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SKK/AK nr 4-2018
2018-09-12
§ 73 - § 92

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2018-09-12.

Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Lena Abrahamsson,
Kerstin Andersson, Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta och
Elisabeth Rhodin.
Adjungerade:
Linda Andersson, Anne Bucksch, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij
Protokoll:
Martin Larsson
§ 73

Sammanträdet öppnas

Ordförande, Bengt Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 74

Val av justeringsperson

Kerstin Andersson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 75

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 76

Föregående protokoll

Det föregående protokollet gicks igenom och protokollet lades till handlingarna.
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§ 77

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten daterad den sista augusti 2018 gicks igenom. Noterades att
de totala kostnaderna ligger inom budgetramarna. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 78

Bordlagda ärenden

 Det tidigare bordlagda ärendet rörande inmönstring och dispensregistrering av
två schillerstövare hade nu kompletterats av Svenska Schillerstövarföreningen
med önskad ytterligare information. Avelskommittén beslöt att bevilja
dispensregistreringen av de två aktuella schillerstövarna. Kommittén uppmanar
Svenska Schillerstövarföreningen att själva dokumentera all tillgänglig
information om härstamning för de båda hundarna eftersom de i SKKs stambok
endast kommer att registreras utan härstamning. Kommittén ville också
uppmärksamma att om hundarna skall användas i avel måste SKKs
registreringsregler avseende höftledsröntgen först uppfyllas.


Med anledning av diskussionerna rörande dispensregistrering av
schillerstövarna diskuterades om kommittén skulle dokumentera den aktuella
typen av dispensregistreringar i ett separat register för senare uppföljningar.
Kommittén bordlade denna fråga till nästkommande möte.



Ärende från föregående protokoll angående införande av hälsoprogram för
Kelpie diskuterades. Maria Dahlberg anmälde sig jävig i frågan varför hon inte
deltog i beslut i frågan. Ansökan avsåg att få införa central registrering av
hjärtundersökningar. Linda Andersson redogjorde för information som hon och
Åke Hedhammar inhämtat från hjärtspecialister. Under en tioårs period, vid
Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, hade nio hundar av tvåhundra undersökta
av denna ras fått en hjärtrelaterad diagnos. Kommittén beslöt att avslå
ansökan om central registrering med motivering att den statistik man har att
tillgå visar på ett relativt begränsat problem och man behöver mer information
om utbredningen och vilken typ av hjärtrelaterade diagnoser hundarna får.
Kommittén tycker att det är bra att klubben jobbar vidare med frågan och
uppmuntrar klubben att införa registrering på klubbnivå för att bygga upp egen
statistik, skaffa mer information från klinker och undersöka hur det ser ut i
övriga världen. En framtida ansökan bör också innehålla en sammanställning
från enkätundersökning bland medlemmarna i klubben.
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 Svenska lhasa apso klubben har tidigare inkommit med en ansökan om att
sänka nivå på hälsoprogrammet för ögonlysning till nivå 1. Kommittén har i
tidigare protokoll begärt förtydligande från ras- respektive specialklubb om
önskad nivå och detta har nu inkommit. Kommittén beslöt att bevilja ansökan
om att sänka hälsoprogrammet för ögonlysning från nivå 3 till nivå 1.
Rasklubben har också ansökt om ett hälsoprogram nivå 1 för DNA-test
avseende PRA4. Kommittén har bett SKKs DNA-grupp att bereda frågan, med
avseende på DNA-testets tillförlitlighet och tillämplighet i avelsarbetet. DNAgruppens nästa möte är först i oktober varför denna dela av ansökan är fortsatt
bordlagd.
§ 79

Ärenden

1. Beslut av arbetsutskottet som ska fastställas av AK
Under våren och sommaren har arbetsutskottet hanterat dispensärenden som
ska fastställas av kommittén.
 Schäfer.
Ansökan om dispens från SKKs registreringsregler avseende fria höfter för tik.
Arbetsutskottet hade efter behandling av ansökan och yttranden från ras och
specialklubb noterat att aktuell tik inte hade HD-index motsvarande 101 vilket
är ett krav vid användande av föreslaget utländskt avelsdjur. Arbetsutskottet
beslöt att avslå dispensansökan
 Lapsk vallhund.
Två ansökningar om inmönstring och dispensregistrering för totalt 12 lapska
vallhundar. Arbetsutskottet beslöt att, efter att ha tagit del av yttrande från
ras- och specialklubb, bevilja inmönstring av det aktuella hundarna.
 Vit herdehund.
Ansökan om dispens från SKKs registreringsregler avseende tidigare krav på
preliminär kullindex överstigande 100 för rasen. Arbetsutskottet beslutade att
avslå dispensansökan för den aktuella kombinationen. Detta var ett ärende
som hanterades före det att registreringsreglerna ändrades för vit herdehund.
Beslut tagna av arbetsutskottet i redovisade ärenden fastställdes.
2. Övriga ärenden
1. Förfrågan från Svenska Stövarklubben till SKKs Centralstyrelse, CS.
Svenska Stövarklubben har ställt en fråga till CS rörande distinktionen mellan
riktlinjer och styrdokument å ena sidan och registrerings- och grundregler å
andra sidan. Klubben hänvisar till att ibland tar sig uppfödare friheten att
använda avelsdjur som inte följer exempelvis det RAS som är fastställt och
t.o.m. använder hundar i sin avel trots att det finns en dokumenterad
sjukdomsbild. Ett aktuellt ärende har prövats i disciplinnämnden som svarat att
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just i det aktuella fallet Inte förelåg något brott eftersom det inte fanns något
fastställt hälsoprogram för sjukdomen i fråga. Svenska Stövarklubben menar att
alla riktlinjer och styrdokument borde ingå i begreppet ”regelverk” som anges i
SKKs grundregler 1:3. Kommittén diskuterade frågan och beslöt att ge Sofia
Malm, Linda Andersson, Maija-Leena Eloranta och Åke Hedhammar i uppdrag
att skriva ett yttrande i frågan till CS.
2. Genomik och bestämning av framtida DNA-profiler.
Sofia Malm har fått i uppdrag av CS att titta närmare på ett projekt rörande
genomik hos hund som Franska Kennelklubben och Royal Canin har initierat, för
att bilda sig en uppfattning om det är något som kan vara av intresse för SKK att
delta aktivt i. Sofia Malm redogjorde för initiativet, som handlar om tillämpning
av genetiska paneltester och DNA-profiler, samt förfrågan från Franska
Kennelklubben om SKK vill ta aktiv del i projektet. Sofia efterfrågade
avelskommitténs syn på frågan. Efter en omfattande diskussion beslutade
SKK/AK att uppdra åt Sofia att bevaka frågan och hålla kontakten med Franska
Kennelklubben för vidare information om initiativet. Kommittén tycker dock att
det är för tidigt att ta aktiv del i projektet i dagsläget. Man ser en del farhågor
med den kommersiella aspekten, och svårigheter i den praktiska tillämpningen
av denna typ av omfattande “paneltester” för olika sjukdomar hos hund.
3. Yttrande över förfrågan inkommen från SKKs Uppfödar- och
Kennelkonsulentkommitté, UKK.
Ärendet gäller rasen dobermann och en dispensansökan för registrering av en
valpkull vars ena förälder saknar ögonlysningsresultat. I rasens hälsoprogram
ingår ett registreringsförbud för avkomma efter föräldrar som inte har centralt
registrerade ögonlysningsresultat. I detta fall saknas intyg för en utländsk
förälder och vars ägare inte skickat intyget trots påtryckningar. Avelskommittén
tog del av rasklubbens och specialklubbens yttrande och diskuterade frågan och
beslutade att rekommendera SKK/UKK att godkänna dispensansökan.
§ 80

Arbetsgruppen för exteriör sundhet och rasrelaterade projekt

Patrik Cederlöf redogjorde för aktuellt arbete inom AG-ES. Ett behov just nu är att
finna en gemensam plattform för alla de projekt som pågår och som rör exteriör
sundhet.
Filmen om särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, är under produktion.
Inventeringsprojektet för de utvalda raserna, mops, bostonterrier, engelsk bulldogg
och fransk bulldogg har startat och det kommer att ingå både registrerade och
oregistrerade hundar i urvalet av hundar. Syftet med inventeringen är att skapa en
bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och exteriör variation.
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Inventeringen kommer även att göras i Danmark, Norge och Finland. Inventeringen för
fransk bulldogg har redan gjorts i Danmark och det var 35 hundar som undersöktes. I
Sverige gjordes en provinventering den 6 september. Hela inventeringen i Sverige
beräknas vara klar under kvartal 4, 2019.
Helena Skarp berättade att det rasrelaterade projektet med engelsk bulldogg, som
syftade till att tillsammans specialklubb förbättra hälsan genom att stötta klubben i
avelsarbetet, har avslutats. En rapport kommer senare att redovisas för kommittén.
§ 81

Index

Sofia Malm redogjorde för en rapport från Svenska Brukshundklubben, SBK, avseende
avel med tysk schäferhund under 2018, med avseende på HD-index. Under 2018 har
rasen legat kvar med det gamla hälsoprogrammet om nivå 3 innebärande avel endast
på A och B hundar trots tillgången till index. Detta efter beslut av från CS. I
sammanställningen illustreras fördelningen av preliminära kullindex för HD hos rasen.
Av de kullar födda efter att HD-index infördes har 59% a preliminärt kullindex över
100. Rapporten diskuterades och det uppdrogs åt Bengt Pettersson att se till att att
frågan om hälsoprogram avseende HD hos tysk schäferhund behandlas på nästa möte i
Centralstyrelsen.
Anne Bucksch informerade att index-filmen, som på ett enkelt och informativt sätt ska
förklara hur Index fungerar, är under produktion.
§ 82

Rasspecifik avelsstrategi, RAS

a) RAS inkomna för granskning
 Collie (granskare Kerstin Andersson)
b) RAS för fastställande
 Hovawart, utlåtande (granskare Maria Dahlberg och Lena Abrahamsson)
 Sussex spaniel, utlåtande (granskare Elisabeth Rhodin)
 Collie, utlåtande (granskare Kerstin Andersson)
 Perro de Agua Español, delrevidering. Utlåtande (granskare Maija-Leena
Eloranta)
 Schipperke (granskare Maria Dahlberg)
Kommittén beslöt att fastställa de RAS som förelåg för fastställande med en
reservation för schipperkes som före godkännande måste uppdatera RAS med årtal
och någon mindre justering av texten. Åtgärdas dessa punkter är RAS för schipperke
godkänd och direkt justerad.
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§ 83

Utbildning

Anne Bucksch informerade om den nya distanskursen i avel och genetik. Från och med
nu kommer distanskursen att utgöra ett delmoment i utbildningen av
avelsfunktionärer. Utöver distanskursen kommer funktionärsutbildningen att innehålla
en uppföljande helgkurs med resterande ämnen och övningar som
avelsfunktionärsutbildningen innehåller.
Anne önskade beslut om vilken prisbild kurserna skulle ha i framtiden. Dels för de
mindre rasklubbarna och dels för de fall klubbarna deltar med deltagare på båda två
kurserna. Kommittén diskuterade frågan och beslöt att fråga Centralstyrelsen, CS, hur
man ställer sig till frågan och uppdrog åt Anne Bucksch och Helena Skarp att formulera
AKs önskan till CS i denna fråga.
Helena Skarp informerade att det nu var dags att planera för avelskonferensen 2019.
Det beslöts att detta skulle vara en punkt till nästa möte i oktober.
§ 84

Utvecklingsfonden

Kommittén har mottagit en ansökan från Kungliga tekniska högskolan om bidrag för
studie av merle hos nenets laika. Kommittén diskuterade ansökan ingående och beslöt
att avslå ansökan med motiveringen att studien var mer inriktad på forskning än att
vara ett utvecklingsprojekt. Forskaren hänvisas vidare till Agrias och SKKs
forskningsfond som är en bättre fond att söka medel från för denna typ av
forskningsprojekt.
§ 85

Information från ledamöter och övriga

 Bengt Pettersson berättade om deltagandet i mötet med FCIs breeding
commission och konstaterade att det är stora kulturskillnader för hur vi arbetar
organisatoriskt.
 Åke Hedhammar berättade om hundgenetikgruppen som är ett samarbete
med Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet, Agria och specifika
rasklubbar och vars arbete omfattar utbildning med inriktning på forskning i
hundgenetik.
 Sofia Malm informerade om att international Partnership of Dogs nu lanserat
databasen Harmonisation of Genetic Testing in Dogs på sin weplats
www.dogwellnet.com. Sofia berättade kort om vad som finns i databasen .

SKK/AK nr 4-2018
2018-09-12
Sida 7/9

 Petra Waleij berättade om projektet, valpregistrering on line, som är sin slutfas
och beräknas att bli färdigt inom en snar framtid. Blocket kommer efter egen
önskan att ha ett möte med SKK som syftar till att kontrollera Blockets egna
rutiner för hundannonsering.


Helena Skarp berättade att SKK kommer att delta på Vetabolagets
genetikkonferens för veterinärer och djurskötare. SKK deltar med tre föreläsare
och Åke Hedhammar agera moderator under konferensen. På konferensen
kommer en punkt att vara vad som styr hundaveln idag.
Filmen om ED kommer snart att läggas ut på SKK-play. Inlägget om
hundsmuggling på facebook hade en bra spridning. SKKs kansli bygger ett nytt
system för digital administration av röntgenbilder och det nya systemet
kommer att innebära förbättringar för såväl hundägare som klinik. Projektet är i
sin slutfas. Vid nästa års upplaga av International Dog Health Workshop
kommer ett ämne att vara rasuppdelningen av hundpopulationen och där
kommer Helena Skarp vara en av talarna.



Elizabeth Rhodin berättade om en internationell raskonferens för saluki som
hölls i samband med 50-års firande av Salukiringen. Elizabeth föreläste om
avels och uppfödarfrågor i Sverige.



Anne Bucksch väntar fortfarande på aktuella Agria breed profile som används
mycket i RAS-dokumentationen. Det vore önskvärt om breed profiles kunde
vara tillgängliga för våra rasklubbar att hämta direkt.



Kjell Andersson berättade att han lämnat styrelsen i dreverklubben och istället
engagerat sig i gotlandsstövarföreningen.



Helena Frögeli berättade om Mentalindexgruppen som nu startat ett
pilotprojekt vilket bland annat omfattar skattning av avelsvärden utifrån
resultat från genomförda BPH och MH och att i dialog med special- och
rasklubbar, diskutera funktion och nytta av index. Några utvalda raser kommer
att ingå i projektet. Collieutredningen som omfattar SKKs arbete med
mentalitet för collie har startat.

§ 86

Pågående ärenden och uppdragslistan

Aktuella pågående ärenden och uppdrag gicks igenom och uppdaterades efter följande
redovisningar.
 Information om tillgängliga DNA-test för merleanlag
§ 87






Protokoll och protokollsutdrag
UKK Protokoll nr 3-2018
DK Protokoll nr 3-2018
UK Protokoll Nr 3-2018
PtK Protokoll Nr 1-2018
PtK Protokoll Nr 1-2018
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FCI Breeding Commission, minutes of meeting
CS Protokoll nr 4-2018

SKK/AK noterade protokollen och lade de till handlingarna.
§ 88













§ 89

Rapporter och handlingar för kännedom
Tre stycken rapporter från ”ryssprojektet”, P. Savolainen. Redovisning av
projektet som genom en DNA-studie jämfört svensk lapphund och nenets laika.
Projektet har finansierats av SKKs utvecklingsfond. Noterade att raserna var
obesläktade och att kommittén fortsätter att följa studien med intresse.
Gotlandsstövaren, medlemstidning nr 26 juni 2018. En imponerande
medlemstidning.
Registreringsregler för merle.
Förfrågan om ändring av avelsråd för merle och nya rekommendationer av
laboratorier kommer att behandlas av DNA-gruppen vid nästa möte och
rapport kommer att lämnas till avelskommittén.
Redovisning från taxklubben rörande arbetet med att minska förekomsten av
diskbråck. Avelskommittén gick igenom rapporten och konstaterade att det
inte var så mycket nytt som var gjort. Beslöt att arrangera ett möte med
taxklubben för att undersöka hur vi effektivt kan arbeta vidare med frågorna.
Jordbruksverket. Regler rörande hundar och doping.
Springer spanieluppfödare som har synpunkter på att uppfödare inte följer
rekommendationer och regler. Anne Bucksch har skrivit ett svar och ombads
att kontakta Svenska spaniel och retrieverklubben för att höra deras syn på
skrivelsen.
Veterinärintyg. Veterinär skriver eget intyg för ägd hund. Avelskommittén
diskuterade frågan och beslöt informera veterinär olämpligheten i att skriva
egna intyg.
Öppet brev rörande projektet mentalt sund collie
Övriga ärenden

Kommittén diskuterade den Kroatiska kennelklubbens beslut att stryka släktlinjer för
dalamatiner som inkluderar en inkorsning av pointer och som gjordes med 1 hund för
15 generationer sedan för att få bort en ärftlig sjukdom. Resultatet av inkorsningen var
då positivt. Det tagna beslutet måste leda till en väldig begränsning av den genetiska
variationen och det är något som är i motsats till vad SKK jobbar för. Kommittén beslöt
att ge Helena Skarp och Åke Hedhammar i uppdrag att skriva ett förslag på skrivelse
från SKK/AK att delge CS AKs syn på frågan.
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§ 90

Offentliggörande av beslut

Det fanns inga beslut som inte kunde offentliggöras innan protokollet var justerat.

§ 91

Nästkommande möten

Nästkommande planerade möten kommer att hållas den 26/27 oktober.
§ 92

Sammanträdet avslutades

Då inga andra ärenden förekom förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet

Martin Larsson
Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,

Kerstin Andersson

ordförande

justerare

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

