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SKK/AK nr 3-2016
2016-05-19
§ 59 - § 86

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2016-05-19.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Annica Uppström (ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta,
Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn
Adjungerade:
Linda Andersson, Karin Drotz, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Helena
Skarp, och Petra Waleij.
Anmält förhinder:
Sofia Malm
Protokoll:
Anna Qvarfort

§ 59 Sammanträdet öppnas
Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 60

Val av justeringsperson

Katarina Petersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 61

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 62

Föregående protokoll

En språklig justering gjordes i föregående protokoll innan det lades handlingarna.
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§ 63

Bordlagda ärenden

AK bordlade, på föregående möte, ett ärende gällande krav på känd mental status
alternativt genomförd BPH för registrering av cane corso. AK hade tidigare beslutade
att skicka frågan ytterligare ett varv till KHM innan beslut kan fattas.
Ärendet är fortsatt bordlagt.
§ 64

Ekonomisk rapport

AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med april 2016 samt
de specifika rapporterna för respektive projekt inom kommittén. Kommittén noterade
att kostnaderna hittills ryms väl inom budget.
Därefter lades den ekonomiska rapporten till handlingarna.
§ 65

Ansökan om ny ras

AK hade mottagit en ansökan från ett antal uppfödare av treeing walker coonhound
om att erkänna rasen och godta den för registrering i Sverige.
Uppgift om antalet hundar av rasen i Norden är oklar men kullar ska ha fötts i Sverige
samt i Norge. Treeing walker coonhound är en stövarlik jakthund vars
användningsområde är jakt på rovvilt. Rasens ursprung finns i USA där den också är
registrerad i American Kennel Club, AKC.
AK tog del av bilagd information om rasen, kort historik, rasstandard, dess
användningsområde och utseende.
AK konstaterade att det finns fördelar med att rasen finns i SKKs register med
avseende på den samlade information om individer som tillgängliggörs. SKKs hållning
är dock att vara något restriktiv med införande av nya raser i SKKs register.
Kommittén noterade att uppgifterna om antalet treeing walker coonhound i Norden
och i Sverige, skiljer sig åt i den inkomna ansökan gentemot inkomna bilagor.
AK kunde inte se att det tillgängliga underlaget, i nuläget, motiverade att bifalla
klubbens ansökan. Kommittén beslutade att inhämta uppgifter om rasens förekomst i
Norden och mer specifikt i Sverige.
AK beslutade att tillfråga SKKs jakthundskommitté om yttrande i frågan huruvida detta
är en ras som passar för svenskt jaktsätt och som det finns behov av hos svenska
jägare.
AK beslutade att bordlägga frågan i väntan på svar på ovan frågeställningar.
§ 66

Ärende ED screening av kondrodystrofa raser

Det förelåg ett ärende från SKKs röntgenpanel gällande screening för ED hos
kondrodystrofa raser. Kondrodystrofi är en typ av dvärgväxt vilken är orsakad av en
störning i broskutvecklingen i tillväxtområden i långa rörben som gör att hundens ben
växer långsamt eller slutar växa tidigare än normalt. Det ger till följd att benen blir
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kortare än normalt och har en annan form och kontur jämför med individer som inte är
kondrodystrofa.
Panelen anser att det är olämpligt att, med nuvarande graderings- och
avläsningssystem, screena för ED hos de kondrodystrofa raserna och föreslår att
Sverige ska avsluta avläsningen av ED för dessa raser.
Frågan har även diskuterats inom den Nordiska röntgenpanelen. Kommittén ställde sig
positiv till skrivelsen och förslaget.
AK uppdrog till Helena Skarp att följa frågan ur ett nordiskt perspektiv samt informera
special- och rasklubbar om läget.
§ 67

Skrivelse för diskussion gällande avels- och uppfödargrupper

AK tog del av en skrivelse från Åsa Lindholm som var tänkt som diskussionsunderlag för
att lyfta frågan om avels- och uppfödargrupper på utställning. AK diskuterade dels den
formulering som finns i Utställnings- och championatreglerna gällande avels- och
uppfödargrupper samt kopplingen mellan bedömning av dessa grupper och kravet på
genetisk variation som finns inom alla populationer.
Ledamöterna fann ämnet intressant att arbeta vidare med och kunde se motsättningar
mellan att främja så stor likhet som möjligt på utställning, i ett prestigefyllt
bedömningsmoment, och samtidigt förorda stor genetisk variation i avelsarbetet.
AK beslutade att föreslå en diskussion med ansvarig kommitté om att, med
utgångspunkt i SKKs avelspolicy, kritikerna för bedömning av avels- och
uppfödargrupper bättre kan harmoniseras med den intention som kommer till uttryck i
policyn.
§ 68

Önskemål om att häva avelsspärr

Gotlandsstövareföreningen hade skickat in en önskan om att häva avelsspärren för två
individer i en inkorsningskull där man korsat hygenstövare med gotlandsstövare i
enlighet med föreliggande rasvårdsprojekt. Båda de aktuella avkommorna är
meriterade och klubben anser att hundarna kan tillföra rasen något positivt genom att
vara tillgängliga för avel.
AK såg ingen anledning att neka ansökan och beslutade därmed att häva avelsspärren
på Astuens Kaip SE46423/2014 och Astuens Kelli SE46420/2014.
§ 69

Rapport från möte med Svenska Dalmatiner-Sällskapet

Representanter från AK hade nyligen träffat Svenska Dalmatiner-Sällskapet, SDS, för
att diskutera hanteringen av det hälsoarbete som har väckt frågeställningar hos ett par
uppfödare inom klubben.
AK hade tidigare mottagit ett antal frågeställningar från en uppfödare som kommer att
besvaras så snart det är möjligt.
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AK har mottagit ifrågasättande av SDSs hanterande av det hälsoarbete som rör hjärtfel
hos dalmatiner.
SKKs AK bekräftade att klubbens ambitiösa arbete har gett en god grund för fortsatt
hantering och att SDS kan räkna med stöd i enlighet med vad mötet kommer fram till.
§ 70

Information från Registreringsavdelningen gällande plotthund

Petra Waleij gjorde på förekommen anledningen ett förtydligande gällande
registrering av plotthund. Svenska uppfödare ska, enligt FCIs regler, registrera sin
valpkull i SKK. Hund ur valpkull som är uppfödd av svensk uppfödare och som endast är
registrerade i United Kennel Club, UKC, kan inte utan vidare föras in i SKKs register.
Valpkull där ena föräldradjuret är registrerad i UKC registreras i SKK dock utan
fullständig härstamning.
AK noterade informationen.
§ 71

Rasrelaterade projekt

a) Projekt för att förbättra kortskalliga rasers hälsa
Helena Skarp delgav AK en lägesrapport från det projekt som syftar till att
arbeta proaktivt för kortskalliga (brakycefala) rasers hälsa. AK ser sin roll i avelsoch hälsoarbetet för dessa raser som central inom organisationen.
De arbetsgrupper som har bildats och ingår i samverkansgruppens projekt för
att förbättra kortskalliga rasers hälsa har alla påbörjat sitt arbete och
sammanträtt under vintern. AK-ledamöter alternativt personal från
Avdelningen för avel och hälsa (adjungerade till AK) finns representerade i
samtliga grupper. Arbetsgrupperna har börjat inkomma med rapporter från
sina respektive arbetsområden.
Inom kort kommer Jordbruksverket, SKK, veterinärer med flera sammanträda
för att prat om projektet och framtida arbete.
Två arbetsgrupper har bildats inom NKU där den ena ska verka
sammanhållande för projektet inom Norden och den andra syftar till att arbeta
proaktivt med medial inriktning.
Arbetsgruppen som utformar nya intyg för valpbesiktning har rapporterat att
det intyget är färdigställt och redo att provas i praktiken parallellt med
ordinarie valpbesiktningsintyg. Därefter kommer det distribueras till kliniker.
Arbetsgruppen som tar fram ett intyg för besiktning av avelsdjur är i det
närmaste klara med utformandet av intyget.
Konsumentupplysningsgruppen arbetar med att ta fram olika texter, bland
annat arbetar de med en text om hundsmuggling samt ett informationsmaterial
riktat mot marknadsförare. Utbildningsgruppen har bland annat planerat en
tvådagarskongress i september för veterinärer. Kongressen arrangeras av
VeTA-bolaget i samarbete med SKK och SLU och syftar till att öka kunskaperna
om brakycefali hos de deltagande veterinärerna.
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AK planerar att ha ett möte med Svenska Dvärghundsklubben, SDHK, och
aktuella rasklubbar för att prata om hur man på bästa sätt kommer framåt i
arbetet med problematiken hos berörda raser.
Den arbetsgrupp som bildats inom SKK och som verkade inför och strax efter
vinterns Brakycefalkonferens har sammanställt ett uttalande som finns
publicerat på SKKs webbplats.
När det stora samverkansprojektet startade 2015 hade AK och CS redan
beslutat om AKs budget. Det har inneburit att kommittén inte har några
budgeterade medel för kostnader som detta stora, och högt prioriterade
projekt kring avel med kortskalliga hundar, för med sig. Samverkansprojektet
för brakycefala raser har glädjande nog medfört stort engagemang hos och
samverkan med veterinärer, Jordbruksverket och andra stora aktörer som
återfinns i ovan nämnda arbetsgrupper.
AK har omdisponerat medel inom nuvarande för att täcka upp för de utgifter
man haft hittills.
För att AK ska kunna ta sitt ansvar som samordnande kommitté för projektet
behövs ytterligare ekonomiska medel för att täcka kommande möteskostnader,
resekostnader, veterinärkostnader vid framtagande av ett nytt
valpbesiktningsintyg och avelsintyg, informationskostnader och tryckkostnader.
AK beslutade att framföra äskande om 50 000 kr som tillägg till nuvarande
budget, att disponera i projektet för att förbättra brakycefala rasers hälsa.
Punkten förklarades omedelbart justerad.
b) Cavalier king charles spaniel
Helena Skarp redogjorde för det pågående arbetet och samarbetet med
specialklubben. Cavalier king charles spaniel har ett hälsoprogram för att
minska rasens hjärtproblematik och revidering av hälsoprogrammet är en viktig
del i arbetet med RAS. Hälsoprogrammet är under revidering och till AKs
föregående möte hade två olika förslag till revidering av hälsoprogram
inkommit, dels från specialklubben och dels från SKKs representanter i
projektgruppen i samverkan med expert från SLU. Sedan dess hade
projektgruppen och specialklubben haft god kommunikation och enats om
stora delar i revideringen.
Det förslag till reviderat hälsoprogram för cavalier king charles spaniel som nu
låg för beslut gicks noggrant igenom av SKKs avelskommitté.
Ledamöterna konstaterade att det är av stor vikt att hjärtundersöka även äldre
hundar, både avelsdjur och andra cavalierer för att få en bättre uppfattning om
hälsoläget för rasen i olika åldrar. I nuläget undersöks ytterst få gamla hundar
och det ger därför en sämre bild av de äldre hundarnas hälsostatus.
AK beslutade om reviderat hälsoprogram för cavalier king charles spaniel i
enlighet med den reviderade versionen av det förslag som förelåg vid AKs
föregående möte. Förändringen gäller från och med 2017-01-01.
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Förändringen innebär bland annat att:
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg
om hjärta u.a. Intyget får ej vara äldre än 12 månader vid parningstillfället.
Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år.
Avelsdjur vars föräldradjur saknar intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder
måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna ålder
ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder
har hjärta u.a. men senare får blåsljud kan användas i avel.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års
ålder (föräldradjuret själv avelsspärras). Redan producerad avkomma efter
föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder får ej användas i avel
(avelsspärras).
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund, yngre än 6 år, som redan
använts till 5 kullar.Hanhund, som vid en ålder av lägst 6 år, vid förnyad
undersökning har officiellt intyg om hjärta u.a tillåts ytterligare kullar förutsatt
att giltigt hjärtintyg finns.
c) Shar pei
Nyligen togs ett genetiskt test för sjukdomen Shar-Pei Autoinflammatory
Disease, SPAID, fram av forskare vid SLU och Uppsala universitet. Uppfödare av
rasen i flera länder inklusive Sverige har bidragit med de blodprover som
möjliggjort den unika studie som lett fram till DNA-testet. Sjukdomen drabbar
shar pei och det finns ett stort värde i att kunna identifiera individer som löper
störst risk att drabbas av och/eller nedärva sjukdomen.
Svenska Shar-pei Klubben har uttryckt att man är positiv till det nya testet och
villiga att uppmana test av samtliga avelsdjur.
AK beslutade att införa central registrering, hälsoprogram nivå 1, av DNA-test
för SPAID.
AK uppdrog till SKKs kansli att ta fram rekommendationer och anvisningar för
hur testet ska användas för att förbättra hälsan hos rasen.
Central registrering påbörjas så snart testet är tillgängligt fullt ut och de
administrativa förberedelserna på SKKs avdelning för avel och hälsa är gjorda.
§ 72

Ansökan om hälsoprogram för american staffordshire terrier

Det förelåg en ansökan från Svenska Amstaffklubben om att införa central registrering,
hälsoprogram nivå 1, av DNA-testresultat avseende Cerebellär ataxi, NCL-A för
american staffordshire terrier. Klubben anger att det är en sjukdom som förekommer
hos rasen både i Sverige och utomlands. Nervsjukdomen har stor påverkan på hundens
livskvalitet.
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AK gick igenom ansökan samt tillgänglig information från forskare Tomas Bergström
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Kommittén kunde konstatera att DNA-testet verkar
relevant och tillräckligt utvärderat för rasen för att vara användbart och ställde sig
därmed positiva till ansökan.
AK beslutade att införa central registrering, hälsoprogram nivå 1, av DNA-test för NCLA för american staffordshire terrier.
Central registrering påbörjas så snart de administrativa förberedelserna på SKKs
avdelning för avel och hälsa är gjorda.
§ 73

Ansökan om hälsoprogram för tysk schäferhund

Svenska Schäferhundklubben har, genom Svenska Brukshundklubbens
förbundsstyrelse inkommit med en ansökan om införande av krav på genomförd
exteriörbeskrivning för registrering av avkomma.
Rasklubben anför att det tyvärr är en liten del av de hundar som genomför
mentaldelen i en korning som också genomför exteriördelen. Krav på genomförd
exteriörbeskrivning för avel skulle öka kunskapen om exteriören hos tysk schäferhund
och genom att tillgängliggöra informationen skulle uppfödarna få god hjälp vid val av
avelsdjur.
Ett sådant krav skulle innebära att exteriörbeskrivningen skulle behöva registreras
centralt hos SKK för att möjliggöra kontroll av att föräldradjuren genomgått den inför
registrering av valpkull. I nuläget finns inte den möjligheten.
AK gick noggrant igenom ansökan. Kommittén ställer sig positiva till användandet av
exteriörbeskrivning men ansåg det vara för låg andel exteriörbeskrivna hundar för att
införa krav för avel. Möjligheten till exteriörbeskrivning är inte heller tillräckligt
utbredd.
Kommittén beslutade att avslå ansökan och rekommenderade rasklubben att göra en
tydlig formulering gällande exteriörbeskrivning i sin avelsstrategi.
§ 74

RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande

a) RAS inkomna för revidering
 Barbet, Elisabeth Rhodin
 English toy terrier, Anna Uthorn
 Schapendoes, Kjell Andersson
 Basset artésien normande, Kjell Andersson
 Norrbottenspets, Elisabeth Rhodin
b) RAS för fastställande
 English toy terrier, Anna Uthorn
 West highland white terrier, Anna Uthorn
 Schapendoes, Kjell Andersson
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 Basset artesien normande, Kjell Andersson
 Barbet, Elisabeth Rhodin
 Old english sheepdog, Maria Dahlberg
AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. Kommittén ville även påminna om att
RAS-mallen och dess rubriker kan vara till stor hjälp när klubbarna skriver och reviderar
sin avelsstrategi.
§ 75

Utbildning

a) Indexutbildning 2016
För att uppfödare av indexras ska få chans att lära sig mer om index som
avelsverktyg anordnade SKKs avelskommitté, tillsammans med Avdelningen för
avel och hälsa ett utbildningstillfälle om index den 16 april i Upplands Väsby.
Utbildningen var välbesökt och enligt utvärderingen mycket uppskattad.
AK tog del av resultatet från hela utvärderingen från deltagarna.
Föreläsningsdelarna under utbildningsdagen filmades och kommer
förhoppningsvis att kunna utgöra ett bra informationsmaterial för klubbar och
uppfödare i framtiden.
b) Avelskonferens 2016
Den 19-20 november 2016 anordnar Avelskommittén en större konferens på
Scandic Infra City i norra Stockholm för avelsfunktionärer och
styrelsemedlemmar. Rubriken för årets konferens är, som tidigare meddelats,
”Hjälp! Vår ras har drabbats av… Vad ska vi göra? – Navigeringshjälp för
avelsfunktionärer”. Kortare informationsmejl är utskickat till specialklubbar
som i sin tur väntas vidarebefordra informationen till rasklubbarna. Efter
sommaren kommer ytterligare information om konferensen publiceras på SKKs
webbplats och även skickas ut till klubbar.
c) Grundutbildning för jakthundklubbar 2016
I april genomfördes en riktad utbildning för avelsfunktionärerna i
jakthundklubbar. Kommittén tog del av en utvärdering från utbildningshelgen
som visade att dagarna varit informativa och uppskattade.
§ 76

Konferensbidrag

AK har noterat att det alltför ofta saknas anknytning till de rasspecifika
avelsstrategierna, RAS, i klubbarnas avelskonferenser och uppfödarmöten med
avelsinriktning. Det är av stor vikt att RAS och RAS-arbetet genomsyrar programmet
vid anordnande av konferens och uppfödarmöte.
a) Specialklubben för västgötaspets
Det förelåg ansökan från Specialklubben för västgötaspets om bidrag till en
avelskonferens den 30 oktober 2016.
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AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
b) Svenska Pudelklubben
Det förelåg ansökan från Svenska Pudelklubben om bidrag till en
avelskonferens den 12-13 november 2016.
AK noterade att det endast är programpunkterna den 12 november som kan
anses knyta an till avel och avelsarbete. Därmed är det endast kostnader i
samband med dag ett som kan utgöra grund för utbetalning av bidrag.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
c) Svenska Terrierklubben
Det förelåg en ansökan från Svenska Terrierklubben om bidrag till ett
avelsseminarium den 29 alternativt 30 oktober 2016.
AK noterade att ansökan var för sent inkommen och kunde inte heller finna
information om konferensinnehåll och föreläsare som krävs för utbetalning av
bidrag.
AK beslutade därmed att avslå ansökan om bidrag.
§ 77

SKKs utvecklingsfond

a) Lapphundsprojektet
AK hade till möte 1-2016 mottagit en slutrapport för 2015 för projektet
”Genetisk förstudie inför potentiell inkorsning gällande svensk lapphund”.
AK såg positivt på om projektgruppen vill arbeta för att vidare tillvarata
inhämtat material och analyser. För att det ska finnas möjlighet för AK att
besluta om eventuella ekonomiska medel från SKKs utvecklingsfond måste en
regelrätt ansökan inkomma till kommittén senast den 30 juni (ett av två
ordinarie slutdatum för ansökan till Utvecklingsfonden).
§ 78

Information från ledamöter och adjungerade

Petra Waleij rapporterade att registreringsstatistiken ligger på en stabil nivå vilket är
positivt.
Helena Frögéli meddelade att ett antal nya BPH-beskrivare har avslutat den sista
utbildningshelgen och nu väntar en sammanställning av resultatet.
Helena Skarp informerade om att Nordisk Kennelunions, NKU, vetenskapliga kommitté
sammanträder i Sverige den 1-2 juni och den 31 maj sammanträder NKUs DNA-grupp.
SKK kommer att delta med representanter vid båda mötena.
Kjell Andersson har deltagit i möte med Jordbruksverkets referensgrupp för
utrotningshotade husdjursraser.
§ 79

Protokoll
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FCI cirkulär 14
FCI General Committee 4-5 april 2016
NKU/AU 13 april 2016

Kommittén noterade protokollen och lade de därefter till handlingarna.

§ 80

AKs prioriterade områden

AK gick igenom de prioriterade områdena från Kennelfullmäktige 2015.
För frågan gällande att finna en gemensam syn på hur färg ska anges på importhundar
beslutade AK att Petra Waleij och Elisabeth Rhodin skulle påbörja beredning av frågan.
§ 81

Pågående ärenden

AK gick igenom förteckningen över pågående ärenden och gjorde vissa justeringar.
Därefter lades den till handlingarna.
§ 82




Kopia för kännedom
Försäljningsstatistik Avelsboken och Uppfödarboken
Dispensansökan tibetansk spaniel (behandlad av kansliet i enlighet med tidigare
AK-möte)
Minnesanteckningar från Föreningskommitténs möte med SLK 10 maj 2016

AK önskar att Avelsboken, ”Hundavel i teori och praktik”, finns till försäljning vid
kommande utbildningar och konferenser där den kan vara av intresse för deltagarna.
Kommittén önskar även att boken marknadsförs mer. Helena Skarp ska se över vilka
möjligheter som finns för att exponera Avelsboken mer.
AK tog del av ovanstående.
§ 83

Övriga ärenden

Åke Hedhammar lyfte frågan om kommitténs vision gällande svensk hundavel i
framtiden. Kommittén diskuterade fritt och kom fram till att det behövs mer tid för att
ta sig an den viktiga frågan.
Annica Uppström och Helena Skarp planerar för att på avsatt tid bereda kommittén
möjlighet att spåna och diskutera kring AKs vision avseende svensk hundavel i
framtiden.
§ 84

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt.
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§ 85

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 24 augusti.
§ 86

Sammanträdets avslutande

Annica Uppström avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Annica Uppström,
ordförande

Katarina Petersson,
justerare

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

