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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
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Närvarande: 

Ordinarie ledamöter: 

Pekka Olson (ordf.), Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Anna 
Uthorn 

Adjungerade: 

Karin Drotz, Åke Hedhammar, Ulla-Britt Karlmann, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Helena 
Skarp och Petra Waleij 

Övriga närvarande: 

Monica Moberg-Falk  

Anmält förhinder:  

Terese Holmquist och Katarina Petersson 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 

§ 76 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Pekka Olson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därefter 
mötet öppnat. Monica Moberg-Falk var närvarade i egenskap av representant för SKKs 
valberedning och hon hälsades speciellt välkommen. 
 

§ 77 Val av justeringsperson 

Anna Uthorn utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 78 Fastställande av dagordning 

Ärendenas ordning i den föreslagna dagordningen justerades varefter dagordningen 
fastställdes. 
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§ 79 Föregående protokoll 

Protokoll nr 3-2014 från AKs sammanträde 2014-05-14 samt protokoll nr 4-2014 från 
AKs sammanträde i juni 2014 förelåg.  

Protokoll 3-2014 lades till handlingarna utan vidare kommentarer. 

Protokoll 4-2014 innehöll endast beslut, gällande text i regelverk för mastino 
napoletano, fattat via mejl och protokollfört den 27 juni 2014. Protokoll 4-2014 
noterades och lades till handlingarna. 
 

§ 80       DNA-tester inom hundavel 

På föregående möte beslutade kommittén att tillsätta en arbetsgrupp som uppdrogs 
att utforma ett förslag till uttalande gällande DNA-tester med utgångspunkt i de 
presenterade frågeställningarna. Arbetsgruppen skulle även se över vilken 
arbetsordning och vilket uppdrag den befintliga DNA-gruppen ska ha i framtiden då 
man sett att DNA-gruppens arbetsuppgifter och ärendelista har utökats med tiden. 

AK hade tagit del av det framtagna informationsdokumentet gällande DNA-tester. 

I dokumentet tas bland annat upp att svabbtest är aktuellt som ett alternativ till 
blodprov för DNA-test som registreras hos SKK. Detta förutsatt att provet tas av 
legitimerad veterinär eller legitimerad djursjukskötare. Dock kvarstår att ta fram 
tydliga rutiner och riktlinjer avseende registrering av DNA-tester baserade på 
svabbprov. 

I dokumentet anges även att arbetsgruppen ser ett behov av att begränsa det antal 
generationer en hund kan påföras beteckningen "hereditärt friförklarad". I dagsläget 
finns inga begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i 
SKKs databas, men eftersom osäkerheten i det hereditärt friande resultatet blir större 
för varje generation som går måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro 
ett hereditärt friande resultat ska tillmätas. Gruppen föreslår att hereditärt friande 
resultat endast ska påföras i tre generationer. Därefter måste det aktuella avelsdjuret, 
eller valpkullen, testas om. Innan denna begränsning kan införas i praktiken behöver 
tekniska och administrativa rutiner tas fram. De hundar som redan är registrerade som 
hereditärt fria avseende ett sjukdomsanlag kommer att kvarstå som hereditärt fria i 
SKKs databas. 

I dokumentet finns ett policyuttalande som stipulerar SKKs generella åsikt avseende 
tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet. 

AK beslutade att anta de förslag som framförs i dokumentet, samt det föreslagna 
generella policyuttalandet nedan rörande DNA-tester och tackade arbetsgruppen för 
ett mycket bra arbete. 

 

”Policyuttalande avseende tillämpningen av genetiska tester i avelsarbetet 

Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra hundar, 
förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett klokt sätt. 



  

SKK/AK nr 5-2014 
2014-10-02 

Sida 3/16 
 
 

 
Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och konsekvenserna av 
ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med en ensidig eller överdriven fokus på 
DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller egenskaper hamnar i skymundan. 
SKKs avelskommitté vill understryka vikten av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur 
vanligt förekommande och hur stort kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att 
utgå ifrån vilka tester som finns tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt 
problem i rasen och/eller det DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses 
tillförlitligt är det bättre att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att 
avelsbasen begränsas på felaktiga grunder. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel 
handlar om mycket mer än enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, även om de 
idag är många, inte ger hela bilden.” 

 

AK förevisades ett förslag till arbetsordning för DNA-gruppen. Kommittén diskuterade 
förslaget och konstaterade att det är viktigt att få behålla den kompetens som finns 
bland forskare inom området.  

AK beslutade att fastställa den föreslagna arbetsordningen för DNA-gruppen. 

 

§ 81  Skrivelse gällande avelsspärr 

Det förelåg en skrivelse från fodervärd gällande fodertik som av uppfödaren belagts 
med avelsspärr efter att tiken fått en kull valpar. 

Fodervärden anser att avelsspärren bör hävas och hänvisar till att det veterinärintyg 
som bifogades ansökan om avelsspärr var skrivet på felaktiga grunder.  Ärendet har 
tidigare varit uppe för behandling i AK och kommittén konstaterade då att det inte 
åligger AK att pröva frågan om veterinärers intygsskrivande men att värksvaghet är 
tillräckligt skäl för att avelsspärra en tik.  

Fodervärden hade nu inkommit med nytt underlag i ärendet och krävde att 
avelsspärren hävs med detta som bakgrund. AK tog del av yttrande från fodervärden 
och uppfödaren samt av ett yttrande från Jordbruksverket där verket har uttalat att 
den veterinär som lämnat intyg om tikens olämplighet för avel brustit i samband med 
intygsskrivningen. 

AK framhöll att man fortfarande inte kan pröva frågan om veterinärens 
intygsskrivande och konstaterade återigen att värksvaghet är skäl nog för att belägga 
tiken med avelsspärr.  

AK beslutade, efter noggrann diskussion, att föreslå UKK att inte häva avelsspärren. 

 

§ 82       PRA hos polski owczarek nizinny, PON 

AK hade mottagit en dispensansökan från en tikägare gällande att få använda en 
avkomma till en PRA-affekterad hund i avel. Tiken är DNA-testad och visade sig, som 
förväntat, vara anlagsbärare för rcd4-PRA.  
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Frågan hade tagits upp i DNA-gruppen och Sofia Malm redogjorde för de förda 
diskussionerna samt för den kontakt hon haft med rasklubben i ärendet. Den variant 
av PRA som tiken enligt genomfört DNA-test är bärare av (rcd4-PRA) bedöms utifrån 
tillgänglig information med största sannolikhet vara samma form av PRA som 
föräldradjuret har. Enligt SKKs regelverk (grundregel 2:5) kan känd 
anlagsbärare användas i avel, men endast i kombination med genetiskt/hereditärt friförklarad 
hund.  

AK konstaterade således att det inte står i strid med befintliga regelverk att använda 
tiken i avel och att det därmed inte finns något regelverk för AK att ge dispens ifrån. 
Kommittén uttalade önskemål om att tiken ska ögonlysas före parning. 

 

§ 83 Regelöversyn 

SKKs centralstyrelse, CS, har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att se över de 
regler som från 2017 omfattas av en ny femårig låsningsperiod. Pekka Olson ingår i 
arbetsgruppen och han gav AK en kort presentation av hur regelöversynen är tänkt att 
gå till, vad målet med översynen är samt vilken tidsplan som finns. 

SKKs avdelning för avel och hälsa hade av arbetsgruppen för den pågående 
regelöversynen fått i uppdrag att utarbeta ett PM avseende de befintliga rasspecifika 
krav för registrering som finns i SKKs registreringsregler, sidorna 19-53. Samma 
uppdrag hade givits SKKs registreringsavdelning men då gällande sidorna 1-18 i 
Registreringsreglerna.  

De regelverk AK har ansvar för är framförallt SKKs registreringsregler men även regler 
för artificiell insemination och delar av SKKs grundregler. 

Petra Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, hade sett över de allmänna 
registreringsreglerna och redogjorde för en skriftlig sammanställning av dessa. AK 
ställde sig positiv till det förelagda förslaget vilket inte innebar några omfattande 
ändringar. Kommittén ansåg förslaget om krav på medlemskap för hanhundsägaren 
för registrering av valpkull vara positivt.   

AK förevisades därefter det PM där SKKs avdelning för avel och hälsa redogjorde för en 
översyn över de rasspecifika registreringsreglerna. I redovisningen framgick hur 
avdelningen ser på de hälsoprogram som idag existerar för ett antal raser och visade 
på svårigheten att skära ner på dessa program utan att noggrann utvärdering gjorts av 
respektive rasklubb.  

AK noterade de skriftliga redogörelser som tillställts arbetsgruppen för regelöversyn.   

Kommittén uttalade att det är mycket viktigt att ha förståelse för att de allra flesta 
hälsoprogram har tillkommit efter önskemål från rasklubbarna själva som sett ett 
behov av den här typen av strategi inom ett visst hälsoområde.  

Kommitténs ställde sig positiv till regelöversynen i stort men påtalade att det är viktigt 
att organisationen framhåller den kvalitetssäkring som regelverken bidrar till och att 
målet måste vara att underlätta för medlemmarna att följa de regler som finns snarare 
än att avskaffa eller mildra delar av regelverken. Information och utbildning är viktigt 
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för att hjälpa medlemmar och uppfödare att hålla sig inom ramarna som ofta är satta 
ur ett djurskyddsperspektiv.  

 
§ 84  Uppdrag från CS gällande Svenska Taxklubbens överklagande avseende  
 taxar med ej standardenlig färg 

AK har, tillsammans med SKKs registreringsavdelning, uppdragits av CS att formulera 
ett svar på de synpunkter som Svenska Taxklubben framför i en skrivelse till CS. 
Skrivelsen är ett överklagande gällande beslut i CS-protokoll nr 2-2014 § 45 punkt b).    

AK hade tagit del av ett omfattande insänt material och diskuterade frågan ingående. 

AK beslutade att vidhålla tidigare fattat beslut samt att besvara skrivelsen enligt 
nedan.  

 
 
Svar på Svenska Taxklubbens, SvTk, överklagande till CS 

 

1. Färg är idag inget skäl till avelsförbud, se övriga AK-beslut 

2. Hänvisar till AKs beslut i  AK-protokoll nr 2-2014 § 33 

Med hänvisning till ovanstående anser AK att förutsättningar saknas för att tillmötesgå 
SvTk i flera av deras olika önskemål. Med anledning av SvTks skrivelse beslutade AK 
dock att för importerade hundar kommer inte de färger som anges för 
härstamningshundarna i exportstamtavlan att registreras om inte färgerna är i 
överensstämmelse med de svenska färgbeteckningarna. Vidare kommer endast X=ej 
godkänd färg att registreras för såväl svenskfödd som importerad hund som inte har 
standardenlig färg. 
 
SKK/AK och SKKs registreringsavdelning har i möte med SvTk informerat om hur färger 
hanteras och att det inte är möjligt att använda färgangivelserna i stamtavlor för att 
bygga regelverk för avel och eventuella korsningsförbud på dessa. Nedanstående 
information visar svårigheterna med korrekt färgregistrering och skälen till detta: 

 Huvudprincipen är att färgen registreras av hundägaren d.v.s. den person som 

skriver under registreringsansökan både vid valpregistrering och vid registrering av 

importerad hund. 

o I de flesta fall överensstämmer färgen (efter översättning) på importstamtavlan 

med de svenska färgbeteckningarna, men hunden registreras efter den färg 

som ägaren anger i sin ansökan. Är detta en färg som ej är godkänd i Sverige 

anges X i stamtavlan. 

o Det är inte möjligt för SKK att ange alla förekommande färger på 

härstamningshundarna, då dessa ofta förekommer som förkortningar och med 

olika länders namn på färgerna. 
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 Endast 7 godkända färger är möjliga att registrera på tax hos SKK; röd, gul, svart 

med tanteckning, brun med tanteckning, viltfärgad, merle och brindle. 

o Betydligt fler färger och kombinationer av färger och mönster förekommer men 

är inte möjliga att registrera. 

o Det är uppfödaren/importören som uppger och bedömer vilken färg hunden 

har. 

 Felaktiga färgbeteckningar kan förekomma av olika anledningar. 

o Okunniga/oerfarna uppfödare anger fel färg. 

o Svårigheter att se vilken färg unga valpar har. 

o Endast en färg eller ett mönster kan anges trots att alla tänkbara kombinationer 

kan förekomma. 

o Översättningsfel i originalstamtavlan eller andra färgbeteckningar i 

ursprungslandet. 

Inom många raser ändras standarden över tid och nya färger kan tillkomma eller bli 
otillåtna. SKK har inte möjlighet att lägga in X, ej godkänd färg, på hundar där en färg 
plötsligt inte är tillåten. På tax kan nämnas viltfärg på korthår, svart med tan och 
brindleteckning och för tillfället brun med tanteckning och merle. 
Det är upp till domarkåren att på utställningar avgöra om hunden har standardenlig 
färg enligt aktuell standard. 
Avelsförbud enligt SKKs policy och registreringsregler kan inte användas som metod att 
stoppa förändringar avseende önskvärda färger hos raser som uppstår över tid. 
Sammanfattningsvis kan SKKs färgangivelser i stamtavlan användas av uppfödarna som 
en information som i de flesta fall är korrekt. För att minska problemen med oönskade 
färger i taxpopulationen är information och rådgivning till uppfödarna av största vikt. 
Finska taxklubbens schema över vilka färger man kan kombinera kan användas som 
utgångspunkt för detta. 
Avel med merlefärgade hundar innebär en särskild risk vilket AK har påpekat i ett 
policyuttalande AK 3-2011 
 
§ 74 Avel med anlagsbärare för merlefärg 
Efter ingående diskussion beslöt AK göra följande uttalande. 
Färgen merle förekommer i flera raser. På grund av de hälsorisker dubblering av 
merleanlaget medför är det inte förenligt med SKK:s grundregler (2:3) att para två 
hundar som är kända anlagsbärare för färgen merle med varandra. 
Denna restriktion gäller även i raser där merleanlaget förekommer, men av tradition 
har en annan färgbenämning än merle. Harlekinfärgade hundar har anlag för merle 
och ska således inte paras med varandra. 
Merleanlaget kan finnas dolt hos hundar med gul eller röd pälsfärg. Detta bör beaktas 
vid avel med gul eller röd hund av ras i vilken merleanlaget förekommer. 
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Önskvärt är att i synnerhet hundar som har merleanlaget blir korrekt registrerade som 
merle i stamtavlan och detta bör klubben poängtera i sin information till uppfödarna. 

   

§ 85 AU-beslut  

AK informerades om en inkommen dispensansökan från en uppfödare som önskar en 
generell dispens att använda en icke namngiven bracco italiano-hane som ej har känd 
HD-status. Ansökan hade behandlats av AKs arbetsutskott, AU, som inte funnit det 
möjligt att bevilja dispens då dispens från registreringsreglerna bör föregås av en 
granskning av en specifik kombination av avelsdjur eller kombination av linjer.  

AK beslutade att fastställa AUs beslut. 

 

§ 86 Skrivelse från Svenska Kelpieklubben 

AK har erhållig en skrivelse från Svenska Kelpieklubben, SVEKK, där klubben önskar en 
redogörelse för varför importerad hund registrerad som australian kelpie kan ha en 
stamtavla som påvisar att den bör vara en australian stock dog. Klubben önskar även 
att SKK omregistrerar hunden som australian stock dog. 

AK uttalade att SKK inte ändrar registrerad ras på en hund som i registreringsansökan 
uppges vara australian kelpie och importeras från FCI-land där den är registrerad som 
australian kelpie. AK beslutade därför att följa rasbeteckningen på den ursprungliga 
stamtavlan och inte göra några förändringar.  

AK ansåg att det är av vikt att härstamningen framledes framgår i stamtavlan för att 
uppfödare ska kunna välja att använda aktuell hund eller ej i avel.  

Med anledning av de frågetecken som uppkommit, sedan delningen till australian 
kelpie och australian stock dog gjordes, vill AK påminna om den utvärdering som skulle 
ske inom en tioårsperiod efter delningen av rasen.   

 

§ 87 Bilagor till köpeavtal 

På det gemensamma mötet med AK och UKK i början av året diskuterades hur SKK 
skulle kunna förebygga att uppfödare, som följer regelverk och rekommendationer för 
avel och uppfödning inom SKK, drabbas av skadeståndskrav från valpköpare avseende 
defekter som uppfödaren gjort allt för att förhindra.   

AK förevisades förslag till bilagor till SKKs köpeavtal som SKKs juridiska avdelning hade 
tagit fram. Pekka Olson redogjorde för bakgrunden till att man börjat titta på dessa 
bilagor som en möjlighet att stötta uppfödare vid försäljning av hund alltmedan ett 
arbete, i samarbete med Hästnäringens Nationella Stiftelse, pågår på myndighetsnivå 
för att påverka konsumentköplagen. 

AK tog del av förslagen till bilagor och konstaterade att ett stort arbete lagts ner för att 
utforma dem. AK uttryckte dock att en bättre genomlysning behövs avseende behovet 
och nyttan samt eventuella negativa konsekvenser av denna typ av bilagor, innan 
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dessa kan implementeras. AK ansåg inte att bilagorna kunde införas i sin nuvarande 
form.  

 

§ 88 PRA hos drever 

AK hade mottagit en skrivelse från Svenska Dreverklubbens avelskommitté gällande ett 
antal upptäckta fall av PRA hos drever. Rasklubben önskar råd om tillvägagångssätt för 
att hantera detta vidare. 

AK rekommenderade rasklubben att samla blod från de förekommande fallen och 
skicka till SLU för screening samt inhämta information från försäkringsstatistik gällande 
förekomst av veterinärvård- och/eller livskador till följd av blindhet i rasen. De 
generella rekommendationerna avseende avel med anlagsbärare vid autosomal, 
recessiv arvsgång bör tillämpas, d.v.s. djur med PRA, deras föräldrar och eventuellt 
redan producerad avkomma utesluts från avel. Specialklubben kan därutöver besluta 
om ytterligare rekommendationer t ex att även syskon till hund med PRA ska uteslutas 
från avel. 

 

§ 89 Kontaktperson för svensk lapphund 

Vid ett möte mellan Svensk Lapphundklubb, SLK, och SKK tidigare under året hade det 
beslutats att AK skulle bistå klubben genom att utse en kontaktperson för klubben 
inom AK. 

AK beslutade att ledamot Maija-Leena Eloranta ska vara SLKs kontaktperson. 

 

§ 90 Tremor hos barbet 

AK noterade en inkommen skrivelse gällande sjukdomen tremor hos barbet. AK har 
tidigare behandlat skrivelser i ärendet och konstaterade att ingen ny information 
förelåg. AK beslutade därför att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd. 

 

§ 91 Forskning på golden retriever i USA avseende kastrering 

AK hade mottagit en skrivelse angående en amerikansk publicerad forskningsrapport 
där man, på ett stort antal golden retrievers, kunnat konstatera en rad negativa 
konsekvenser till följd av kastrering. Skriftställaren önskade ett uttalande från AK 
gällande den nämnda forskningen. 

SKK har sedan tidigare ett uttalat ställningstagande avseende kastrering av hund men 
inte något specifikt uttalande gällande just den presenterade forskningen.  

AK noterade skrivelsen samt bifogad information och kommer att ha den i åtanke vid 
de nära förestående överläggningarna med Jordbruksverket och Veterinärförbundet 
gällande just ämnet kastrering. 

 

§ 92 Frysning av sperma 
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Veterinär Catharina Linde Forsberg hade sänt in en informativ skrivelse gällande 
frysningsmetod av sperma i form av pellets för användande vid artificiell insemination, 
AI. I skrivelsen motiverar Catharina Linde Forsberg varför det vore önskvärt att denna 
frysningsmetod förbjuds för hundsperma.  

AK tackade skriftställaren för informationen och konstaterade att frågan ligger utanför 
kommitténs område att driva. AK uttalade att det vore värdefullt om diskussion 
gällande frysningsmetoder fördes bland verksamma AI-veterinärer.  

 

§ 93 Rasrelaterade projekt 

AK har tidigare uppdragit åt SKKs avdelning för avel och hälsa att driva 
punktsatsinriktade projekt för att stötta olika raser i avelsarbetet. För närvarande 
pågår projekt tillsammans med rasklubben för shar pei och engelsk bulldogg. Ett nytt 
projekt planeras för rasen cavalier king charles spaniel.  

a) Shar pei 

Projektgruppen rapporterade att hälsoprojektet har fått flera positiva följder 
men att en hel del arbete återstår. Bland annat ska de enkätsvar som inkommit 
från ägare till shar pei (avelsdjur och deras avkommor) bearbetas och de 
vidtagna åtgärderna för avel ska utvärderas i förhållande till de uppsatta 
avelsmålen. 

b) Engelsk bulldogg 

Helena Skarp redogjorde för projektets gång hittills och kommittén tog del av 
minnesanteckningarna från det senaste mötet med projektgruppen för engelsk 
bulldogg. Projektet är i slutfasen och de avelsstrategier som var ett av målen 
för projektgruppen att revidera och färdigställa är så gott som klara.  

AK uttalade att man fortsättningsvis önskar ta del av en årlig utvärdering som 
klubben gör utifrån sitt reviderade RAS. 

c) Cavalier king charles spaniel 

Sofia Malm redogjorde för bakgrunden till att man önskar att en projektgrupp 
för cavalier king charles spaniel ska upprättas. Kontakt har redan tagits med 
klubben och ett positivt samarbete har påbörjats med mål att förbättra rasens 
hälsostatus.  

AK beslutade att starta ett projekt för cavalier king charles spaniel. Helena 
Skarp utsågs till projektledare och uppdrogs att sätta ihop en arbetsgrupp samt 
ta fram en arbetsplan för gruppen.  

Det förelåg en skrivelse gällande cavalier king charles spaniel där skriftställaren 
hävdar att en hanhundsägare har marknadsfört sin hanhund för avel med 
felaktiga uppgifter avseende syringomyeli. Beslut i ärendet är inte en fråga för 
AK och överlämnades därför till Uppfödar- och kennelkonsulentkommittén att 
fatta. AK konstaterade dock att den uppkomna tvisten gäller ett 
undersökningsresultat från en ”screening” som inte har någon officiell status i 
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Sverige. Projektgruppen kommer att ta med sig informationen från skrivelsen i 
sitt fortsatta arbete. 

AK tackade för projektgruppernas rapporter.  

 

§ 94 SKKs utvecklingsfond 

a) Boxer 

AK hade mottagit en slutrapport gällande renal dysplasi hos boxer. 

Kommittén tackade för rapporten och lade den därefter till handlingarna.  

b) Ansökan från Mija Jansson 
Det förelåg ansökan från Mija Jansson avseende projektet Monitoring rate of 
inbreeding and loss of genetic variation in traditional Swedish dog breeds of 
conservation concern.  

AK gick igenom ansökan och beslutade att föreslå CS att avslå densamma då 
tillräcklig projektbeskrivning saknades. 

c) Ansökan från Lena Gillstedt 

Det förelåg en ansökan från Lena Gillstedt tillsammans med Dr. Clare Rusbridge 
avseende projektet Is a fashionable and modern head shape an inadvertant risk 
for Syringomyelia - investigation for head conformation in the Cavalier King 
Charles Spaniel. 

AK gick igenom ansökan och konstaterade att behov av forskning inom 
området föreligger och är angeläget. 

 AK beslutade att föreslå CS att bevilja ansökan och utbetala 57 000 kr till 
projektet. 

d) Ansökan från Gotlandsstövareföreningen 

AK hade mottagit en ansökan från Svenska Stövarklubben för 
Gotlandsstövareföreningens räkning där man önskade att AK beviljade bidrag 
för kostnader som rasklubben haft i samband med möten.  

AK beslutade att föreslå CS att avslå ansökan då man ansåg att det inte ryms 
inom AKs område att bevilja bidrag för löpande verksamhet. 

 

§ 95 Hälsoprogram 

a) Ansökan om hälsoprogram för perro de agua español 

Det förelåg en ansökan från Svenska Perro de Agua Españolklubben om 
hälsoprogram nivå 3, avseende HD.  

AK tog del av ansökan samt en skrivelse från ett antal uppfödare som anser att 
det skulle få negativa konsekvenser för rasen om man anslöt sig till ett 
hälsoprogram på nivå 3. 
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AK beslutade att avslå ansökan från rasklubben då tillgängligt underlag inte 
styrker behovet av hälsoprogram på nivå 3. Kommittén påtalade att en 
förändring avseende hälsoprogram ska föregås av en utvärdering av nuvarande 
situation.  

b) Ansökan om förändring i hälsoprogram för storpudel 

Det förelåg en ansökan från Svenska Pudelklubben om att få lägga sitt 
hälsoprogram på nivå 2 istället för nuvarande nivå 3. Det skulle innebära att 
man slopade krav på att föräldradjur ska ha HD A eller B för registrering av 
storpudel. Klubben motiverade ansökan bland annat med att man vill öka 
avelsbasen för de mindre vanliga färgerna och pekar även på att Sverige som 
enda nordiskt land har krav enligt hälsoprogram för HD nivå 3. 

AK tog del av den utvärdering som klubben gjort och konstaterade att det nu 
tillgängliga underlaget styrker klubbens önskemål om att ändra hälsoprogram 
för storpudel avseende HD från nivå 3 till nivå 2. 

AK beslutade att tillstyrka Svenska Pudelklubbens ansökan. Beslutet innebär 
registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiell HD-
status. I enlighet med SKKs grundregler ska giltigt resultat föreligga före 
parning. 
 

§ 96  RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

 

a) Inlämnade för granskning  

 Kavkazskaja ovtjarka 

 Sredneasiatskaja ovtjarka 

 

b) Inlämnade för granskning, revidering 

 Australian shepherd, Elisabeth Rhodin 

 Bichon frisé, Maija-Leena Eloranta 

 Broholmer, Katarina Petersson 

 Coton de tuléar, Kjell Andersson 

 Juzjnorusskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

 Mastin espanol, Katarina Petersson 

 Maremma abruzzese, Maija Eloranta 

 Cao da serra da estrela, Kjell Andersson 

 Beagle, Maija-Leena Eloranta 

 Phalène, Kjell Andersson 

 Ceskyterrier, Kjell Andersson 
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c) Fastställande av granskade RAS 

 Kraski ovcar 

 Ciobanesc romanesc carpatin 

 Steirische rauhhaarbracke 

 Australian shepherd, Elisabeth Rhodin 

 Coton de tuléar, Kjell Andersson  

 Cao da serra da estrela, Kjell Andersson 

 Bichon frisé, Maija-Leena Eloranta 

 Juzjnorusskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

 Kavkazskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

 Sredneasiatskaja ovtjarka, Elisabeth Rhodin 

 Cao de serra de aires, Anna Uthorn 

 Sloughi, Anna Uthorn 

 Phalène, Kjell Andersson  

 Beslut om fastställande av RAS 

AK beslutade att fastställa avelsstrategierna enligt förslag. 
 

d) RAS för breton 
AK tog del av en inkommen skrivelse från Svensk Bretonklubbs ordförande 
gällande AKs tidigare utlåtande över klubbens RAS. AK noterade skrivelsen och 
lade den därefter till handlingarna. AK inväntar klubbens RAS för fastställande. 

 

§ 97  Utbildning 

a) Vårens temautbildning 

AK diskuterade utformningen av vårens temautbildning som äger rum den 21-
22 mars 2015. Utbildningen kommer, med anknytning till pågående 
regelöversyn (se§ 83), bl.a. att behandla utvärdering av hälsoprogram. 

b) Avelskonferens 2015 

Den 21-22 november 2015 kommer en avelskonferens att äga rum i anslutning 
till ett forskningsseminarium där projekt som finansierats av SKKs 
forskningsfond presenteras.  

Temat för konferensen kommer att vara ”Avel för funktion” och syftar till 
samtliga funktioner som hunden kan ha så som sällskap, tjänst, vård mm. 

c) Den 25 oktober 2014 kommer AK att, genom Karin Drotz, representeras på 
Föreningskommitténs konferens för avtalsanslutna klubbar. Karin Drotz 
kommer att prata om avelsfrågor. 

d) Brakycefalikonferensen 

https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjYzZWY3YjUzYmZiNDQzYmE
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OmI4YzFhODkzOTJkYjljZA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjNmOGQwMjQwOTgzZmUxZGI
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjgxZjI0YWE3NjRkOTA3ZA
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjdiYjI3MTUwZmJhNThlMzc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjdiYjI3MTUwZmJhNThlMzc
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjYzNzc2OWEyMGM5Yzk0NDk
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjZiZTk2ZGVlMGM4YzYwZjU
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjYxM2ViOWQ0ZTAyZDk5NDM
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjFjYTk5NDMzYTRiNDlhN2U
https://docs.google.com/a/skk.se/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2trLnNlfGFrfGd4OjdlZDNlNGQ2ZjE5ZTI2ODQ
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Det förelåg ett protokollsutdrag från SRD-K där den kommittén beslutat att 
föreslå CS att den, för SRD-K och AK, gemensamma brakycefalikonferensen ska 
skjutas till våren 2016. AK noterade informationen och hade inga invändningar.  

 

 

§ 98 Konferensbidrag 

Det förelåg ansökan om bidrag från Svenska Wachtelhundklubben, SWK, till en 
avelskonferens den 11 april 2015. 

AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande regler. 

 

§ 99 Veterinär dispens 

Det förelåg en ansökan från Henrik Johnsen, verksam veterinär vid Evidensia Norra 
Hallands djursjukhus, om dispens från krav på specialistkompetens i hundens och 
kattens sjukdomar för att utfärda hjärtintyg och patellaintyg. 

Veterinär som ansöker om dispens ska ha tillägnat sig kunskaper motsvarande 
specialistkompetens och ska ha gått parallellt med veterinär som innehar 
specialistkompetens. Den sökande ska inte bara känna till bedömningsgrunderna för 
respektive sjukdom/defekt utan även vad intygen står för inom SKK-organisationen 
och hur de ska ifyllas.  

AK gick igenom de inkomna handlingarna och bedömde att Henrik Johnsen har 
motsvarande kompetens. AK beslutade att Henrik Johnsen medges dispens från krav 
på specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar för att få utfärda SKKs 
hjärtintyg och patellaintyg. Beslutet justerades omedelbart. 

 

§ 100 Rapporter från ledamöter och adjungerade 

Helena Skarp informerade om att veterinär Anna Rave har anställts vid SKKs kansli för 
tjänst på deltid från och med mitten av november. Anna Rave innehar 
specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och kommer att arbeta på 
Avdelningen för avel och hälsa. 

 

§ 101 Protokoll från CS 

a) Protokoll från CS 3-2014 förelåg.  

AK noterade att skrivningen i § 68 a) Shar pei ”Pekka Olson informerade om att 
fr.o.m. 2014-05-14 är det inte tillåtet av avla på tikar av rasen shar pei som 
genomgått eye tacking.” är felaktig då restriktionen gäller både tikar och hanar. 

b) Protokoll från CS 4-2014 förelåg.  

AK tog del av protokollet och lade det därefter till handlingarna. 
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§ 102 Protokollsutdrag från CS och kommittéer  

a) CS 4-2014 § 97 b) 

AK noterade protokollsutdraget. 

b) CS 4-2014 § 97  

AK tog del av ett protokollsutdrag gällande ändring av registreringsreglerna för 
border collie där CS föreslog att AK ska initiera ett samarbete med Svenska 
Vallhundklubben för diskussion och utvärdering av reglerna.  

AK konstaterade att det givna uppdraget ryms inom ramen för pågående 
regelrevidering och kommittén kommer att ta kontakt med berörd klubb när 
det är aktuellt.  

c) CS 4-2014 § 99 

AK tog del av protokollsutdraget gällande en, av CS, hävd avelsspärr vilket 
föranledde en längre diskussion. Avelsspärren var lagd i enlighet med 
registreringsreglerna och ska därför inte kunna hävas.  

AK noterade protokollsutdraget. 

d) JhK 2-2014 § 29 

AK tog del av protokollsutdrag samt medlemmens skrivelse och konstaterade 
att det inte är något projekt som kommittén kommer att driva. Kommittén 
utsåg Kjell Andersson att vara kontaktperson gentemot den eller de som 
planerar att driva projektet. 

e) SRD-K 3-2014 § 43 

AK uttryckte uppskattning över initiativet och uppdrog till Karin Drotz att kalla 
till ett möte med AK, SRD-K och rasklubben. 

 

§ 103 Inbjudan från KHM att delta på kommande KHM-möte 

Det förelåg en inbjudan från Kommittén för hundars mentalitet, KHM, till AK att delta 
på KHMs kommande möte i november för att diskutera ett samarbete avseende 
gemensamma delar i avelsfrågor. 

AK tackade för inbjudan och beslutade att uppdra till Anna Uthorn, Kjell Andersson, 
Åke Hedhammar och Karin Drotz att representera AK vid KHMs kommande möte. 

 

§ 104 AKs prioriterade områden 

AK gjorde en avstämning av de prioriterade områden som givits kommittén av 
Kennelfullmäktige 2013. Kommittén noterade att man påbörjat arbete inom samtliga 
områden. 

 

§ 105 Pågående ärenden 

AK noterade förteckningen över pågående ärenden. 
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§ 106  Kopia för kännedom 

 Minnesanteckningar från möte gällande eurasier 

 Dubbelparning västgötaspets 

 Dubbelparning golden retriever 

 Dubbelparning 2 västgötaspets 

 Skrivelse till Agria från Fransk Bulldogg Klubb samt Agrias svar på densamma 

 Rasvårdsplan för smålandsstövare 2014/2015 

 International Partnership for Dogs and DogWellNet 

 Utkast till projektplan för förstudie av Avelsdata 

 Adnexa – textmaterial om hundars ögonhälsa 

 Minnesanteckningar DNA-gruppen 2014-09-09 

 Information från Jordbruksverket 

 Snabbrapport NKU-möten 2014-09-24–25 

 Skrivelse från Göran Bodegård för kännedom och för framtida diskussion  

 FCI General Committee 2014-04-09--10  

 FCI Scientific Commission 2014-04-04 

 FCI Scientific och Standard Commission 2014-04-05 

 FCI Breeding Commission 2014-05-31 

 

AK gick igenom samtliga dokument. Kommittén vill rikta ett särskilt tack till Berit Wallin 
Håkansson för ett värdefullt och gediget material om hundars ögonhälsa.  

 

§ 107  Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

AK beslutade att inga beslut faller under denna punkt. 

 

§ 108 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 19 november 2014. 
 

§ 109  Sammanträdets avslutande 

Ordförande Pekka Olson avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 
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Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

 

Pekka Olson,     Anna Uthorn, 
ordförande     justerare  

 

 

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

 

 


