2018-05-31
Sida 1/9

SKK/AK Nr 3-2018
2018-05-31
§ 53 - § 72

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2018-05-31.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Kerstin Andersson
(lämnade mötet 14.30), Kjell Andersson, Maria Dahlberg och Maija-Leena Eloranta.
Adjungerade:
Linda Andersson, Anne Bucksch, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij
Anmält förhinder:
Lena Abrahamsson, Elisabeth Rhodin
Protokoll:
Martin Larsson
§ 53 Sammanträdet öppnas
Ordförande, Bengt Pettersson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 54

Val av justeringsperson

Patrik Cederlöf utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 55

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 56

Föregående protokoll

Det föregående protokollet gicks igenom. Angivet datum för nästa möte i §52
justerades till den 12 september. Därefter lades protokollet till handlingarna.
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§ 57

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten daterad den sista april 2018 gicks igenom. Noterades att
de totala kostnaderna ligger inom budgetramarna. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 58

Bordlagda ärenden

 Det tidigare bordlagda ärendet rörande inmönstring och dispensregistrering av
två schillerstövare kvarstod. Beslöt att informera frågeställaren att kommittén
kommer att stänga ärendet vid nästa möte om inte den kompletterande
information som kommittén efterfrågat tidigare inkommit till dess. Kjell
Andersson kontaktar rasklubben för att skynda på ärendet.
 Beträffande förfrågan från SKK/UKK i föregående protokoll rörande tolkning av
veterinärintyg och misstänkt OCD hade Åke Hedhammar undersökt ärendet
och genom AU besvarat förfrågan. Det fanns inget stöd, i redovisningen, för
hundägarens uppgift att veterinären uttalat ”att det var en skada och ej ärftlig”
 Kommittén beslöt beträffande delade populationer för en ras att det bara ska
finnas ett RAS-dokument för varje ras och man bör beskriva de olika
populationerna i raser som är tydligt uppdelade. Ett RAS kan mycket väl
innehålla olika målsättningar för olika populationer.
 Bordlagt ärende från föregående protokoll angående hälsoprogram för Kelpie.
Hälsoprogrammet som avsåg hjärtundersökning behövdes kompletteras med
ytterligare underlag från hjärtspecialister. Linda Andersson och Åke
Hedhammar som jobbar med ärendet hade ännu inte fått något svar varför
ärende blev fortsatt bordlagt.
§ 59

Ärenden

Dispensärenden
a) Grönlandshund
Det förelåg en ansökan om efterregistrering av en 5 årig tik. Kommittén tog del av
ansökan från ägaren samt yttrande från rasklubben och specialklubben och beslöt
att inte bevilja efterregistreringen.
b) Minature american shepherd
Det förelåg en ansökan om att ägarna till valpar födda mellan april – december
2017 skulle få importregistrera valparna. Rasen har under 2017 blivit erkänd i
Sverige och uppfödarna har inte förstått hur registreringen skulle gått till och vilka
kostnader det medför. Kommittén avslog ansökan men erbjöd klubben att få dessa
valpkullar registrerade till den lägre registreringsavgiften.
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c) Cavalier king charles spaniel
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att
använda en tik i avel som ej fyllt 3 år som är den lägsta ålder för officiell
undersökning av hjärta. SKK/AK har tagit del av specialklubbens yttrande och fann
att det inte fanns någon anledning att ge en dispens och avslog därför ansökan.
d) Schäfer 1
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att
genomföra en parning där uppfödaren önskar använda en schäfertik med HD
grad C i avel. Uppfödaren har lämnat 2 hanar som förslag, en tysk och en svensk.
SKK/AK har tagit del av rasklubbens och specialklubbens yttrande och beslöt att
bevilja dispens för parning med den svenska hanen. Preliminärt kullindex för HD för
kombinationen ligger över 100.
e) Schäfer 2
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att
genomföra en parning där uppfödaren önskar använda en schäfertik med HD
grad C i avel. Uppfödaren har lämnat ett förslag till parningskombination där
preliminärt kullindex ligger över 100. SKK/AK har tagit del av rasklubbens och
specialklubbens yttrande och beslöt att bevilja dispens för parning med den
föreslagna hanen.
f) Lagotto romagnolo
Det förelåg en ansökan om dispens från SKKs registreringsregler för att använda en
hane vars HD-status p.g.a. olycka inte kan fastställas. Enligt hälsoprogrammet för
rasen ska föräldradjur som används i avel har officiell höftledstatus. Kommittén har
tagit del av veterinär journal och röntgenbilder. SKK/AK beslöt att ge ägaren
dispens att använda hunden i avel.
Övriga ärenden
g) Dilute labradorer
SKK/AK tog del av skrivelse från danska kennelklubben till FCI där DKK önskar
diskutera hur vi hanterar dilute (silverfärgade) labradorer i respektive länder.
De silverfärgade labradorerna är inte en godkänd färg men anses inte utgöra något
problem i Sverige. Felfärgade hundar registreras som övriga hundar men med
notering om ej standardenlig färg.
h) Grosser schweizer sennenhund
Det hade inkommit en förfrågan om det var möjligt att använda en hund i avel som
haft en tillväxtstörning i armbågslederna men att förändringarna inte uppvisade en
klassisk bild av osteokondros enligt veterinären. Kommittén bedömde efter att
tagit del av ägarens uppgifter att hunden inte var lämplig för avel med hänvisning
till de fynd som faktiskt noterats vid operationen.
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Samtliga punkter enligt § 59 justerades omedelbart.
§ 60 Arbetsgruppen för exteriör sundhet och rasrelaterade projekt
Patrik Cederlöf informerade om den framtida 3 dagars domarkonferens för Svenska
Dvärghundsklubben, SDHKs, brakycefala raser samt engelsk bulldogg och
bostonterrier. De nya domarkompendierna för dessa raser kommer att gås igenom och
fokus kommer mycket att ligga på den brakycefala problematiken och hur man ska
kunna förändra idealbilden. Åke Hedhammar redogjorde för att Härliga hund intervjuat
honom i frågan och berättade också att frågorna om brakycefala raser är stor även
internationellt. Frågor som är aktuella är exempelvis om det finns tillräcklig många
sunda hundar att avla på och vad som händer med utseende på övrig exteriör om
aveslurvalet förändras. Linda Andersson informerade om att Sveland numera kräver
att brakycefala valpar besiktigas med SKKs valpbesiktningsintyg för att ersättning för
skada eller sjukdom i andningsvägar ska kunna utgå. Riksdagen har varit i kontakt med
Linda för mer information om vad SKK gör i brakycefalfrågan då man hanterar remiss
rörande avel på trubbnosdjur.
§ 61

Ansökan om hälsoprogram

a) Cane Corso
Det hade inkommit en ansökan om hälsoprogram, nivå 2 gällande Beteende- och
personlighetsbeskrivning hund, BPH, från den avtalsanslutna klubben RACC (ras
och avelsföreningen för Cane Corso). Ansökan avser registreringsförbud för
avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som före parning ej har genomförd
BPH. RACC har tidigare sökt om hälsoprogram där önskan varit att det skulle vara
valfritt att välja mellan mentalbeskrivning hund, MH, eller BPH men fått avslag då
BPH är den beskrivning som SKK rekommenderar för raser utanför Svenska
Brukshundklubben. Efter avslaget har man haft en dialog med både SKK/AK och
SKK/KHM (kommittén för hundars mentalitet) gällande mentalitet. Kommittén tog
del av yttrande från och beslöt att bifalla ansökan.
b) Cavalier king charles spaniel
Det förelåg en ansökan om att revidera hälsoprogram avseende hjärta nivå 3 i den
del som avser användande av hanhund i avel som vid lägst 8 år ålder har en
hjärtundersökning, utan anmärkning. Rasklubben tillika specialklubben vill nu
justera denna åldersgräns nedåt till 7 år. Klubben ansöker även om att gränsen på
maximalt 5 kullar på en hane före 6 år sänks till 5 år. SKK/AK har tagit del av
skriftligt material och statistik som redovisats i ärendet. SKK/AK vill påpeka att man
tycker att klubben arbetar väldigt bra med att implementera sitt hälsoprogram.
Kommittén menar dock att det är alldeles för kort tid för att dra några slutsatser
om hälsoprogrammets långsiktiga effekt. Det nuvarande hälsoprogrammet har
endast funnits sedan 2017-01-01. Kommittén beslöt avslå ansökan samt att delge
klubben det underlag som legat till grund för beslutet.
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c) Lhasa Apso
Det har inkommit en ansökan om att ändra rasens hälsoprogram för ögonlysing
som idag är nivå 3, till en lägre nivå. Kommittén har tagit del av rasklubbens
skrivelser och yttrande i frågan. Rasklubben och specialklubben har angett olika
önskemål om hälsoprogrammets nivå. Kommittén beslöt att ge avdelningen för
avel i hälsa i uppdrag att ta kontakt med ras och specialklubb för att klubbarna
gemensamt ska komma överens om vilken nivå man vill sänka hälsoprogrammet
för ögonlysning till. Därefter har kansliet fullmakt att bevilja denna uppdaterade
ansökan om sänkning av nivå, förutsatt att ras- och specialklubb har enats.
I skrivelsen har rasklubben också ansökt om ett hälsoprogram nivå 1 för DNA-test
avseende PRA4. Kommittén beslutade att ge kansliet, avdelningen för avel och
hälsa, i uppdrag att begära kompletteringar till ansökan och om ett yttrande från
specialklubben om just denna del av ansökan. Kommittén gav också DNA-gruppen i
uppdrag att lämna ett utlåtande om aktuellt DNA-test. Denna del av ansökan
bordlades därför till nästa möte. Paragraf 61 c justerades omedelbart.
§ 62 Rasspecifik avelsstrategi, RAS
a) Rutiner för RAS
Det förelåg en förfrågan från kansliet rörande vilken befogenhet kansliet har att
godkänna uppdateringar av RAS som är föranledda av rasklubbarnas införande
eller ändringar av standardtexter (t.ex. policyuttalanden) eller vid mindre
delrevideringar av RAS. Frågan har varit uppe tidigare men inte preciserats
eftersom de olika fallen är så många och olika. För att effektivisera arbetet både för
rasklubbar, kansliet och kommittén beslöt kommittén att ge kansliet fullmakt att
avgöra om föreslagna ändringar av RAS kan godkännas respektive avslås av
personal på kansliet eller om de föreslagna ändringarna är av den digniteten att
dokumentet behöver gå till en ledamot i kommittén för granskning.
b)

c)






RAS inkomna för delrevidering (inom parentes, utsedda granskare)
Perro de agua español, delrevidering (Maija-Leena Eloranta)
RAS inkomna för granskning och där arbete pågår
Pekingese (Maija-Leena Eloranta)
Golden retriever (Kerstin Andersson)
Pointer (Kjell Andersson)
Schipperke (Maria Dahlberg)
Rhodesian ridgeback (Lena Abrahamsson)
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d)









RAS för fastställande
Pumi (Maria Dahlberg)
Rhodesian ridgeback (Lena Abrahamsson)
Pointer (Kjell Andersson)
Australian Kelpie (Maija-Leena Eloranta)
Volpino Italiano (Maija-Leena Eloranta och Kerstin Andersson)
Phalene (delrevidering) (Elisabeth Rhodin)
Golden retriever (Kerstin Andersson)
Irländsk vattenspaniel (Elisabeth Rhodin)

Kommittén beslöt att fastställa de RAS som förelåg för fastställande.
§ 63 Konferensbidrag
Det förelåg en ansökan från Svenska Shetland Sheepdog Klubben om bidrag till en
avelskonferens den 27-28 oktober 2018 i Upplands-Väsby. Det förelåg också en
ansökan från Clumber Spaniel Klubben om bidrag för en avelskonferens 20-21 oktober
2018 i Norsholm. Kommittén tog del av de preliminära programmen samt budget för
konferenserna. AK beslutade att bifalla båda ansökningarna för senare utbetalning
enligt gällande regler.
§ 64 Utvecklingsfonden
Det hade inkommit en bidragsansökan från Schnauzerringen för distributionskostnader
i samband med genomförande av en enkätundersökning rörande hälsostatus i
samband med revidering av RAS. Kommittén beslutade att avslå ansökan då projektet
inte låg inom utvecklingsfondens statuter.
§ 65

Veterinära dispenser

Det förelåg två ansökningar om dispens från krav på specialistkompetens i hundens
och kattens sjukdomar för att utfärda intyg. Den första gällde dispens för Sivert Viskjer,
verksam som chefsveterinär vid Evidensia specialistsjukhuset Strömsholm, att utföra
patellaintyg. Den andra gällde Magdalena Jaszczak, verksam som chefsveterinär vid
Anicura Djurkliniken i Katrineholm, att utföra patellaintyg och hjärtintyg. Åke
Hedhammar föredrog ärendet och SKK/AK gick igenom de till ansökan bifogade
handlingarna. SKK/AK beslutade att bevilja de två ansökningarna.
§ 66

Information från ledamöter och övriga

 Kjell Andersson informerade om ett möte med Jordbruksverkets rådgivande
referensgrupp där en förfrågan kommit från Specialklubben för västgötaspets
om västgötaspetsen kunde betraktas som en lantras. Syftet med frågan var
oklar men man har tolkat det som så att rasklubben vill ha en utveckling där
avelsarbetet går ut på att bevara hundrasen istället för att förändra
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egenskaperna i rasen i någon specifik riktning. Kjell berättade också om
Gotlandsstövarföreningens årsmöte och deras skrift som innehåller intressanta
artiklar om föreningens rasvårdsprojekt som bland annat innefattar
inkorsningar och lagring av sperma i biobanken vid Sveriges
lantbruksuniversitet. Man har med framgång korsat in Hygenstövare i rasen.
 Helena Frögeli berättade om den nya utbildningen om hundens mentalitet
kallad, ”Mera mentalitet” som kommer under hösten. Dessutom pågår ett
arbete för att underlätta produktionen av 200-analyserna för BPH och att sex
raser kommer att få 500-analyser för BPH under året. Kommittén vill i
protokollet uppmärksamma att man var mycket tacksamma för SKK/CS satsning
på mentalitetsfrågor och BPH. Kommittén ser med spänning fram emot hur
detta kommer att påverka avelsarbetet i framtiden.
 Sofia Malm informerade om att SKK/AKs policyuttalande rörande HD, enligt
beslut vid föregående möte nu var uppdaterat med följande tillägg: ”Vid
parning med utländskt avelsdjur, som saknar index för HD 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
berättade vidare om indexutbildningen som hölls den 6 maj för uppfödare och
hanhundsägare av indexraser. Sofia informerade också om IPFDs, the
International Partnership for Dogs, arbete med projektet Harmonization of
genetic testing in dogs. Projektet syftar till att skapa en databas över de DNAtester som internationellt finns tillgängliga samt tillhandahålla resurser för
validering och rådgivning rörande genetiska tester och de lab som
tillhandahåller dessa. SKK är med och finansierar projektet.
 Petra Waleij informerade om den nyligen godkända rasen biewer.
 Helena Skarp informerade om smuggelhundskampanjen som startar i mitten av
juni. Arbetet med svenska stövare och stövarklubben fortgår. Under hösten
kommer den arbetsgrupp inom AK som arbetar med de svenska stövarraserna
bjuda in till ett möte som är inriktat på att diskutera framtiden för våra svenska
stövarraser.
§ 67 Pågående ärenden och uppdragslistan
Aktuella pågående ärenden och uppdrag gicks igenom och uppdaterades efter följande
redovisningar.
 Martin Larsson fick i uppdrag tillsammans med Helena Skarp att ta fram en
reviderad budget för år 2019.
 Petra Waleij lämnade en redovisning av ärendet som rörde SKKs restriktioner i
registreringsregler avseende färg. Bakgrunden har varit den att SKK/AK tidigare
fått i uppdrag av SKK/CS att se över alla registreringsregler. En sista fråga som
varit pågående har varit hur man ska hantera befintliga restriktioner i
registreringsreglerna för hundar som inte har tillåten färg eller
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färgkombinationer enligt rasstandarden. I arbetet har man tagit särskilt i
beaktande att registreringsreglerna ska vara i överensstämmelse med SKKs
avelspolicy. För att få ett underlag till frågan har kommittén genom Petra
Waleij tillskrivit klubbar, för raser som har sådana restriktioner i SKKs
registreringsregler, för att få deras utlåtanden. Samtliga ras-/specialklubbar har
svarat att man inte vill ha några förändringar i registreringsreglerna utan ha
kvar sina restriktioner. Rasklubbarna hänvisar till hemlandets rasstandard som
är styrande.
Kommittén beslutade trots detta att ta bort alla restriktioner avseende färg i
registreringsreglerna. Färg som är avvikande enligt rasstandarden registreras
som ej standardenlig färg för informations skull. SKK/AKs motivering till
beslutet är framförallt att det inte är rimligt att ha restriktioner i
registreringsregler för en typ av avvikande egenskap som inte påverkar hälsan
hos en ras. I samtliga rasstandarder för hundar finns ett flertal oönskade
egenskaper som inte leder till ohälsa hos hundarna och inga av dessa andra
oönskade egenskaper är eller skulle kunna bli föremål för restriktioner i
registreringsreglerna. Att minska antalet avelsrestriktioner som inte är
relaterade till hundrasernas sundhet är också helt i linje med SKKs avelspolicy.
Helena Skarp redovisade förslaget till ny text i brev till uppfödare som har
anmälningsskyldighet vid planerade dubbelparningar. Kommittén beslutade att
anta den nya skrivningen.

§ 68 Protokoll och protokollsutdrag
 FCI cirkulär 29/2018
 FCI CGE-2018-ES-DEC
 SKK/CS protokoll nr 1-2018
 SKK/CS protokoll nr 2-2018
 SKK/AG/ES Minnesanteckningar nr 1-2018
 SKK/DK protokoll nr 1-2018
 SKK/DK protokoll nr2-2018
 Protokollsutdrag CS 19 april 2018. Ärende: Berger des Pyrénéés
 Protokollsutdrag CS 19 april 2018 Ärende: Artikel rörande taxryggar
 SKK/JhK protokoll nr 2-2018
 SKK/UKK protokoll nr 2-2018
 SKK/UK protokoll nr 2-2018
SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.
§ 69 Rapporter och handlingar för kännedom
 FCIs Breeding Commission. addresses.
 FCI International dog shows 2018
 FCI International dog shows 2019
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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

§ 70 Offentliggörande av beslut
Det fanns inga beslut som inte kunde offentliggöras innan protokollet var justerat.
§ 71 Nästkommande möten
Nästkommande planerade möten kommer att hållas den 12 september och den 26/27
oktober
§ 72 Sammanträdet avslutades
Då inga andra ärenden förekom förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet

Martin Larsson
Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Patrik Cederlöf
justerare

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

