänvisning till FCIs rekommenderade åldersgränser för
röntgenavläsning av dessa raser. AK föreslår att rasklubbarna rekommenderar en åldersgräns
på 18 månader för HD-röntgen och informerar om detta på lämpliga sätt.
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Konferensbidrag
§ 52 Ansökan från Svenska Lapphundklubben (SLK)
Förelåg ansökan från SLK om bidrag till avelskonferens för klubbens tre raser den 31/7-2/8
2009 i Mora.
Beslöt AK att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.

Rasspecifika avelsstrategier, RAS
§ 53
a) Inkomna att protokollföras, inkomna för revidering och anmälda för fastställan
Inlämnade för granskning
● afghanhund, Catrine Holmquist
● bullmastiff, Anna Uhorn
● kromfohrländer, Elisabeth Rhodin
● lakeland terrier, Monica Henriksson
● podenco portuguese, Catrine Holmquist
Fastställan av granskade RAS
Förelåg förslag om att fastställa följande RAS. Förelåg även utlåtanden från
granskarna.
● barbet, Elisabeth Rhodin
● bullmastiff, Anna Uhorn
● cirneco dell’etna, Elisabeth Rhodin
● lakeland terrier, Monica Henriksson
● mudi, Catrine Holmquist
Beslöt AK att fastställa avelsstrategierna enligt förslag.
b) Förslag till utvärderingsmall
Förelåg förslag till utvärderingsmall för RAS enligt uppdrag från CS. Förslaget hade
framställts av Avelssekretariatet.
AK tog del av förslaget och menade att mallen bör hållas relativt enkel. Många klubbar har nu
väl fungerande rutiner för utvärdering av RAS och AK ser gärna att dokumentet är mer
vägledande än har karaktären av en mall.
AK uppdrog till Avelssekretariatet att färdigställa dokumentet.

Information
§ 54
Britt-Marie Dornell
Rapporterade från ett konstruktivt möte med Mastino Napoletanoklubben. Mötet ägnades åt
konkret arbete med RAS, som beräknas vara färdigt att presentera för klubbens medlemmar
under april månad.
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Sofia Malm
Rapporterade från möte om den neurologiska sjukdomen Syringomyelia (SM) med
rasklubben för cavalier king charles spaniel. Vid mötet deltog förutom Sofia Malm och Åke
Hedhammar, veterinär Karin Jäderlund Hultin, som är neurolog.
Informerade om studier av sambandet mellan HD-status och kliniska symtom hos raserna
rottweiler, berner sennenhund, golden retriever, labrador retriever och flatcoated retriever . Hos de
raser man studerat framkommer ett tydligt samband mellan HD-belastning och problem.
Åke Hedhammar
Rapporterade från möte med NKKs veterinärer Astrid IndrebØ och Kristin Prestrud om de
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD) och arbetsprocessen som lett fram till
dem.
Rapporterade från möte i samverkansgruppen med Veterinärförbundet där nu även
Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén ingår. Vid mötet föreslogs att sammanföra
Jordbruksverkets handläggare och SKKs kennelkonsulenter till överläggningar kring
samverkansformer.
Informerade om förestående telefonmöte med Shar Peiklubben.
Informerade om ögonveterinärernas beslut att inte anta det internationella ECVO- intyget som
i stor utsträckning används inom EU. Man beslöt istället att anpassa det nuvarande svenska
ögonintyget till ECVO-intyget.
Helena Rosenberg
Informerade om att häftet Avel 2009 nu är lämnat till tryckning och att DNA-texten är
uppdaterad på hemsidan.
Rapporterade från räv-SM för stövare på Gotland dit Helena inbjudits av Svenska
Stövarklubben. Det blev också tillfälle att studera ett antal gotlandsstövare på plats.
Informerade om genomförda utbildningstillfällen för informationsavdelningens personal när
det gäller avel och genetik.
Rapporterade från möte med Agria angående försäkringsvillkor.
Informerade om de mallar för utvärdering av hälsoprogram som inom kort kommer att finnas
på hemsidan.
Framförde förfrågan om medverkan av AK-representant vid medlemsmöte arrangerat av
Golden Retrieverklubben.

Protokoll
§ 55
a) Protokoll från SKK/CS
Förelåg protokoll och protokollsutdrag från CS nr 1/2009.
Noterade AK protokoll och protokollsutdrag och lade dem till handlingarna.
b) Protokoll övriga kommittéer
Förelåg förteckning av övriga kommittéers protokoll.
Noterade AK förtecknade protokoll och lade dem till handlingarna.

§ 56 FCI
Förelåg följande document
a) Cirkular 83/2000
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b) Cirkular 5/2009
c) Cirkular 6/2009
d) Cirkular 7/2009
e) Cirkular 16/2009
f) Cirkular 18/2009
g) Minutes FCI Scientific Commission Nov. 15-16 2008, Montevideo
h) Minutes of joint meeting between Standards & Scientific Commissions in
Montevideo Nov 16 2008
Beslöt AK att bordlägga punkten på grund av tidsbrist.

§ 57 Pågående ärenden
Förelåg lista över pågående ärenden.
Beslöt AK att bordlägga punkten på grund av tidsbrist.

§ 58 Kopia för kännedom
Förelåg följande skrivelser för kännedom.
a) Minnesanteckningar från möte AK/UKK 2009-01-18
b) Meddelande från Peter von Rosen Vange, DKK
c) OptiGen test result Health Registry SKK
d) Motion till MopsOrden, Eva Sohlberg
e) Förfrågan om dansk/svensk gårdshund besvarad av Renée Sporre-Willes
f) Protester angående rasklubbens för gos d’atura catalá avelsrekommendationer och
valphänvisningsregler

Beslöt AK att bordlägga punkterna e) och f) på grund av tidsbrist.
Lades genomgångna skrivelser därefter till handlingarna.

§ 59 Mötet avslutas
Förklarade ordföranden mötet avslutat.Nästa möte är 2009-05-13.

Vid protokollet:
Karin Drotz

Justeras:
Britt-Marie Dornell, Ordförande
Anna Uthorn

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