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SKK/AK nr 5-2013
2013-11-13
§ 127 - § 157

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté onsdag
2013-11-13.

Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Britt-Marie Dornell (ordf), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Katarina Petersson,
Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn
Adjungerade:
Karin Drotz, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Pekka
Olson, Annica Uppström (§ 136 och framåt), Petra Waleij och Berit Wallin Håkansson
(på telefon under § 141 - § 143)
Protokoll
Anna Qvarfort
§ 127 Sammanträdet öppnas
Ordförande Britt-Marie Dornell hälsade mötesdeltagarna välkomna och riktade ett
särskilt välkomnande till Pekka Olson som kommer att tillträda posten som AKs
ordförande från och med 2014-01-01.
§ 128 Val av justeringsperson
Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 129 Fastställande av dagordning
Med anledning av att SKKs ögonexpert Berit Wallin Håkansson närvarade per telefon
under en del av sammanträdet beslutade AK att samla de inkomna ögonärendena till
eftermiddagen.
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§ 130 Föregående protokoll
I § 102 beslutade AK att ändra skrivningen från ”trefärgade pudlar” till ”flerfärgade
pudlar”.
I § 105 beslutade AK att förtydliga skrivningen i själva beslutet genom att påtala att
beslutet ”För officiell avläsning av SKK ska hunden vara registrerad i SKK och ägaren
bosatt i Sverige” gäller för importerad hund.
I § 108 uppdrogs SKKs kansli att arbeta för att få till stånd ett möte med
försäkringsbolagen gällande ett antal avelsfrågor. Frågan är högst aktuell på SKKs
avdelning för avel och hälsa. I sammanhanget passade Sofia Malm och Åke
Hedhammar på att informera mötet om den HD-dom som nu fastställts av hovrätten
och där SKK varit den kärande behjälplig. AK diskuterade frågan och konstaterade att
ett än närmare samarbete mellan SKKs juridiska avdelning och avdelningen för avel
och hälsa är eftersträvansvärt.
I enlighet med beslut i § 117 a) redogjorde Åke Hedhammar för ytterligare inkommen
information gällande SLUs forskningsprojekt om vingelsjuka hos perro de agua
espanol. Rasklubben hade inkommit med ansökan om att få anslag till projekt gällande
vingelsjuka hos rasen. AK beslutade att föreslå CS att bevilja klubben äskade medel för
de kostnader klubben haft i samband med forskningsprojektet.
Med dessa beslut om justeringar lade AK föregående protokoll med godkännande till
handlingarna.
§ 131 Ekonomisk rapport
Kommittén gick igenom den ekonomiska rapporten och lade den därefter till
handlingarna.
§ 132 Inkommen skrivelse från medlemmar i Taxklubben angående
diskbråcksproblematik
En skrivelse med uppmaning om att SKK centralt ska registrera röntgenresultat
avseende taxars ryggar har inkommit. Skriftställarna anser att specialklubben arbetar
på fel sätt för att komma till rätta med den konstaterade problematiken med taxars
ryggar. I övriga nordiska länder förekommer hälsoprogram för tax vilket man i
skrivelsen anser vara en bra väg att gå även i Sverige.
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AK är medveten om att frågan diskuteras i specialklubben och att åsikterna om
lämpliga åtgärder går isär.
AK beslutade att kalla Taxklubben till möte med Åke Hedhammar, Sofia Malm och
Elisabeth Rhodin för att diskutera hur man i framtiden kan arbeta för att minska
förekomsten av diskbråck.
§ 133 Förslag till nya rutiner mellan röntgande kliniker och SKK gällande
röntgenbilder som skickas till SKK för avläsning
Ulla-Britt Karlmann redogjorde för de problem som ibland uppstår när de röntgande
klinikerna skickar in sina bilder för avläsning hos SKK. Det finns i nuläget möjlighet att
skicka in bilder digitalt och per post. I enlighet med ett givet uppdrag tittar Ulla-Britt
Karlmann på möjligheter att ta fram rutiner för att underlätta för både kliniker som
skickar bilder och för mottagandet av röntgenbilder. Ett exempel på avtal mellan klinik
och Norsk Kennelklubb, NKK, presenterades för AK och gicks igenom.
AK ställde sig positiv till att Ulla-Britt fortsätter att arbeta för tydligare
överenskommelser mellan röntgande kliniker och SKK.
§ 134 Ny standard för peruansk nakenhund
FCI har antagit en ny skrivning i rasstandarden för peruansk nakenhund vilken innebär
att den pälsade varianten erkänns för registrering och utställning under vissa
förutsättningar där man bland annat nämner att den pälsade avkomman måste vara
en produkt av två hårlösa föräldrar.
AK ansåg att den skrivningen som presenterats och de avelsrestriktioner som uttalats
inte är förenliga med SKKs avelspolicy och till nackdel för aveln av peruansk
nakenhund. AK beslutade att kontakt ska tas med ordförande i FCIs
standardkommitté.
§ 135 Skrivelse från Norsk Lundehund Klubb i Norge angående ett planerat
korsningsprojekt
Norsk Lundehund Klubb i Norge har tillskrivit AK för att presentera ett planerat
korsningsprojekt där man planerar att para norsk lundehund med norrbottenspets.
Skrivelsen syftar även till att få hjälp med att finna kontaktpersoner för
norrbottenspets.
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AK ställer sig positiv till ansökan och önskar Norsk Lundehund Klubb lycka till. AKs
sekreterare kommer att skicka den inkomna skrivelsen vidare till Svenska
Lundehundsällskapet och till Specialklubben för skällande fågelhundar där
norrbottenspets ingår.
§ 136 Diskussion kring de svenska raserna som fortsätter att minska i popularitet
Åsa Lindholm redogjorde kort för hur Norge arbetar för att öka registreringen av sina
norska raser som möter liknande problematik som de svenska raserna gör i Sverige.
Britt-Marie Dornell berättade hur motsvarande arbete ser ut i Sverige samt vad Norge
kan se för resultat av sina hjälpande åtgärder. Därefter förde AK en diskussion om
möjliga åtgärder för att bevara den genetiska variationen inom de svenska raserna.
Kommittén diskuterade läget för de svenska sällskapshundraserna kontra
jakthundsraserna samt möjligheten att spara sperma efter individer inom raserna.
Med anledning av den, sedan en tid tillbaka, pågående diskussionen om de svenska
rasernas bevarande och att Sverige inte vidtagit den typ av åtgärder som Norge har,
uttryckte AK ett önskemål om att SKK istället ska prioritera arbetet med Avelsdata och
index.
§ 137 Förslag till ändring i registreringsreglerna
Ulla-Britt Karlmann redogjorde för bakgrunden till en föreslagen ändring i
registreringsreglerna under stycket ”Utländskt avelsdjur” i SKKs registreringsregler.
Den sista meningen i det sista stycket gällande begränsning av antal kullar är inte
längre relevant och SKK har ingen möjlighet att hålla många små register över den här
typen av data.
AK beslutade i enlighet med förslaget med motiveringen att stycket inte längre fyller
någon funktion.
§ 138 AU-beslut
Ansökan om dispens för parning med prcd-PRA-affekterad hane
Avelskommitténs arbetsutskott har beviljat dispens för parning med en hund genetiskt
affekterad av prcd-PRA av rasen svensk lapphund. Hanhunden är idag 12 år gammal
och enligt uppgift fortfarande seende. Tiken är hereditärt fri genom att hennes
föräldradjur är DNA-testade fria från anlaget prcd-PRA. Parningen kommer således att
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resultera i avkommor som samtliga är anlagsbärare, men inte blir kliniskt affekterade
av prcd-PRA.
Parningen beviljades mot bakgrund av den prekära situation som rasen befinner sig i
och att hanhundens låga släktskapsgrad med övriga i rasen är mycket värdefull för
populationen. Ett krav är att samtliga avkommor DNA-testas avseende prcd-PRA.
En förutsättning för att AKs beslut ska kunna träda i kraft är dock att Jordbruksverket
lämnat sitt tillstånd till parningen eftersom den står i strid med gällande lagstiftning.
AK beslutade att godkänna arbetsutskottets beslut. Då beslutet var villkorat med
anledning av gällande lagstiftning önskar AK ta del av Jordbruksverkets svar på
klubbens dispensansökan. Britt-Marie Dornell ombads kontakta klubben i frågan och
rapportera vidare till AK.
§ 139 Ansökan om dispens för parning med prcd-PRA-affekterad hane
AK har genom avelskommittén inom Svensk Lapphundklubb erhållit en ansökan om att
i avel få använda en hane genetiskt affekterad av prcd-PRA. Som skäl för ansökan
anges den prekära situation som rasen befinner sig i, att hunden har ett lågt släktskap
med övriga rasen samt att den har en bra mentalitet.
AK beslutade att bifalla dispens för den angivna parningen med villkoren att hunden
ögonlyses före parning för att säkerställa att han inte har grava förändringar samt att
samtliga avkommor DNA-testas avseende prcd-PRA.
En förutsättning för att AKs beslutet ska kunna träda i kraft är dock att Jordbruksverket
lämnat sitt tillstånd till parningen eftersom den står i strid med gällande lagstiftning.
§ 140 Central registrering av renal dysplasi (tidigare pnp)
På AKs föregående sammanträde § 110 behandlades frågan om renal dysplasi och det
beslutades om central registrering för sjukdomen för samtliga raser.
Påbörjandet av den centrala registreringen samt ytterligare information på SKKs
webbplats om tillvägagångssätt var planerad att föregås av att en artikel om renal
dysplasi publiceras i Svensk Veterinärtidning.

SKK/AK nr 5-2013
2013-11-13
Sida 6/13

AK konstaterade att artikeln ännu inte är publicerad och beslutade att avvakta med att
gå ut med ytterligare information kring central registrering av sjukdomen till dess att
artikeln finns tillgänglig. Tillsvidare görs endast en justering av informationstexten
avseende renal dysplasi på SKKs webbplats.
§ 141 Skrivelse från Svenska Collie Klubben angående avelsrekommendationer för
collie gällande ögondiagnosen CEA
Det förelåg en skrivelse från Svenska Collie Klubben gällande avelsrekommendationer
för rasen avseende Collie Eye Anomaly, CEA. I skrivelsen framlägger klubben önskemål
om kontakt med Avelskommittén för att reda ut frågetecken kring den skrivning om
CEA som SKK publicerat.
SKKs ögonspecialist Berit Wallin Håkansson redogjorde kort för bakgrunden till CEA
samt för utbredningen inom rasen över tid.
AK beslutade att bjuda in rasklubben till ett möte med Berit Wallin Håkansson, Anna
Uthorn och representant från SKKs kansli för att diskutera ögonfrågor hos collie.
§ 142 Skrivelse angående ögondefekter hos italiensk vinthund
Det förelåg en skrivelse från en medlem av hälsokommittén i Svenska rasklubben för
italiensk vinthund angående de ögondefekter som den italienska vinthunden kan
drabbas av. AK hade tagit del av skrivelsen och beslutade att, i första hand, kontakta
specialklubben i ärendet innan eventuellt vidare samtal förs med rasklubben.
§ 143 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande
Inlämnade för granskning (version 1)
 deutsche bracke, AK (förenklad RAS)
Inlämnade för granskning, revidering
 engelsk setter, Kjell Andersson
 kerry blue terrier, Elisabeth Rhodin
 papillon, Kjell Andersson
 silky terrier, Kjell Andersson
 pomeranian, Elisabeth Rhodin
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 anatolisk herdehund, Maija-Leena Eloranta
 mastino napoletano, AK
Revidering under pågående giltighetsperiod
 gråhund
 tibetansk spaniel
Inlämnad RAS för engelsk setter
RAS för engelsk setter återremitterades till klubben med ett par frågeställningar.
AK beslutade att Kjell skulle kontakta klubben för att vara behjälplig med att slutföra
revideringen av RAS.
Det inlämnade RAS för engelsk setter aktualiserade en tidigare, från klubben, inskickad
ansökan om att få central registrering av rcd4-PRA. Den inkomna ansökan bordlades
tidigare under 2013 i väntan på att klubbens revidering av RAS skulle slutföras och togs
därför upp på dagens sammanträde.
NKK registrerar sedan en tid tillbaka resultat från DNA-test för rcd4-PRA och från och
med 2103 skall föräldradjuren vara DNA test avseende rcd4-PRA för registrering av
valpar i Norge
Testet har tidigare diskuterats i AKs DNA-grupp som då konstaterade att det, utifrån
tillgängligt underlag baserat på de norska hundar som testats, kan anses vara relevant
för rasen. Det finns i den norska populationen en ansenlig andel av anlagsbärande och
genetiskt affekterade individer.
AK uppdrog till Sofia Malm att titta på den dokumentation som finns tillgänglig i Norge
och säkerställa att DNA-testet för rcd4-PRA kan anses vara validerat för rasen. Om
testet är validerat kan central registrering av rcd4-PRA påbörjas även i Sverige.
Inlämnad RAS för gråhund
Det förelåg en begäran om revidering av RAS för gråhund avseende
rekommendationen om ED grad 0 (utan anmärkning). Som skäl för ändringen uppger
Svenska Älghundklubben, SÄK, att röntgenresultat över tid visar att ED ej kan anses
vara ett problem för rasen och att den skrivning som gällt för alla SÄKs raser inte kan
anses befogad för gråhund.
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AK uttalade att det är upp till klubben att besluta över denna skrivning då rasen inte
har något krav på ED utan anmärkning för registrering av valpar. AK fastställde därmed
önskad ändring i RAS för gråhund.
Inlämnad RAS för mastino napoletano
Då mastino napoletano sedan ett antal år tillbaka inte har någon hemvist i ras- eller
specialklubb har en arbetsgrupp inom AK jobbat med RAS för mastino napoletano.
Resultatet presenterades för kommittén tillsammans med dels förslag till ett
besiktningsintyg som ska utgöra underlag vid veterinärbesiktning av avelsdjur dels
förslag om att hälsoprogram på nivå 3 avseende ED och HD införs för rasen (se vidare §
146 nedan). Britt-Marie Dornell redogjorde för gruppens arbete med framtagandet av
RAS och blankett för besiktningsintyg och berättade att det framtagna förslaget har
kommunicerats med ägare och uppfödare av rasen.
AK gick igenom RAS och konstaterade att förslaget är väl genomarbetat och
välformulerat. Vissa justeringar under rubriken ”Mentalitet” samt av blankettens
utformning och innehåll ska göras. Ulla-Britt Karlmann uppdrogs att se över
blanketten.
Inlämnad RAS för tibetansk spaniel
Svensk Specialklubb för Tibetansk spaniel har tillskrivit SKK om önskad revidering av
RAS under pågående giltighetsperiod. Revideringen avser stycket om cherry eye och
stycket om entropion.
AK diskuterade det inkomna förslaget. Det pågår ett arbete kring den problematik
klubben önskar revidera skrivningen för och AK kunde därför inte se att en ändring av
texten i nuläget var önskvärd. AK beslutade att inte fastställa RAS enligt klubbens
förslag men påpekade att ändringar kan vara aktuella när RAS i sin helhet ska
revideras.
Fastställande av granskade RAS
 kerry blue terrier, Elisabeth Rhodin
 papillon, Kjell Andersson
 silky terrier, Kjell Andersson
 anatolisk herdehund, Maija-Leena Eloranta
 mastino napoletano, AK
 deutsche bracke, AK (förenklad RAS)
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AK beslutade att fastställa avelsstrategierna enligt förslag
§ 144 Mall till hjälp för klubbarnas arbete med RAS
AK förevisades en dokumentmall som är framtagen för att underlätta rasklubbarnas
arbete med RAS. AK ställde sig positiv till mallen och påtalade att man gärna ser en
snabb spridning av mallen till klubbarna.
§ 145 Generella skrivning om mentalitet i RAS
På AKs sammanträde i september bifölls en generell skrivning gällande mentalitet.
Skrivningen ska kunna införas i RAS för de raser där så är lämpligt. AK diskuterade raser
som kan vara hjälpta av att få skrivningen införd i sin avelsstrategi. Man har även varit i
kontakt med Svenska Bergs- och Herdehundsklubben, SBHK, som har fler av de
aktuella raserna inom sin klubb. SBHKs respons har varit positivt, speciellt vad gäller de
numerärt små raserna inom klubben.
Vad gäller registreringsregler för raser med krav på ”känd mental status” ska frågan tas
upp i Kommittén för hundars mentalitet
§ 146 Hälsoprogram för mastino napoletano
Förelåg ett förslag från AKs arbetsgrupp för mastino napoletano om att införa dels ett
hälsoprogram på nivå 3 avseende HD och ED dels ett krav på att avelsdjuren före
parning ska ha genomgått en veterinärbesiktning utan anmärkning avseende
hälsostatusen (se även § 143 ovan).
AK beslutade godta förelagt förslag innebärande:
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som inte har officiell HD status
grad A eller B samt ED grad 0 (hälsoprogram på nivå 3).
I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning
Registreringsförbud för avkomma efter i Sverige boende föräldradjur som ej har giltigt
besiktningsintyg för rasen mastino napoletano avseende hälsostatus utan anmärkning.
Besiktningen ska vara utförd vid lägst 18 månaders ålder och vara utförd av veterinär
med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
I enlighet med SKKs grundregler ska giltig besiktning vara utförd före parning.
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Beslutet träder i kraft 1 januari 2015
§ 147 Temautbildning 2014
Den planerade temautbildningen 2014 äger rum på Scandic Star i Sollentuna den 5-6
april. Rubriken för utbildningen är Genetisk variation, en förutsättning för rashundars
överlevnad! Eller kanske; genetisk variation till priset av otypiska rashundar?
Information om utbildningen och inbjudan har gått ut till alla special-, ras-, och
avtalsanslutna klubbar.
AK gick igenom detaljer för utbildningshelgen och diskuterade förslag på föreläsare.
§ 148 Ansökan om bidrag till avelskonferens
a) Det förelåg en ansökan från Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar om
ekonomiskt bidrag till avelskonferens den 26 och 27 april 2014.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
b) Det förelåg ansökan från Svenska Setterklubben för engelsk setter om
ekonomiskt bidrag till avelskonferens den 30 maj och 1 juni 2014 som anordnas
för samtliga raser inom Fågelhundarnas Arbetsutskott.
AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler.
§ 149 AKs delegeringsordning 2014-2015
AK gick igenom den delegeringsordning som centralstyrelsen ska besluta om senare
under 2013 och som ska gälla för kommittén under de två kommande åren.
§ 150 Ledamöternas rapporter
Elisabeth Rhodin informerade om att hon föreläst om SKKs grundregler och om genetik
på Labrador retrieverklubbens konferens den 19-20 oktober.
Maija-Leena Eloranta rapporterade att hon varit på Pudelseminariet och föreläst samt
hos Östsvenska Terrierklubben.
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Anna Uthorn informerade kommittén om att hon medverkat vid Svenska
Kooikerhondjeklubbens RAS-konferens.
Britt-Marie Dornell redogjorde kort för sin kontakt med Svenska Lapphundklubben
sedan förra mötet.
Åke Hedhammar informerade om att Hundgenetikgruppen vid SLU kommer att vara
företrädd på Stockholm Hundmässa under helgen 7-8 december 2014. De kommer att
besvara frågor om pågående forskningsprojekt, DNA-tester mm.
Petra Waleij informerade om att SKKs registreringsavdelning kommer att arbeta för
digital registrering av valpkullar via SKKs webbplats. Hon och SKKs vd Ulf Uddman har
varit och tittat på Finlands system för ändamålet. Petra Waleij meddelar att AK
kommer att få löpande information under projektets gång.
Sofia Malm rapporterade att hon blivit kontaktad av Svenska Prazsky Krysarik Klubben
som önskar påbörja ett projekt med inkorsning av annan ras.
Vidare informerade Sofia Malm om att hon tillsammans med Åke Hedhammar och
representanter från SKKs juridiska avdelning kommer att träffa Jordbruksverket inom
kort för att diskutera möjligheten att tillämpa så kallade kontrollprogram även i frågor
rörande hundavel.
Slutligen informerade Sofia Malm om att hon tillsammans med Åke Hedhammar och
Tomas Bergström (SLU) har deltagit på möte med Nordisk Kennelunions vetenskapliga
kommitté och med Nordiska DNA-gruppen.
Ulla-Britt Karlmann informerade om att möjligheten att ta bort sporrar utan medicinsk
anledning är borttagen i de nya föreskrifter som gått ut från Jordbruksverket och som
kommer att träda i kraft den 1 januari 2014.
§ 151 Protokoll och protokollsutdrag från SKKs centralstyrelse, CS
a) Det förelåg protokoll från CS 5-2013 och CS 6-2013 vilka AK noterade och
därefter lade till handlingarna.

SKK/AK nr 5-2013
2013-11-13
Sida 12/13

b) Protokollsutdrag från CS 5-2013 § 125
AK noterade uppdraget som CS givit kommittén och beslutade att ha fortsatt
kommunikation med berörda specialklubbar i frågan.
Protokollsutdrag från CS 5-2013 § 130
AK noterade uppdraget men hänsköt detsamma till SKKs Uppfödar- och
kennelkonsulentkommitté, UKK, för behandling då frågan inte ryms inom AKs
område.
§ 152 Protokoll och protokollsutdrag från SKKs övriga kommittéer
Protokollsutdrag från UKK 4-2013 § 73
AK noterade informationen och konstaterade att man hade diskuterat frågan vid
föregående sammanträde.
Protokollsutdrag från UKK 4-2013 § 91
AK mottog informationen för kännedom.
§ 153 Protokoll från FCI
Det förelåg protokoll från FCI General Assembly september 2013. AK noterade
protokollet som därefter lades till handlingarna.
§ 154 Pågående ärenden
AK noterade förteckningen över pågående ärenden.
§ 155 Kopia för kännedom
a) Artikel av Sofia Jeppsson Purebred Dogs and Canine Wellbeing, publicerad vid
Stockholms Universitet
b) Ansökan till FCI om erkännande av rasen lancashire heeler
c) Tabell över den registrerade hundpopulationens inavelsgrad från 1990-2013,
framtagen av SKKs kansli
d) Minnesanteckningar från Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska
resurser 7 oktober 2013
e) Inskickade handlingar från Cavaliersällskapet
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§ 156 Nästkommande sammanträde
Nästkommande sammanträde äger rum 11-12 januari 2014.
§ 157 Sammanträdets avslutande
Ordförande Britt-Marie Dornell tackades av som ordförande för AK då hon från och
med nästa år kommer att överta ordförandeskapet i SKKs jakthundskommitté.
Ulla-Britt Karlmann tackades av efter många år som AKs sekreterare. Hon kommer
dock även fortsättningsvis att bistå AK med sin expertis men då som adjungerad till
kommittén.
Efter avtackningarna avslutade ordföranden mötet.

Vid protokollet

Anna Qvarfort

Justeras

Justeras

Britt-Marie Dornell,
ordförande

Maija-Leena Eloranta,
justerare

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

