
 
  

 

 
2017-11-01 

Sida 1/9 
 
 

 
             

 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2017-11-01. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter: 

Annica Uppström(ordf.), Kjell Andersson, Maria Dahlberg, Maija-Leena Eloranta, 
Katarina Petersson, Elisabeth Rhodin och Anna Uthorn. 

Adjungerade: 

Linda Andersson, Helena Frögéli, Åsa Lindholm, Sofia Malm, Lotta Olsson, Helena Skarp 
och Petra Waleij. Brenda Bonnett närvarade under § 146. 

Anmält förhinder: 

Anne Bucksch och Åke Hedhammar 

Protokoll: 

Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 128 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Annica Uppström hälsade de närvarande välkomna. Kommittén 
välkomnade särskilt Lotta Olsson som är nyanställd på SKKs avdelning för avel och 
hälsa för att arbeta med SRD-frågor och som sekreterare i arbetsgruppen för SRD. 
Därefter följde en kort presentation av kommitténs ledamöter och adjungerade innan 
Annica Uppström förklarade mötet öppnat. 
 

§ 129 Val av justeringsperson 

Maria Dahlberg utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 130 Fastställande av dagordning 

Den föreliggande dagordningen fastställdes. 

 

§ 131 Föregående protokoll 
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Det föregående protokollet gicks igenom. 

Under § 116 a vill kommittén lägga till att även Maija-Leena Eloranta ingår i 
arbetsgruppen för avelskonferensen 2018.  

En del ärenden återkommer på dagens dagordning och det föregående protokollet 
fastställdes och lades till handlingarna.  

 

§ 132 Ekonomisk rapport 

SKK/AK gick igenom den ekonomiska rapporten för kommittén till och med september 
2017. Kommittén konstaterade att resultatrapporten visar på en del outnyttjade 
medel, dels beroende på den inställda avelskonferensen 2017 men även för att en del 
forskningspengar ännu inte rekvirerats för 2017. SKK/AK önskar att man kan betala ut 
pengar till ett något bredare spann av hundrelaterade forskningsprojekt och på så vis 
få del av fler artiklar inom området hund.  

I övrigt efterlevs budgeten väl och SKK/AK kunde lägga den ekonomiska rapporten till 
handlingarna.  

 

§ 133 Index 

a) Information på skk.se  
Informationen om index på skk.se är uppdaterad under hösten 2017. Både 
klubbar, uppfödare och hundägare efterfrågar mycket information, både på 
grundläggande och avancerad nivå. På SKKs webbplats finns allt ifrån 
lättillgängliga sidor med frågor och svar om index till mer omfattande och 
avancerade artiklar.  

Ett önskemål från SKKs kansli är att SKK/AK funderar vidare på hur den 
tillgängliga informationen ytterligare kan spridas för att komma alla till del och 
tillfredsställa det behov som uppenbart finns i olika led.  

Förslag som uppkom under mötet var att Sofia Malm ska göra ett utskick till 
berörda klubbar och informera om att det finns uppdaterad information om 
index som klubbarna kan länka till eller publicera i sina klubbtidningar. 

Ytterligare ett förslag var att tjänstemännen Anne Bucksch och Lotta Olsson 
tillsammans med Åsa Lindholm skriver en artikel på grundläggande nivå för 
klubbarna att publicera för den målgrupp som precis hört talas om index. 
 

b) Indexutbildning 
Den 11 oktober ägde den första av höstens två kostnadsfria indexutbildningar 
rum på SKKs kansli i Rotebro. Utbildningen hade ett 30-tal intresserade 
deltagare och föreläsare var Sofia Malm. Kommittén tog del av Sofia Malms 
informativa presentation.  

Ytterligare ett utbildningstillfälle äger rum den 18 november 2017.  
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c) Nya indexraser 

De raser som SKK/AK tidigare har beslutat ska få index som verktyg kommer att 
få tillgång till detta från och med den 16 januari 2018. Undantaget är vit 
herdehund som är den enda rasen att ha ett hälsoprogram på nivå 3 med krav 
kopplat till kullindex för HD. Vit herdehund får sina indexvärden publicerade i 
SKK Avelsdata redan i början av november 2017 för att underlätta för 
uppfödarna att planera sina parningar inför 2018.  
 

d) Skrivelse från Svenska Älghundklubben, SÄK 
SÄK hade inkommit med ett antal frågeställningar kopplade till index för HD för 
raser med hälsoprogram för HD på nivå 3. 
Sofia Malm presenterade förslag till svar på skrivelsen och SKK/AK gjorde 
mindre justeringar innan man fastställde svaret som ska tillställas SÄK. 

Kommittén gick även igenom vissa formuleringar i det informationsbrev som 
skickas ut till de uppfödare av raser med hälsoprogram för HD på nivå 3 och 
som fått tillgång till index som verktyg. 

SKK/AK uppdrog till Sofia Malm, Petra Waleij och Helena Skarp att, ta fram ett 
förslag till informationsbrev till uppfödare av raser som har hälsoprogram på 
nivå 3 för HD och/eller ED och även tillgång till index. 
 

e) Indextext i SKKs registreringsregler 
Inför uppdateringen av Registreringsreglerna som ska gälla 2018-01-01 och 
framåt ska bland annat information om index för HD och/eller ED införas för ett 
antal raser. SKK/AK förevisades ett textförslag och godkände detsamma. 

 

§ 134 SKKs DNA-grupp 

a) Sammansättning 
För att hantera och bereda de ärenden som kommer in till SKK gällande DNA-
tester samt följa och vara en del av nationell och internationell forskning 
avseende DNA-tester, finns SKKs DNA-grupp. Gruppen består av forskare, 
sakkunniga och representanter från SKK/AK och SKKs kansli.  

SKK/AK tog del av minnesanteckningar från gruppens senaste möte. Vid mötet 
hade gruppen bland annat diskuterat gruppens sammansättning och lagt som 
förslag att veterinärkonsult Åke Hedhammar ersätts med veterinär Linda 
Andersson samt att avelskonsulent Anne Bucksch framgent ska ingå i gruppen. 
SKK/AK hade inget att erinra mot förslaget.  
 

b) Jordbruksverkets beslut gällande EIC 

SKK/AK uppmärksammade i DNA-gruppens minnesanteckningar att den curly 
coated retrievertik som genom DNA-test befunnits vara genetiskt affekterad av 
EIC (exercise induced collaps) fått avslag för parning med fritestad hane. Både 
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DNA-gruppen och SKK/AK ställer sig tveksam till beslutet och motiveringen till 
detsamma och diskuterade hur detta kan påverka framtida beslut i liknande 
parningsförfrågningar. Man anser att paragrafen om enkel nedärvning inte 
borde ha tillämpats och vara grund för avslag då mutationen inte har en påvisat 
enkelt recessiv nedärvning. 

 

§ 135 Rasrelaterade projekt 

a) Brakycefala raser 
SKK bedriver sedan några år tillbaka riktade projekt för att, tillsammans med 
ras- och specialklubbar, förbättra hälsan för ett antal aktuella raser eller 
rasgrupper. En av projektgrupperna utgörs av de brakycefala (kortnosade) 
raserna. 
 

b) Engelsk bulldogg 
SKK/AK tog del av minnesanteckningar från det senaste kvartalsmötet mellan 
klubben och representanter från SKKs avelskommitté och kansli. Vid mötet 
hade deltagarna bland annat diskuterat hälsoinformationen på klubbens 
webbplats, hälsoenkät, RAS och SKKs beslut om samsyn i frågor som rör 
brakycefala raser.  

Kommittén tackade för en positiv rapport.  
 

c) Shar pei 
SKK/AK tog del av statistik för shar pei avseende sjukdomen SPAID i olika 
länder. Statistiken visade hur fördelningen såg ut för DNA-testresultat av 
sjukdomen för individer från olika delar av världen testade 2017. SKK/AK 
konstaterade att statistiken generellt tyvärr visar på en låg tillgänglighet av 
lågriskindivider (SPAID kopietal 2) för avel. Underlaget är för litet för att dra 
någon vidare slutsats men den tillgängliga statistiken visar att de svenska 
hundarnas DNA-testresultat av sjukdomen pekar i rätt riktning.  

 

§ 136 Översyn av SKKs registreringsregler 

a) Pomeranian 
Vid föregående möte (§ 111) gick SKK/AK igenom eventuella förändringar i 
Registreringsreglerna till följd av den pågående översynen av regler som görs 
inom organisationen. Bland annat diskuterades huruvida det ska föreligga 
restriktioner för parning mellan pomeranian och tysk spets/klein spitz.  

Till dagens möte hade Petra Waleij, chef för SKKs registreringsavdelning, varit i 
kontakt med rasklubben för pomeranian och de nordiska kennelklubbarna för 
att inhämta yttrande i frågan. Rasklubben hade meddelat att man är positiv till 
parning mellan pomeranian och klein spitz samt önskar inmätning av importer 
för registrering av dessa. Möjligheten att para mellan dessa raser ser olika ut i 
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Norge, Finland, Danmark och Sverige vilket gör att SKK/AK önskar ha fortsatt 
samtal i frågan och framförallt en diskussion i ett nordiskt forum under 2018. 
Frågan hänfördes till NKUs vetenskapliga kommitté. Gällande mätning av 
importerade pomeranian är det inte möjligt utan liksom för andra raser 
registreras hunden utefter den information som finns tillgänglig i 
exportstamtavlan.  
 

b) UKC-stamtavlor 
AK har, i och med översynen av Registreringsreglerna, kommit att diskutera 
möjligheten att registrera hundar med stamtavla från UKC i SKKs stambok. 
Petra Waleij har inhämtat information från övriga nordiska länder om deras 
tillvägagångssätt. Det har visat sig skilja en del i förfarandet mellan olika länder 
i Norden och AK uttryckte önskemål om att även detta tas upp som en punkt på 
kommande möte mellan nordiska kennelklubbar under 2018.  

 

§ 137 Dispens för parning 

Svenska Stövarklubben har inkommit med en förfrågan om dispens för att para en 
smålandsstövartik som, på grund av trafikskada, ej har båda höftlederna bedömbara. 
Den led som går att bedöma är avläst med resultat grad A. Enligt hundägare ska 
veterinär ha intygat att det inte ska finnas några hinder för att tiken på normalt sätt 
ska kunna föda en valpkull. 

Ras- och specialklubb har önskat bifall till den föreslagna kombinationen samt önskar 
att tiken ska få användas i avel. 

SKK/AK är medveten om att rasen är i stort behov av avelsmaterial och kullar då 
numerären och avelsbasen är mycket liten. Det förefaller inte vara några tvivel om att 
det är ett trauma som ligger bakom den ej bedömbara höften. Dock önskar kommittén 
ett veterinärintyg som styrker att hunden inte, på grund av höften, far illa av att bära 
och föda en valpkull samt en journalkopia som påvisar skadan och styrker att hunden 
inte har kliniska symtom. Om detta skickas in är SKK/AKs mening att bevilja dispens 
från rasens hälsoprogram för HD för registrering av den tänkta valpkullen.  

 

§ 138 Rutiner vid PRA- och ERG-undersökningar 

Hos SKK registreras ett antal diagnoser för ögonsjukdomar hos hund. Progressiv retinal 
artrofi, PRA, är en av de ärftliga sjukdomar som flera raser bekämpar via hälsoprogram 
och där ögonlysningsresultaten registreras hos SKK.  

I nuläget är det svårt att stryka ett ögonslysningsresultat för PRA som skrivits in i SKKs 
register. Från avdelningen för avel och hälsa uttrycks dock behov av att justera 
regelverket så att PRA-diagnosen ska gå att ta bort om hunden har undersökts med 
ERG och den undersökningen visar att hunden inte har PRA. 

SKK/AK beslutade att regelverket ska anpassas så att PRA-diagnosen kan tas bort om 
ERG-undersökningen medger så.  
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§ 139 Ansökan om nytt hälsoprogram cane corso 

SKK/AK har mottagit en ansökan från Ras- och Avelsföreningen för Cane Corso, RACC, 
där man önskar införa hälsoprogram för HD på nivå 3. Cane corso är en stor och tung 
ras som har haft hälsoprogram för HD på nivå 2 i flera år. Rasklubben anger att en 
utskickad enkät tillsammans med tillgänglig statistik visar att cane corso har mer 
kliniska besvär av sin höftledsdysplasi än andra raser.  

SKK/AK beslutade att tillstyrka klubbens ansökan om hälsoprogram på nivå 3 avseende 
HD för cane corso. Beslutet innebär en rekommendation att föräldradjurens 
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället är större än 100. Hund med 
höftledsstatus D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare 
använder djur med höftledsstatus D eller E av dessa raser åsätts avkomman avelsspärr 
som ej kan borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt 
undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller fortfarande att 
avelsdjuret ska ha HD grad A eller B. Hälsoprogrammet gäller från 2019-01-01. 

 

§ 140 Restriktioner för registrering på grund av färg 

SKKs avelspolicy anger att vi ska undvika avelsrestriktioner som inte är relaterade till 
hundrasers sundhet men begränsar möjlighet till ett effektivt utnyttjande av befintliga 
hundmaterial. SKK ska verka för att ta bort avelshinder mellan rasvarianter/raser, vilka 
bygger på olikheter i enskilda genpar till exempel färg, hårlag och storlek.  

Mot bakgrund av ovanstående önskar SKK/AK se över skrivningen gällande färg i 
Registreringsreglerna för de raser som i dagsläget har registreringskrav kopplade till 
färg. Kommittén kommer att fortsätta arbetet och börjar med att inhämta de aktuella 
klubbarnas motivering till varför man önskar restriktioner kopplade till färg.  

SKK/AK beslutade att bordlägga frågan och uppdra till Petra Waleij att ta ytterligare 
kontakt med berörda klubbar.  

 

§ 141 RAS inkomna att protokollföras samt anmälda för fastställande 

a) RAS för fastställande 

 Irländsk terrier, Maija-Leena Eloranta 

 Borderterrier, Maria Dahlberg 

 Skotsk terrier, Maija-Leena Eloranta 

 Cao fila de sao miguel, förenklad RAS 
 

 AK beslutade att fastställa ovan granskade RAS. 

Kommittén vill fortsatt påminna om att RAS-mallen och dess rubriker kan vara till stor 
hjälp när klubbarna skriver och reviderar sin avelsstrategi. 
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§ 142 Konferensbidrag 

SKK/AK förevisades ett utkast till blankett för ansökning av bidrag till konferenser och 
uppfödarträffar. SKK/AK önskade att Katarina Petersson färdigställer blanketten i 
enlighet med kommitténs justeringar.  

 

§ 143 Information från ledamöter och adjungerade 

Helena Frögéli informerade om att en utbildning för ett antal blivande BPH-beskrivare 
är påbörjad samt att antalet BPH-beskrivna hundar 2017 har överstigit 3000. 

Maija-Leena Eloranta har varit och pratat om RAS och genetik hos Svenska 
Dvärghundsklubben och Skottefederationen.  

Maria Dahlberg har föreläst på Svenska Lapphundklubbens avelskonferens.  

Petra Waleij meddelade att arbetet med projektet Valpregistrering online har kommit 
långt och det finns förhoppningar om en förevisning av verktyget på nästkommande 
AK-möte. 

Helena Skarp rapporterade från Kennelfullmäktigemötet och den workshop som 
handlade om HD-avläsning. Under Kennelfullmäktige tilldelas AKs ordförande Annica 
Uppström och AK-ledamoten Elisabeth Rhodin välförtjänt SKKs förtjänsttecken i guld. 

Helena har, tillsammans med avläsare Jessica Ingman även föreläst på Labrador 
Retrieverklubbens konferens om HD- och ED-röntgen och avläsning. Vidare 
informerade hon om att SKK är samtalspartner när Jordbruksverket reviderar sina 
föreskrifter avseende hund. 

Kjell Andersson hade närvarat vid möte med Jordbruksverkets grupp för bevarande av 
svenska hotade raser. 

Elisabeth Rhodin hade, liksom Helena Skarp, närvarat och föreläst vid Larbador 
Retrieverklubbens jubileumskonferens. 

Linda Andersson har föreläst om SKKs verksamhet på ett veterinärseminarium.  

 

§ 144 Protokoll och protokollsutdrag 

 CS 5-2017 

 CS 6-2017 

 CS 7-2017 

 FCI General Assembly minutes 2017-08-28 

 FCI General Committee main decisions 2017-08-22 

 FCI Breeding Commission 2017-05-27 

 FCI Breeding Commission and Standards Commission 2017-04-21 

 FCI Scientific Commission 2017-04-20-21 

 Protokollsutdrag från CS 5-2017 gällande index för schäfer 
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SKK/AK noterade protokollen och protokollsutdragen.  
 

§ 145 Kopia för kännedom 

 Skrivelse från Danska taxklubben gällande ryggröntgen av tax 

 Slutrapport från Erling Strandberg gällande mentalindex 

 Underlag till CS gällande beslut om hälsoprogram för collie 

 Artikel i Hundsport om brakycefali 

 

§ 146 Övriga ärenden 

Ordförande hälsade Brenda Bonnett välkommen till mötet. Brenda Bonnett är en av 
initiativtagarna till International Partnership for Dogs, IPFD. IPFD har som målsättning 
att underlätta samarbetet för att förbättra hälsan och välbefinnandet hos hundar över 
hela världen. Vid dagens AK-möte hade Brenda Bonnett en uppskattad presentation 
för SKK/AK om det internationella arbetet inom IPFD.  

  

§ 147 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum den 26 januari 2018.  

 

§ 148 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 149 Sammanträdets avslutande 

Annica Uppström tackade kommittén för ett bra möte och tackade även för en givande 
och innehållsrik period då hon lämnar över sitt ordförandeskap vid årsskiftet. Därefter 
avslutades sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 
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Annica Uppström,    Maria Dahlberg, 
ordförande     justerare  

 

 

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


