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SKK/AK nr 2-2018
2018-03-26
§ 25- § 52

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2018-03-26.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, (del av mötet), Lena
Abrahamsson, Kerstin Andersson, Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena
Eloranta och Elisabeth Rhodin.
Adjungerade:
Linda Andersson (del av mötet), Anne Bucksch, Åke Hedhammar (del av mötet), Martin
Larsson, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra Waleij
Anmält förhinder:
Helena Frögéli
Protokoll:
Martin Larsson

§ 25 Sammanträdet öppnas
Ordförande, Bengt Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 26

Val av justeringsperson

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 27

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes med tillägg för redovisning angående
rasrelaterade projekt och brakycefala raser
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§28

Jäv

Maria Dahlberg anmälde sig jävig för att delta i beslut rörande ansökan om
hälsoprogram för kelpie och Lena Abrahamsson anmälde sig jävig för att delta i beslut
beträffande en överklagan angående färgregistrering av welsh corgi cardigan.
§ 29

Föregående protokoll

Det föregående protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 30

Bordlagda ärenden

Det fanns ett bordlagt ärende från föregående möte. Ärendet gällde inmönstring och
dispensregistrering av två schillerstövare. Begäran om kompletterande information
hade ej inkommit så ärendet bordlades igen till nästa möte.
§ 31

Ekonomisk rapport

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för år 2017. Noterades att p.g.a.
framflyttad avelskonferens var kostnadssidan väldigt låg. Noterades att budget för
2018 var väsentligt lägre än för föregående år. Uppdrogs åt sekreteraren att utreda
orsaken och återrapportera till kommittén. Den ekonomiska rapporten daterad den
sista februari 2018 överensstämde med budgeterade kostnader.
§ 32

Rasrelaterade projekt samt arbetet med brakycefala raser

Den fortsättning/uppföljning av det rasrelaterade projektet med engelsk bulldogg som
CS beslutat om fortsätter. Arbetsgruppen fick i uppdrag att genomföra
fortsättningen/uppföljningen genom kvartalsvisa möten med rasklubben under ett års
tid. Tre av fyra möten är nu genomförda. Klubben är väldigt positiv till projektet.
När det gäller de brakycefala raserna i övrigt så pågår mycket arbete inom SKK, klubbar
och i andra nordiska länder.
Linda Andersson redogjorde för det aktuella läget för de olika veterinärintyg som tagits
fram eller är i slutfasen. Ett reviderat valpbesiktningsintyg togs i bruk förra året och
innehåller flera punkter som berör exteriöra överdrifter varav en del förekommer hos
brakycefala hundar. En blankett för registrering av kirurgisk ingrepp och dödsfall
knutna till andningsvägarna hos brakycefaler finns för kännedom och kommer att börja
användas i april 2018. Registrering av ingrepp leder till att hunden beläggs med en
avelsspärr vilket hindrar registrering av valpar efter hunden. Arbetet med ett
besiktningsintyg för vuxna brakycefala hundar inför avel fortskrider och ytterligare en
omgång med provbesiktningar kommer att genomföras under våren. En artikel om de
nya intygen publiceras i Svensk veterinärtidning.
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§ 33 Veterinära dispenser
Det förelåg en ansökan från Krister Julinder, verksam veterinär vid
Artroklniken i Söderköping AB, om dispens från krav på specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar för att utfärda patellaintyg.
Åke Hedhammar föredrog ärendet och SKK/AK gick igenom de till ansökan bifogade
handlingarna. SKK/AK beslutade att bevilja dispensen.
§ 34 Registreringsregler. Översyn av texten gällande registrering av avkomma från
parningar med utländskt avelsdjur för raser som har tillgång till HD-index.
SKK/AK har uppmärksammats på att det för raser med HD-index finns önskemål om en
tydligare rekommendation vid parning med utländskt avelsdjur som saknar svenskt
HD-index. Den generella rekommendationen, för parningar där båda avelsdjuren har
ett HD-index i SKKs databas, är att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid
parningstillfället ska vara över 100.
SKK/AK beslutade uttala att vid parning med utländskt avelsdjur, som saknar HD-index
i SKKs databas, är den generella rekommendationen att det svenska avelsdjuret bör ha
ett index för HD över 100. Det utländska avelsdjuret bör ha HD grad A eller B. Sofia
Malm fick i uppdrag att uppdatera SKK/AKs policyuttalande rörande HD så att detta
tydligt framgår. SKK/AK beslutade även att från 2019 förtydliga detta i
registreringsreglerna för berörda raser.
§ 35 Ärende från UKK för bedömning av utlåtande om misstänkt osteochondros,
OCD.
Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén, UKK, har tillskrivit SKK/AK om att göra en
bedömning av uppfödares tolkning av ett veterinärintyg. Åke Hedhammar föredrog
ärendet och redogjorde för OCD som är en ärftligt betingad tillväxtrubbning i
ledbrosket hos den växande hunden och drabbar främst medelstora och stora
hundraser. I detta fall menade Åke att veterinären som skrev intyget måste kontaktas
för att få ett klarläggande om formuleringen i intyget och ett utlåtande om den
aktuella hundens lämplighet för avel med anledning av hundens diagnos. Åke tar
kontakt med veterinären. Ärendet bordlades till ett AU-beslut som förmedlas till UKK
så fort AU har fått information från veterinären.
§ 36 Dispensansökningar
a) Cavalier king charles spaniel I
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att genomföra
en parning med tik vars ena förälder hade ett blåsljud på hjärta efter 6 års ålder
men var utan anmärkning efter 4 år och 8 månader. Tiken själv och den tilltänka
pappan har undersökt hjärtat med resultatet UA. Tilltänkt hane har ett undersökt
hjärta vid 8 års ålder med resultat UA. SKK/AK tog del av uppfödarens redogörelse
samt yttrande från Specialklubben och beslöt att bevilja dispens för parningen.
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b) Cavalier king charles spaniel II
Det förelåg en ansökan om generell dispens från SKKs registreringsregler för att
använda en hane i avel som var 4 år gammal. SKK/AK ansåg att det inte fanns
någon anledning att ge en generell dispens och avslog därför ansökan.
c) Bordercollie
Det förelåg en ansökan om generell dispens från SKKs registreringsregler kravet på
höftledstatus A eller B då känd höftledstatus inte kunnat fastställas p.g.a. skada.
Efter genomgång av veterinärutlåtande, röntgenbilder och yttrande från
specialklubben beslöt SKK/AK att bevilja tiken dispens från kravet på registrerat
höftledstatus för att användas i avel.
d) Cao serra de estrela.
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för krav på känd
höftledstatus på fadern som befann sig i utlandet och på tiken som skulle
importeras dräktig. Det saknades yttrande från specialklubben. SKK/AK beviljade
dispensansökan under förutsättning att tiken röntgas före parning och avläses i
Sverige eller i Spanien med en godkänd FCI-avläsning före parning samt att
specialklubben ställer sig positiv till att ge dispens till parningen.
e) Staffordshire bullterrier
Det förelåg en ansökan om att häva en avelsspärr som uppfödare själv satt. Det är
andra gången uppfödaren ansöker om hävning men nu med motivering att HD/ED
index införts för rasen i hälsoprogram, nivå 1. SKK/AK beslöt att avslå ansökan då
ingenting i sak hade förändrats med hundens hälsa och att införande av nytt
hälsoprogram inte har någon betydelse för att häva en av uppfödaren egen satt
avelsspärr.
§ 37 Information från SKK vid anmälning av dubbelparningar
Kansliet för avel och hälsa hade ställt en fråga om uppfödare som ansöker om
registrering av kullar efter dubbelparning bör uppmärksammas där man upptäcker
olika hälsostatus hos avelsdjuren som inte är önskvärda vid parningar men där det inte
finns restriktioner i RAS. Kommittén diskuterade detta och tyckte att det var viktigt att
informera hunduppfödaren om detta. Helena Skarp fick i uppdrag att ta fram ett
förslag på skrivelse till uppfödare när kansliet gör sådana noteringar.
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§ 38 Ny ras. Alano español
Det förelåg en ansökan om registrering av en ny hundras. Efter diskussion beslöt
kommitteen att bordlägga frågan för diskutera aktuellt reglemente, för nyregistrering
av raser, med centralstyrelsen alternativt SKKs arbetsgrupp för standardfrågor. Bengt
Petterson fick i uppdrag att ta upp frågan med centralstyrelsen eller arbetsgruppen.
§ 39 Hundägares respektive uppfödarnas rättigheter vid önskade
hälsoundersökningar i avtal med bibehållen avtalsrätt
SKK/AK har noterat att det förekommit situationer där uppfödare inte kunnat göra
rekommenderade hälsoundersökningar på hundar sålda med bibehållen avelsrätt då
ägaren inte tillåter sådana med hänvisning till avtalet som bara ger rätt till att göra
undersökningar som krävs för registrering. Idag är RAS vägledande för vilka
undersökningar som ska göras på de olika raserna även om strategierna är i form av
rekommendationer och inte ett måste för registrering av kullen. Svenska
Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté, UKK, har i skrivelse till AK
meddelat att man håller på och ser över formuleringen i avtalet för bibehållen
avelsrätt. Istället för registreringskrav föreslås att man ska hänvisa till vad som krävs
för valphänvisning. Efter diskussion mellan ledamöterna beslöt man tillskriva UKK att
det är lämpligare att hänvisa till vad som krävs enligt RAS.
§ 40 American minature shepherd
Det har inkommit en skrivelse från Svenska Miniature American Shepherdklubben,
SMASK, som vill ha ett antal frågor rörande registrering och uppdatering av AS-register
utredda. Skrivelsen gicks igenom och diskuterades och det noterades att det var
många frågor som måste diskuteras närmare med rasklubben. Kommitteen uppdrog
till Petra Waleij att arrangera ett möte med raskubben.
§ 41 Pomeranian och kleinspitz, avelsfrågor.
Det har pågått en diskussion inom kommittén och med rasklubbarna om det ska finnas
restriktioner i avel mellan pomeranian och kleinspitz. Rasklubbarna har olika
uppfattningar och SKK/AK har tidigare meddelat att man följer FCIs regler som inte
begränsar avel mellan närmaste storlekar i nära besläktade raser. Enligt protokoll
SKK/AK nr, 5 2017 skulle frågan hänföras till NKUs vetenskapliga kommitté för att få en
samlad bild för hur frågan hanteras i övriga nordiska länder. NKU/VKs ledamöter ställer
sig positiva till avel mellan närmaste storlekar. Då FCI har beslutat att det ska vara
tillåtet att avla mellan närmaste storlekar bland närstående raser ser inte heller
SKK/AK några hinder varför inte detta ska kunna göras. Detta överensstämmer och
bekräfta de beslut som tidigare tagits, enligt SKK/AK protokoll 4-2017 §111 b,
beträffande parning mellan varianterna inom berger des pyrénées
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” Berger des pyrénées
Rasklubben har inkommit med önskemål om att behålla gällande regelverk för
sina rasvarianter face rase och poil long. Det skulle innebära att parning mellan
dessa två varianter är tillåten efter dispensansökan till SKK.
FCIs ”General and breed-specific guidelines about crosses of breeds and breed
varieties” anger att det generellt sett bör vara tillåtet att para mellan varianter
inom en ras och även mellan närliggande raser i syfte att undvika
hälsorelaterade problem. SKKs avelspolicy anger även den, att vi ska undvika
avelsrestriktioner som inte är relaterade till hundrasernas sundhet men
begränsar möjlighet till ett effektivt utnyttjande av befintliga hundmaterial. SKK
ska verka för att ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka bygger på
olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek.
Mot bakgrund av detta beslutade SKK/AK att det inte ska vara otillåtet att para
mellan varianterna berger des pyrénées face rase och berger des pyrénées poil
long. Beslutet träder i kraft 2018-01-01.”
§ 42 Överklagan från Svenska Welsh Corgi Klubben rörande avslag på tidigare
ansökan om restriktioner för registrering av olika färgkombination.
Lena Abrahamsson hade anmält sig jävig för hanteringen av denna fråga och deltog
därför inte i diskussion och beslut.
Beslutet i protokoll nr 4 2017 gör gällande att SKK/AK generellt inte har några
restriktioner för registrering av olika färgkombinationer för några raser och det är inte
heller önskvärt enligt FCI. De enda restriktioner som finns är enligt de allmänna
registreringsreglerna för förbud att para två hundar som är kända anlagsbärare för
färgen merle med varandra. Det står fritt för rasklubben att i sina egna
rekommendationer till uppfödare ange vilka färgkombinationer man föredrar. SKK/AK
beslöt därför att avslå överklagan.
§ 43 Belgisk vallhund. Förfrågan rörande beslut enlig SKK/AK nr 1 2018 § 12
Kommittén har fått en skrivelse från Rasklubben för Belgiska vallhundar, Afbv, som
ifrågasätter skrivelsen i rubricerade protokoll och tolkat det som om SKK/AK tillåter
avel mellan alla hårlag inom de olika varianterna. För att förtydliga skrivelsen
poängterar kommittén att man inte ser några hinder för att klubben tillämpar de
rekommendationer som framgår av FCIs dokument för att vissa hårlag ska undvikas.
Det finns däremot inga registreringsrestriktioner för sådana kombinationer.
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I protokollet står det också att det hittills inte gjorts några parningar i strid med den
belgiska och svenska rasklubbens rekommendationer. I detta fall syftar texten just på
denna kombination av långhårig (tervueren, groenendal) och strävhårig (laekenois).
§ 44 Ansökan om hälsoprogram
a) Kelpie
Maria Dahlberg hade anmält sig jävig för hanteringen av denna fråga och deltog
därför inte i diskussion och beslut.
Det förelåg en ansökan från rasklubben för kelpie om hälsoprogram nivå 1 för
registrering av hjärtundersökningar avseende resultat från auskultation och
ultraljudsundersökningar. Detta för att kartlägga utbredningen av MVD, mitral
valve disease. Kommittén ansåg sig behöva införskaffa specialistkunskaper för att
ta ställningen i frågan och ombad Åke Hedhammar och Linda Andersson att ta
kontakt med specialister i denna fråga. Frågan bordlades till nästa möte.
b) Dogue de bordeaux
Det förelåg en ansökan om att ansöka om hälsoprogram nivå 2 för mental status på
ett av föräldradjuren. SKK/AK godkänner inga hälsoprogram där det ställs krav på
ett visst status hos ett av föräldradjuren. Kommittén beslöt att skicka tillbaks
ärende och skriva till KHM för att be om ett yttrande i frågan. Kommittén är positiv
till att rasklubben vill jobba mera med mental hälsa men ställer sig tveksam till
förslaget i nuvarande form då det inte följer den gängse formen för hur
hälsoprogram för mentalitet är utformade. Det går dock utmärkt att föra in detta
som en rekommendation i RAS. Föreslår specialklubben att kontakta KHM för att
bäst får reda på hur man arbetar vidare med frågan.
§ 45 Rasspecifik avelsstrategi, RAS
a) Rutiner för RAS
En längre diskussion initierad av Anna Bucksch hölls angående principfrågor för
framtagande och dokumentation av RAS och kommitténs granskning av dessa.
Kvalitén och sättet att arbeta med RAS varierar väldigt mycket mellan olika ras- och
specialklubbar. Kommittén var överens om att den arbetsprocess som ligger bakom
ett fastställt RAS känns mycket värdefull. Trots det konstaterar kommittén att
alltför många klubbar inte lever upp till målet med revidering av RAS var femte år
och misstänker att detta inte beror på ointresse utan på att många upplever det
som ett allt för tungrott arbete. I den omfattande dokumentationen med text och
statistik, som ibland kan vara upp till 100 sidor, kan det vara lätt att tappa bort
själva syftet med RAS.
Syftet med att ta fram RAS är att dokumentera hur man gemensamt inom
special/rasklubben vill förvalta och/eller utveckla rasen och eventuellt åtgärda
problem som man har i sin ras genom att gemensamt sätta mål och strategier för
detta.
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Den skriftliga dokumentation av mål och strategier bör vara tydligt och enkelt
skriven då RAS riktar sig till såväl nya som mer erfarna uppfödare och
hanhundsägare. Vid framtagande av dokumentationen bör strukturen vara så klar
och tydlig att den vanlige konsumenten kan förstå vad uppfödaren har för
rekommendationer eller regler att följa. SKK/AK konstaterade att SKK avelsdata är
ett viktigt verktyg för klubbarna i arbetet med RAS. Betonades vikten av
vidareutveckling av avelsdata för att klubbarna ska kunna ta fram färdiga rapporter
avseende t.ex. populationsstruktur och avelsanvändning samt underlag för
utvärdering av hälsoprogram. Denna typ av funktioner skulle förenkla arbetet med
RAS betydligt. Uppdrogs åt Bengt Pettersson och Patrik Cederlöf att ta med sig
frågan om vidareutveckling av avelsdata till CS.
Idéer som bör beaktas vid dokumentation av framtida RAS är:
 RAS-dokumentet skulle kunna delas upp i 2 olika delar. En kortfattade
strategidel innehållande nulägesanalyser, mål och strategier i prioritetsordning
och en bilagedel. Bilagedelen skulle då omfatta beskrivningar av
arbetsprocessen och bakgrunden till den framtagna strategin och statistik som
lätt kan uppdateras vid en revidering.
 För att underlätta klubbarnas arbete med att hålla sina RAS uppdaterade
jobbar SKK nu med att ta fram olika typer av standardtexter gällande t.ex.
index, SRD och brakycefali. Kansliet ska gå igenom den mall för RAS som finns
tillgänglig för klubbarna och se vilka delar som kan behöva uppdateras eller
utvecklas.
 Det är av stor vikt att ämnet mentalitet berörs i RAS. Kommittén gav Anne
Bucksch i uppdrag att tillsammans med Helena Frögéli och Åsa Lindholm
uppdatera den information om mentalitet som en RAS bör innehålla.
 Rasklubbens behandling av tidigare utlåtande från SKK/AK skall kommenteras i
samband med att rasklubben reviderar sitt RAS.
 Det är av stor vikt att klubbarna gör en konsekvensanalys av mål/strategier och
rekommendationer innan de införs i RAS. Det är t.ex. inte rimligt ställa så
många och/eller höga krav på avelsdjuren att rasens avelsbas riskerar att bli
alltför snäv.
 En rutin för bör upprättas så att specialklubbarna årligen får en påminnelse om
att hjälpa sina rasklubbar att blir uppmärksammade, något år innan, på att
giltighetstiden löper ut för RAS. Nytt RAS bör ha ett datum som gäller fr.o.m.
när den fastställs inom SKK/AK.
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Kommittén diskuterade också RAS för raser med delade populationer. Generellt
tyckte kommittén att en ras ska ha ett RAS och i den ta hänsyn till ifall rasen har
flera delvis separerade populationer genom att ange olika mål och strategier. Idag
är det några rasklubbar som önskar få ha separata RAS för olika populationer inom
rasen och kommittén ville titta närmare på detta innan man uttalar sig generellt
med ett beslut eller rekommendation i frågan. Därför bordlades denna fråga till
nästa möte.
Vidare diskuterade kommittén vikten av att innehållet i granskade
domarkompendier går hand i hand med intentionerna i RAS. Detta är en viktig fråga
för att utveckla RAS och öka dess värde. Frågan måste stämmas av med
domarkommittén och AK uppdrog till kommitténs representanter i Arbetsgruppen
för exteriör sundhet, AG-ES att ta upp frågan i arbetsgruppen.
b) RAS inkomna för delrevidering (inom parentes, utsedda granskare)
 Pahlene (Elisabeth Rhodin)
 Irish glen of imaal terrier (Elisabeth Rhodin, inväntar yttrande från specialklubb)
c) RAS inkomna för granskning och där arbete pågår
Volpino italiano (Maija-Leena Eloranta och Kerstin Andersson)
 Hovawart (Maria Dahlberg och Lena Abrahamsson)
 Australien kelpie (Maija-Leena Eloranta)
 Irländsk vattenspaniel (Elisabeth Rhodin)
 Sussex spaniel (Elisabeth Rhodin)
 Boxer (Maija-Leena Eloranta)
 Pumi (Maria Dahlberg)
 English springer spaniel (Elisabeth Rhodin)


d) RAS för fastställande
 Airdaleterrie (Elisabeth Rhodin och Kerstin Andersson)
 Griffon Fauve de Bretagne (Elisabeth Rhodin och Lena Abrahamsson)
 Petit Basset griffon venden (Kjell Andersson och Patrik Cederlöf)
 Plott (Kjell Andersson)
 Jämthund (Kjell Andersson)
 Whippet (Maija-Leena Eloranta)
Kommittén beslöt att fastställa de RAS som förelåg för fastställande.
För information redovisades två uppdaterade RAS som fastställts av kansliet. Det
var RAS för dogue de bordeaux och lagotto romagnolo.
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§ 46 Konferensbidrag
Det förelåg en ansökan från Svenska Norfolkterrierklubben om bidrag för en av
avelskonferens den 27-28 oktober 2018. Kommittén tog del av det preliminära
programmet samt budget för klubbens konferens. AK beslutade att bifalla ansökan för
senare utbetalning enligt gällande regler.
§ 47 Protokoll och protokollsutdrag
 SKK/AG standard 2018-1
 SKK/DK 2018-1
 NKU/AU 2018-02-15
 UKK 1 2018
 KHM 1-2018
 FK 1-2018
 Mötesanteckningar, SKKs representanter i FCIs kommittéer
 JhK 1-2018
 UtstK 1-2018
 UK 1-2018
SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.
§ 48 Rapporter och handlingar för kännedom
 FCIsBreeding Commission. addresses.
 FCI International dog shows 2018
 FCI International dog shows 2019
 FCI International dog shows 2020
 Artikel till Svensk veterinärtidning. Vad har hänt med trubbnosuppropet
 Blankett för rapportering av kirurgiska ingrepp på brakycefaler
 The Veterinary journal, Patellar luxation
 The Veterinary journal, Breeding policies in 15 national kennel clubs
§ 49 Pågående ärenden
Redovisning av ärende rörande registreringsregler avseende färg bordlades till
nästkommande kommittémöte.

§ 50 Offentliggörande av beslut
Beslöt att omedelbart justera punkterna § 36 a-d. I övrigt fanns inget som inte kunde
offentliggöras innan protokollet var justerat.
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§ 51 Nästkommande möten
Nästkommande planerade möten kommer att hållas den 31 maj, 21 september och
den 31 oktober.
§ 52 Sammanträdet avslutades
Då inga andra ärenden förekom förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet

Martin Larsson

Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Maija-Leena Eloranta,
justerare

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

