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SKK/AK nr 3-2020
2020-06-16
§ 55 - § 77

Protokoll fört vid videosammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2020-06-16.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson (ordf.), Camilla Andersson, Kerstin Andersson, Maria Dahlberg,
Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Mikaela Sandbacka.
Adjungerade:
Linda Andersson (§ 67), Anne Bucksch, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia Malm,
Helena Skarp och Petra Waleij.
Protokoll: Anna Qvarfort

§ 55 Sammanträdet öppnas
Ordförande Bengt Pettersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Kommittémötet hålls som videomöte.
§ 56

Val av justeringsperson

Camilla Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 57

Fastställande av dagordning

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den
dagordningen.
§ 58

Föregående protokoll

SKK/AK gick igenom protokoll 2-2020 och lade det därefter till handlingarna.
§ 59

Jordbruksverkets nya regler för hund- och kattägare
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Från den 15 juni börjar Jordbruksverkets uppdaterade föreskrifter och allmänna råd
om hållande av hundar och katter (L102) att gälla. Under framtagandet av nya regler
och föreskrifter har SKK varit remissinstans. För Avelskommitténs del har det inneburit
att man noggrant gått igenom de punkter som rör avel för hund. Avelsdelen i
föreskrifterna är mer omfattande än tidigare och innehåller flera nyheter. Helena
Skarp och Sofia Malm ledde kommittén igenom de aktuella paragraferna i
föreskrifterna och man diskuterade hur dessa påverkar SKKs grundregler och
registreringsregler. SKK/AK tittade på ett förslag till justering av Grundreglerna till följd
av de nya föreskrifterna.
SKK/AK beslutade att uppdra åt Sofia Malm att sammanställa kommitténs åsikter som
därefter skickas för påseende till SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté, UKK.
SKK/AK kommer även att föreslå SKK/UKK att de båda kommittéerna bildar en
gemensam arbetsgrupp för att ta fram förslag på justering av uttolkningen av SKKs
grundregler så att dessa överensstämmer med Jordbruksverkets text. Från
Avelskommittén ingår Maija-Leena Eloranta, Åsa Lindholm och Sofia Malm i den tänkta
arbetsgruppen.
§ 60

Inavel och inavelsgrad

Ämnet inavel och inavelsgrad behöver tas upp för diskussion av SKK/AK då SKKs
avdelning för avel och hälsa får ett stort antal frågor kring detta från såväl uppfödare
som rasklubbsfunktionärer och valpköpare. Många frågor rör beräkning av inavelsgrad
för ej svenskregistrerade hundar eller påpekande om hög inavelsgrad i enskilda
kombinationer.
För att möta en del av önskemålen har en guide för att beräkna inavelsgrad för hand
tagits fram och publicerats på skk.se. Den är avsedd att användas i de fall då beräkning
i Avelsdata inte är möjlig på grund av att båda föräldradjuren inte finns registrerade i
SKKs databas.
Sofia Malm och Anne Bucksch presenterade statistik för inavel inom de vanligaste
raserna mellan åren 2011 och hittills 2020 samt ett diskussionsunderlag avseende
regler och rekommendationer rörande inavel. I SKKs grundregler anges att det inte är
tillåtet att para far med dotter, mor med son eller helsyskon med varandra, medan
SKKs rekommendation är att inavelsgraden för en enskild kull ska vara lägre än 6,25
procent (motsvarande kusinparning).
Parning av besläktade individer ger upphov till inavel och ökar inte bara risken för att
recessiva defektanlag ska dubbleras. Åtskilliga studier visar att inavel också har en
negativ inverkan på egenskaper som är förknippade med reproduktion och överlevnad.
Riskerna med inavel är idag väl kända och studerade. Majoriteten av svenska
uppfödare har tagit till sig detta och undviker nära släktskapsparningar, men
statistiken i Avelsdata visar att en del parningskombinationer fortfarande ligger högt,
till och med så högt som kring 25 procent. Inavelsgraden för varje kull publiceras i
Hunddata, Avelsdata och på köpahund.se. De nära släktskapsparningar som görs, med
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höga inavelsgrader som följd, uppmärksammas ofta av såväl valpköpare som andra
uppfödare. Det är olyckligt om ett fåtal kullar på detta sätt ger en negativ bild av det
avelsarbete som bedrivs av SKKs uppfödare, och riskerar att undergräva förtroendet
för en sund rashundsavel.
SKK/AK förde en lång diskussion och var överens om att verka för att den övre gränsen
för tillåten inavelsgrad för enskild kombination sänks till förmån för rasernas
hälsomässiga utveckling på längre sikt. Genom att begränsa inavelsgraden i varje
enskild parning kommer även inavelsökningen, och förlusten av genetisk variation, i
rasen som helhet att bli långsammare vilket är något många rasklubbar arbetar för.
Avelskommittén beslutade, mot bakgrund av ovan, att föreslå SKK/CS att den nya
skrivningen i SKKs grundregler punkt 2:3 ska vara Att inte genomföra
parningskombination som ger en inavelsgrad på 12,5 procent eller högre, beräknad
över fem (5) generationer. Detta utesluter parningar mellan far och dotter, mor och
son, helsyskon och halvsyskon samt alla andra parningskombinationer som ger en
inavelsgrad på 12,5 procent eller högre.
§ 61

Skrivelse gällande inavelsgrad hos drever

Svenska Dreverklubben har inkommit med en ansökan om restriktioner för registrering
av drever kopplade till inavelsgrad.
SKK/AK beslutade att bordlägga frågan till regler avseende inavelsgrad är fastställda.
§ 62

Dispensansökan HD schäfer

SKK/AK har mottagit en ansökan om att genomföra en kombination där tiken har HD
grad C och hanhunden grad A. Hon är importerad från Danmark och enligt uppgift har
inget av kullsyskonen genomfört den danska versionen av mentalbeskrivning. Tikens
far har 46 avkommor i Sverige där under 50 procent har utvärderats på MH. Den
tilltänkta hanhunden har nästan 60 valpar i Sverige där endast tre är röntgande med
avseende på HD och/eller ED och ingen har genomfört MH då de flesta i dagsläget är
unga.
SKK/AK beslutade att neka dispens för den aktuella kombinationen i enlighet med
yttrande från special- och rasklubb och mot bakgrund av ovanstående.
§ 63

Dispensansökan MH schäfer

SKK/AK har mottagit en ansökan om att genomföra en av två föreslagna kombinationer
men där tiken saknar känd mental status (ej genomfört MH). Hunden är född 2018 och
hundägaren uppger att han har anmält till MH under 2020 men att dessa har ställts in.
SKK/AK beslutade, i enlighet med yttrande från specialklubben, att neka dispens för
båda de föreslagna kombinationerna då tiken endast är två år gammal. Hon har gott
om tid att genomföra MH och därmed få känd mental status att ta i beaktande vid
eventuell framtida avel i enlighet med registreringsregler för tysk schäferhund.
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§ 64

Dispensansökan HD border collie

SKK/AK har mottagit en ansökan om att få använda en border colliehane boende i
Storbritannien i avel i Sverige. Hanhunden har flera arbetsmeriter men saknar känd
HD-status då rasen inte har en tradition av HD-röntgen i hundens hemland.
SKK/AK tog del av ett positivt yttrande från specialklubben. Även ledamöterna ser
positivt på att uppfödare söker avelsmaterial utanför Sverige men kommittén är
mycket restriktiv med att bevilja generella dispenser för avel.
SKK/AK beslutade att avslå dispens och uppfödaren ombeds att istället inkomma med
en specificerad kombination för SKK/AK att ta ställning till.
§ 65

Dispensärenden – principdiskussion

SKK/AK beslutade att bordlägga ärendet ytterligare till mer tid för diskussion finns.
§ 66

RAS

a) Arbetsprocessen med RAS
Utifrån ett diskussionsunderlag behandlades förslag på arbetsgång vid
granskning av RAS för raser listade i SRD samt ytterligare stöd för klubbar när
det gäller arbetet med mentalitet, SRD och enkätundersökningar. En
arbetsgrupp utsågs för att se över, och vid behov uppdatera, den lathund för
enkäter som finns på skk.se.
Kommittén beslutade att boka in ett kvällsmöte att enbart ägna åt RAS-frågor
innan SKK/AK sammanträder nästa gång. Detta för att få tid att i lugn och ro
diskutera olika RAS-relaterade frågor.
b) RAS för fastställande
 Bullmastiff
 Leonberger
SKK/AK beslutade att fastställa ovan nämnda RAS.
c) RAS för tax
SKK/AK beslutade att återremittera RAS för tax till specialklubben för
komplettering i enlighet med kommitténs utlåtande över den inlämnade
avelsstrategin.
§ 67

Skrivelse från specialklubben för shih tzu

SKK/AK har fått i uppdrag av SKK/CS att yttra sig över en skrivelse gällande shih tzu.
Specialklubben menar att rasen är sund och att den hälsomässiga utvecklingen gått åt
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rätt håll både avseende fysisk och mental hälsa. Klubben önskar bland annat hjälp med
att påtala detta för Sveriges regering. Vidare vill man att SKK ska använda sig av det
klubben benämner Cambridgemetoden för undersökning och gradering av hälsa
kopplat till brakycefali (dvs den modell som the Kennel Club använder i sitt
hälsoprogram – Respiratory Function Grading Scheme) och inte av den metod som SKK
har tagit fram och använder sig av sedan Centralstyrelsen beslutade detta under 2019.
SKK/AK ser ingen möjlighet att uttala sig ytterligare om andra metoder för
hälsotestning och gradering av brakycefala raser. Kommittén har tidigare (AK 1-2020 §
23c) kommenterat och redogjort för fördelarna med att använda den nuvarande
metoden och hur denna, förutom att gå igenom andningsfunktionen, bland annat även
mäter hur hunden klarar av att reglera sin temperatur i samband med och efter
belastning. SKK/AK konstaterar också att the Respiratory Function Grading Scheme
endast är framtagen för raserna engelsk bulldogg, fransk bulldogg och mops och inte
får användas för andra raser, som shih tzu enligt the Kennel Club som äger modellen.
SKK/AK rekommenderar att SKK-organisationen centralt formar en helhetsbild baserad
på nuvarande situation innan uttalanden görs i motsatsförhållande till tidigare
uttalanden gällande brakycefala raser.
§ 68

Diskussionsunderlag SKK hälsoprogram

SKK/AK tog del av ett informativt och utbildande underlag avseende rutiner och
uppbyggnad av SKKs hälsoprogram. Underlaget är avsett att presenteras för SKKs
centralstyrelse.
§ 69

Utbildning

a) Avelskonferens 2020
På grund av rådande pandemiläge 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 återigen
alternativa sätt att genomföra konferensen. Mer information kommer så snart
arbetsgruppen för konferensen har undersökt saken vidare.
b) Avelsfunktionärsutbildning
Arbetsgruppen för avelsfunktionärsutbildningen presenterade två datumförslag
för utbildningshelg under februari 2021.
SKK/AK beslutade att kanslipersonalen ska bestämma datum efter att ha
kontrollerat om de föreslagna datumen krockar med andra större centralt
arrangerade aktiviteter.
§ 70

AU-beslut
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SKK/AK tog del av kommitténs arbetsutskotts beslut som fattats sedan senaste
kommittémötet. Besluten innefattade
 avslag av dispens för att använda en ung hollandse herdeshond, utan
genomfört MH, i avel
 tillstyrkan av dispens för att använda en tysk schäferhundtik med HD grad C i
avel
SKK/AK beslutade att fastställa ovan beslut.
§ 71

Nya raser

a) SKK/AK har informerats om att SKK/CS har fastställt de riktlinjer som
Avelskommittén tagit fram för att ta in nya raser i SKKs stambok. Därmed kan
kommittén återuppta två bordlagda ärenden där rasintressenter/klubbar
önskar få sin nationellt erkända, men inte FCI-godkända, ras stambokförd i SKK.
b) Continental bulldog
Den ej SKK-anslutna rasklubben för continental bulldog har sedan tidigare
skickat in en ansökan där man önskar att stambokföra sin ras i SKK.
Continental bulldog är en nationellt erkänd ras i fem andra FCI-anslutna
kennelklubbar i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Estland. Den svenska
rasklubben har, enligt uppgift, en tät kontakt med övriga rasorganisationer.
Klubben har lämnat in en omfattande och informativ ansökan som innefattar
alla delar som krävs för att SKK/AK ska kunna ta ställning i enlighet med SKKs
riktlinjer för erkännande av nya raser.
SKK/AK beslutade att erkänna continental bulldog som ras att registreras i SKKs
stambok samt för deltagande i utställning, prov och tävling inom SKK.
SKK/AK beslutade att erkänna continental bulldog för avel och valpregistrering i
SKKs annexregister.
Rasen välkomnas i SKKs register i enlighet med de rutiner som stipuleras i SKKs
riktlinjer för erkännande av nya raser.
Besluten ovan träder i kraft när SKKs centralstyrelse har fastställt SKK/AKs
protokoll 3-2020. Därefter kan rasklubb (och eventuell specialklubb) ansöka om
eventuella krav kopplade till registrering av valpar av continental bulldog i
enlighet med rutiner för detta.
c) Alano español
Rasentusiaster för rasen alano español har tidigare ansökt om att få
stambokföra sin ras inom SKK. Frågan har varit bordlagd länge i väntan på att
SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser skulle färdigställas och fastställas.
Alano español är en spansk ras som är nationellt erkänd i bland annat Spanien
och Polen. SKK/AK har tagit del av information om rasen, en
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populationsbeskrivning, bilder och rasstandard. Kommittén har även tittat
närmare på rasens ursprungliga användningsområde och den information som
finns att tillgå om dess mentalitet.
SKK/AK anser inte att den tillgängliga informationen kan påvisa nyttan av att
erkänna och uppmuntra till ägande och avel av den här typen av hund i Sverige.
Rasen är framtagen för vakt, boskapshållning och jakt i Sydeuropa. Den är stor,
snabb, kraftfull, smidig och tuff med utpräglad jakt- och vaktinstinkt. Enligt
rasinformationen ställs krav på dess ägare för att hunden inte ska bli dominant
och eventuellt farlig.
I SKKs riktlinjer för erkännande av nya raser står att ”SKK/AK förbehåller sig
rätten att neka erkännande av raser som inte uppfyller grundläggande krav
avseende hälsa och/eller mentalitet med hänsyn till SKKs grundregler,
djurskyddslagstiftningen eller samhällets krav. Till sådana raser hör exempelvis
varghybrider, raser med stora rädslor eller aggressioner/vaktinstinkt samt raser
med betydande hälsoproblem och/eller en påtagligt osund konstruktion”.
SKK/AK anser inte att rasen kan anses uppfylla de grundläggande krav som
finns för att erkännas som ras och stambokföras av SKK.
SKK/AK beslutade att alano español inte ska stambokföras av SKK.
§ 72 Skrivelse från Svenska Schnauzer Pinscherklubben, SSPK och
Dvärgschnauzerringen
SKK/AK har mottagit en begäran från SSPK och Dvärgschnauzerringen att SKK
Avelsdata ska uppdateras så att rapporter och underlag för analyser ska kunna hämtas
därifrån och användas av klubbar m fl. I dagsläget krävs stora ansträngningar för ideellt
arbetande klubbfunktionärer för att kunna ta ut användbar rasspecifik statistik från
Avelsdata. I sin skrivelse presenterar klubbarna ett antal områden som behöver
förbättras för att Avelsdata ska bli mer användarvänligt och tillgängligt.
SKK/AK konstaterade att kommittén är enig med klubbarna om att en uppdatering av
Avelsdata är angelägen och bör prioriteras, inte minst i syfte att underlätta för
uppfödare att lätt kunna hitta information om avelsdjur.
Avdelningen för avel och hälsa har redan en upprättad åtgärdslista och förstudie för
angelägna uppdateringar av SKK Avelsdata. Där finns flera av klubbarnas önskemål
med.
SKK/AK beslutade att föra klubbarnas begäran vidare till SKKs centralstyrelse.
§ 73

Protokoll och protokollsutdrag

SKK/AK beslutade att bordlägga punkten på grund av tidsbrist.
§ 74

Kopia för kännedom

 Skrivelse gällande Nederländernas beslut om trubbnosar
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 Rapport Heritability of patellar luxation in Swedish Chihuahua dogs av Tzayhri
Osorio Gallardo
 Moving from information and collaboration to action: report from the 4th
international dog health workshop, Windsor in May 2019
SKK/AK tog del av ovanstående
§ 75

Nästkommande sammanträde

Nästkommande sammanträde äger rum den 22 september 2020.
§ 76

Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.
§ 77

Sammanträdets avslutande

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna och avslutade därefter
sammanträdet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,
ordförande

Camilla Andersson,
justerare

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

