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SKK/AK nr 2-2020
2020-04-15
§ 34 - § 54

Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2020-04-15.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg,
Maija-Leena Eloranta (§ 34-40), Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka.
Adjungerade:
Linda Andersson, Anne Bucksch, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra
Waleij.
Protokoll: Anna Qvarfort

§ 34 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Kommittén nyttjar videoverktyg för sammanträde för första gången.
§ 35

Val av justeringsperson

Maria Dahlberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 36

Fastställande av dagordning

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den
dagordningen.
§ 37

Föregående protokoll

SKK/AK gick igenom protokoll 1-2020.
I § 14 behandlades en fråga från en hundägare som önskade få äldre HD-röntgenbilder
avlästa av SKKs avläsare. I protokollet angavs att det har förflutit några månader
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mellan röntgentillfällena vilket inte är korrekt. Det är endast drygt två veckor mellan
det första och det andra undersökningstillfället.
Med ovan korrigering fastställde SKK/AK föregående protokoll.
§ 38

RAS

a) RAS-diskussioner
SKK/AK besluta att bordlägga punkten till nästkommande möte
b) RAS för pekingese
På årets första kommittémöte fastställdes RAS för pekingese som, på uppdrag
av SKK/CS, arbetats fram av SKK/AK under 2019. Efter fastställandet
publicerades RAS-dokumentet på SKKs webbplats enligt ordinarie rutiner.
SKKs avelskommitté har nu mottagit mejl och skrivelser från specialklubben
SDHK med invändningar mot tillvägagångssättet vid framtagande av RAS och
även mot delar av innehållet.
SKK/AK diskuterade synpunkterna från specialklubben och vad gäller
tillvägagångssättet vill kommittén påpeka att arbetet med RAS för pekingese
påbörjades efter samråd med special- och rasklubb. Kommittén har sedan,
efter uppdrag från SKK/CS och efter samråd med dåvarande styrelse i
specialklubben, utarbetat och fastställt rasspecifika avelsstrategier för
pekingese.
Gällande innehållet vill kommittén påpeka att ändringar som strider mot SKKs
styrdokument och/eller svensk djurskyddslag inte kan bli aktuella.
Specialklubben är välkommen att inkomma med ansökan om delrevidering av
fastställt RAS för pekingese i enlighet med riktlinjer för delrevidering av RAS.
c) RAS för mastino napoletano
Vid föregående kommittémöte beslutade SKK/AK att Elisabeth Rhodin skulle
inleda och leda arbetet med RAS-revidering för mastino napoletano.
Kommittén har nu fått kännedom om att det bildats en rasklubb för rasen.
SKK/AK tog därför upp frågan igen och beslutade att rasklubben, som brukligt,
påbörjar och driver arbetet med revidering av sin rasspecifika avelsstrategi och
Elisabeth Rhodin kan kontaktas om klubben vill bolla frågor under arbetets
gång.
d) RAS för granskning
 Finsk lapphund
 Hamiltonstövare
 Schillerstövare
 Cocker spaniel
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 Vostotjnoevropejskaja ovtjarka
 Leonberger
 Bracco italiano
 Bullmastiff
 Komondor
 Tax
Ovan RAS har inkommit till SKK för granskning.
e) RAS för fastställande
 Dandie dinmont terrier, Maria Dahlberg
 Bedlingtonterrier, Maija-Leena Eloranta
 Vostotjneovropejskaja ovtjarka, Maria Dahlberg
 Cocker spaniel, Camilla Andersson och Kerstin Andersson
SKK/AK beslutade att fastställa RAS för raserna ovan.
§ 39

Arbetsgång tillsammans med KSS

Information från Kommittén för samsyn och exteriör sundhet, KSS, om uppdelning av
ansvar för olika raser förelåg.
SKK/AK tog del av information om hur KSS arbetar med kontaktpersoner inom
kommittén för olika raser. KSS och SKK/AK ska ha en dialog i frågor som berör båda
kommittéerna och rutiner för samarbetet håller på att utkristalliseras.
SKKs avelskommitté noterade informationen.
När det gäller granskning av RAS för raser som upptas i BSI/SRD diskuterades hur
SKK/AKs ledamöter ska ha en dialog med ledamöter i KSS. Frågan kommer att
diskuteras vidare.
Kommittén beslutade att uppdra åt Anne Bucksch att ta med kommitténs synpunkter
och önskemål i frågan. Kommittén önskar att Anne Bucksch, förslagsvis tillsammans
med KSS sekreterare, sammanställer ett förslag till samverkansform och rutiner och
därefter återkopplar till SKK/AK.
§ 40

Hälsoprogram

a) Svar från SKK/CS till SDHK beträffande begäran om att använda
”Cambridgemetoden”
SKK/AK noterade Centralstyrelsens svar.
b) Svenska stövare – skrivelse från medlem
SKK/AK har mottagit en skrivelse från en medlem som ifrågasätter förändringen
i hälsoprogram för HD för svenska stövare. SKK/AK tog del av argumenten i
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skrivelsen men konstaterade att kommittén på föregående möte beslutat att
ändra hälsoprogram avseende HD för schillerstövare och smålandsstövare till
nivå 1. Medlemmen kan kontakta specialklubben för information om
bakgrunden till ansökan om ändring i hälsoprogrammen.
§ 41

Utbildning

a) Avelskonferens 2020
På grund av rådande läge är årets avelskonferens för avelsfunktionärer och
styrelseledamöter i special- och rasklubbar flyttad från mars till den 26-27
september 2020. Kommittén arbetar och planerar för att konferensen ska
kunna genomföras så som den är planerad. Kommittén diskuterade även
alternativa sätt att genomföra konferensen om det blir tvunget.
SKK/AK beslutade att uppdra åt arbetsgruppen för avelskonferens 2020 att ta
fram ett alternativt till en fysisk avelskonferens att använda om så krävs.
b) Avelskonferens 2021
SKK/AK har tidigare budgeterat för och startat upp planeringen för en
avelskonferens 2021. Det rådande ekonomiska läget och ovetskapen om hur
verksamheten under nuvarande och kommande år kommer att påverkas av
coronapandemin gör att planeringen för en avelskonferens 2021 pausas tills
vidare.
c) Avelsfunktionärsutbildning
Anne Bucksch redogör för den genomförda utbildningen som var uppskattad
både av deltagare och föreläsare. Utbildningen efterfrågas av klubbar som
redan nu har hört av sig och önskar delta vid nästkommande tillfälle.
Grundutbildningen har en viktig funktion och avelsfunktionärerna har en viktig
roll i klubbarna att sprida både budskap och kunskap om hundavel. SKK/AK har
stora förhoppningar om att utbildningen kommer att kunna genomföras även
under 2021. Arbetsgruppen för avelsfunktionärsutbildningen återkommer med
förslag på datum för 2021 till nästkommande kommittémöte.
§ 42

AU-beslut

SKK/AK tog del av kommitténs arbetsutskotts beslut som fattats sedan senaste
kommittémötet. Besluten innefattade
 avslag av dispens för två veterinärer för att utfärda DCM-intyg för dobermann
 tillstyrkan av dispens för att använda en australian shepherd i avel
SKK/AK beslutade att fastställa ovan beslut.
§ 43

Merle hos hund
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Med anledning av det DNA-test för merle som finns tillgängligt sedan en tid tillbaka har
SKKs avelskommitté beslutat om justering av policyuttalande avseende merlefärg samt
tillägg till SKKs registreringsregler för de raser som där har skrivning rörande merle.
SKK/AK tog del av en fråga som inkommit gällande rekommendationer vid avel med
hundar som bär anlag för pälsfärgen merle. Sofia Malm informerade om att hon svarat
frågeställaren, men önskade lyfta ett par frågor rörande merle i kommittén med
anledning av denna samt ny forskning på området. Frågeställaren påtalar att de
senaste forskningsrönen indikerar att genvarianten Mc (som är en förkortad form av
merlegenen) inte kan förlängas till merle (M) utan nedärvs och agerar som icke-merle
(m). Kommittén tog del av såväl frågeställningen som den vetenskapliga publikationen.
Efter diskussion beslutade SKK/AK att tills dess mer underlag finns tillgängligt stå kvar
vid den tidigare uttalade riktlinjen att hundar som bär anlag för genvarianterna Mc
eller Ma i avelsarbetet bör betraktas som merle, precis som hundar med allelen M.
Dessa bör således endast paras med icke icke-merle.
Sofia informerade vidare om att ytterligare en genvariant, kallad harlekin merle (Mh),
har definierats och nu kan testas för vid Laboklin. Denna genvariant är något längre än
den vanliga merleallelen (M) och predisponerar för defekter avseende syn och hörsel.
Hundar som är anlagsbärare för Mh ska endast paras med icke-merle.
§ 44

Welsh corgi

Representanter från SKKs avdelning för avel och hälsa har, på uppdrag av SKK/AK, haft
ett möte med Svenska Welsh Corgi Klubben i slutet av februari. Under mötet fördes
diskussioner och beslut fattades som ska kartlägga höftledshälsan hos welsh corgi
cardigan och pembroke framåt.
SKKs representanter rapporterade om ett positivt och konstruktivt möte där man
bland annat enats om att formulera rekommendationer avseende HD för båda raserna
och att specialklubben ska kartlägga förekomsten av HD inom raserna samt uppmuntra
medlemmar och ägare att röntga sina hundar inom ramen för SKKs hälsoprogram
avseende HD (nivå 1, central registrering).
Resultatet av rekommendationen kommer att följas upp om tre år (i januari 2023) och
målsättningen är att en tydlig ökning av andelen röntgade hundar då ska kunna
observeras inom båda raserna.
§ 45

Fråga från Svenska Terrierklubben , SvTek

Svenska Terrierklubben har inkommit med önskemål om att få förtydligat beslutet att
följa FCI General and breed-specific guidelines about crosses of breeds and breed
varieties som anger att parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier är tillåten.
SKK/AK har tidigare tagit upp frågan på anmodan från specialklubben och då påtalat
att SKK tillämpar FCI guideline. Kommittén uttalar återigen att det är olyckligt att man
inte tydligare förmedlat detta till specialklubben, särskilt mot bakgrund att det funnits

SKK/AK nr 2-2020
2020-04-15
Sida 6/8

en överenskommelse på området, men fortfarande gäller kommitténs beslut att tillåta
parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier utan dispensförfarande.
SKK/AK beslutade att frågan om parning mellan bullterrier och miniatyrbullterrier är
avslutad.
§ 46

Förslag om avelsvärderingar

SKK/AK har mottagit ett förslag från en uppfödare att organisationen kan anordna en
form av avelsvärderingar där ett fåtal hundar utvärderas exteriört och får en individuell
bedömning av en domare.
Kommittén tackar för ett kreativt och bra förslag, speciellt under rådande
omständigheter. Det beskrivna förfarandet liknar de exteriörbeskrivningar som
återfinns inom vissa raser.
SKK/AK beslutade att ta med förslaget till ett möte då det finns mer utrymme för
diskussioner.
§ 47

Fråga om inmönstring

Kommittén har mottagit önskemål från den nystartade rasklubben för
vostotjnoevropejskaja ovtjarka, VEO, om att få genomföra inmönstring av ett större
antal individer vid två tillfällen under 2020.
SKK/AK tog del av förenklad RAS för VEO där klubben har författat bra texter om mål,
strategier och mentalitetsarbete.
Kommittén beslutade att uppdra åt Maria Dahlberg att inhämta mer information från
klubben om individerna som de önskar mönstra in. Det är viktigt att
dispensregistrering av ett betydande antal individer i en ras under uppbyggnad inte
sker slentrianmässigt utan att hundarna är goda och funktionella rasrepresentanter.
§ 48

Dispensansökan schäfer

SKK/AK har mottagit en ansökan om att genomföra en kombination där tiken har HD
grad C.
SKK/AK beslutade att hänskjuta frågan att hanteras av SKKs avelskommittés
arbetsutskott i närtid.
§ 49

Dispensärenden – principdiskussion

SKK/AK beslutade att bordlägga ärendet till nästkommande kommittémöte.
§ 50

Protokoll och protokollsutdrag

 CS 1-2020
 CS 2-2020
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 CS 3-2020
 KUS 1-2020
 UK 1-2020
 UKK 1-2020
 FK 2-2020
 FCI General Committee Decisions 26-27/2 2020
 CS 1-20 - överklagan av AKs beslut dispensansökan cavalier
 CS 1-20 - utbildningsbidrag funktionärer
 CS 1-20 - riktlinjer för nya raser
 UKK 1-20 - Fk. uppfödarärende
 KSS 1-20 SRD-relaterade ärenden
SKK/AK noterade ovan protokoll och protokollsutdrag.
§ 51

Kopia för kännedom

 Slutrapport projekt Mentalt sund collie
 Ny utformning av 200-analyser. Irish soft coated wheaten terrier
 Prevalence, comorbidity and breed differences in canine anxiety in 13700
Finnish pet dogs
 Kundofråga om parning med NBTxNBT
 Riktlinjer för erkännande av nya raser (slutversion skickad till SKK/CS för beslut
29/4)
 Jordbruksverkets föreskriftsförslag L102
SKK/AK tog del av ovanstående
§ 52

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 16 juni 2020.
§ 53

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att punkt 38b faller under den här paragrafen.
§ 54

Sammanträdets avslutande

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter
sammanträdet.
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Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Maria Dahlberg,
justerare

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

