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SKK/AK nr 5-2018
2018-10-26 – 2018-10-27
§ 93- § 113

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK,
2018-10-26 – 2018-10-27.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Bengt Pettersson, ordförande, Patrik Cederlöf, vice ordförande, Lena Vikmång, Kerstin
Andersson, Kjell Andersson, Maija-Leena Eloranta och Elisabeth Rhodin.
Adjungerade:
Linda Andersson, Anne Bucksch, Helena Frögéli, Åke Hedhammar, Åsa Lindholm, Sofia
Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.
Anmält förhinder:
Maria Dahlberg.
Protokoll:
Martin Larsson
§ 93

Sammanträdet öppnas

Ordförande, Bengt Pettersson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 94

Val av justeringsperson

Elizabeth Rhodin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§ 95

Fastställande av dagordning

Den föreliggande dagordningen fastställdes.
§ 96

Föregående protokoll

Det föregående protokollet gicks igenom. Det noterades att fastställande av RAS för
Schipperke inte var slutfört varför ärendet skulle noteras som bordlagt. Därefter lades
protokollet till handlingarna.
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§ 97

Ekonomisk rapport

Den ekonomiska rapporten daterad den sista september 2018 gicks igenom. Noterades
att de totala kostnaderna ligger inom budgetramarna. Därefter lades rapporten till
handlingarna.
§ 98


Bordlagda ärenden
Vid föregående möte diskuterades att i ett sidoordnat register löpande
dokumentera beslutade inmönstringar för framtida uppföljningar. Kommittén
uppdrog till Petra Waleij att uppföra ett sådant register med start från 2018.

 Svenska lhasa apso klubben har tidigare ansökt om ett hälsoprogram, nivå 1,
för DNA-test avseende PRA4. SKKs DNA-grupp har berett ärendet och gjort
bedömningen att det vetenskapliga underlag som finns bakom DNA-testet är
tillräckligt bra för att testet ska kunna anses vara tillförlitligt att använda som
underlag i avelsarbetet. AK beslöt att bevilja införandet av hälsoprogram, nivå
1, för DNA-testet. Nivå 1 innebär central registrering av
undersökningsresultatet utan krav på undersökning. Hälsoprogrammet träder i
kraft så snart det är möjligt med avseende på tekniska och administrativa
rutiner.
 Centralstyrelsens begäran om yttrande över Svenska Stövarklubbens förfrågan
om vilken status SKKs olika regelverk, riktlinjer och styrdokument har besvarats.
Skrivelsen förklarar AKs syn på vad som är tvingande och vad som är
rekommendationer. Eftersom skrivelsen är av allmänt intresse så följer här ett
utdrag.
SKK/AK ansvarar för de styrdokument som rör avelsarbetet och uttalade
följande angående sin syn på dessa dokument och dess status.
SKKs Grundregler, tillsammans med den vägledning till uttolkning som gjorts, är
tvingande och ska således följas av samtliga medlemmar inom organisationen.
Även SKKs Registreringsregler, d v s de särbestämmelser som kan finnas för en
specifik ras, är tvingande. I registreringsreglerna ingår bland annat fysiska och
mentala hälsoprogram med krav på registrerat undersöknings/beskrivningsresultat före avel (nivå 2 och 3). Dessa särbestämmelser innebär
krav för registrering av avkomma i SKK.
SKKs Avelspolicy är just en policy, det vill säga en viljeyttring kring hur
avelsarbetet inom organisationen ska bedrivas. Policyn ger en bild av vilka
frågor som anses vara särskilt angelägna och prioriterade. SKK/AK anser att
varje medlem som upplåter sin hund till avel bör vara väl förtrogen med
avelspolicyn. SKKs Etiska riktlinjer bör, precis som namnet anger, betraktas som
riktlinjer.
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De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) för respektive ras är avsedda att
fungera som en handlingsplan för avelsarbetet i just den rasen. RASdokumenten tas fram av respektive rasklubb och fastställs av SKK/AK.
Dokumenten varierar i fråga om ambitionsnivå och omfattning. SKK/AK menar
att RAS inte kan eller bör vara tvingade dokument, utan fungera som
rekommendationer och riktlinjer för uppfödare och hanhundsägare inom en
specifik ras. I en del raser fungerar RAS som styrmedel även genom att utgöra
krav för valphänvisning genom aktuell klubb.
Avslutningsvis önskade SKK/AK poängtera att all avel och uppfödning självfallet
ska ske i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. En viktig
grundförutsättning i avelsarbetet är att endast fysiskt och mentalt friska djur
ska användas i avel. Detta framgår tydligt i såväl lagstiftningen som SKKs
Grundregler. Även parningskombinationer som utifrån tillgänglig information
innebär ökad risk för allvarlig sjukdom/funktionshinder för avkomman ska
undvikas. Detta gäller oavsett om det är en sjukdom/funktionshinder som
registreras inom ramen för SKKs centrala hälsoprogram eller inte.
 Vid föregående möte fick kansliet i uppdrag att utreda hur prisbilden för de
olika utbildningarna i avel och genetik skulle se ut. Uppdraget beslöts fortsatt
vara bordlagt till nästa möte.
§ 99

Ärenden

Dispensärenden
a) En skrivelse hade inkommit till avelskommittén som önskade belysa frågan om
bevarande av genetisk variation och inavel. Skrivelsen gicks igenom och kansliet
fick i uppdrag att besvara skrivelsen.
b) Dobermann 1
Dispensansökan avsåg att få göra avsteg från hälsoprogram nivå 3 avseende
höftledstatus för en tik med HD-resultat C. Sökanden hade angett 3 tilltänkta
hanar. Yttrande från ras och specialklubb gicks igenom och bedömdes
bristfälliga varför kommittén beslöt att skriva till klubbarna separat och påtala
detta. Efter en längre analys konstaterades att två av hanarna ej kunde anses
kunna kompensera tiken med avseende på HD varför dispens för avel med
dessa avslogs. Dessa hanar hade ett finskt HD-index understigande 100, d v s
sämre än genomsnittligt i den finska populationen av rasen. Den tredje hanen
bedömdes kunna kompensera tikens egna HD-resultat. Denna hane hade ett
finskt HD-index på 109. Kommittén beslöt därför bevilja dispens från
hälsoprogrammet för denna kombination.
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c) Dobermann 2
Även denna dispensansökan avsåg att, för en tik med HD-resultat C, få göra
avsteg från hälsoprogram nivå 3 avseende höftledstatus. Tre tilltänkta hanar
var angivna i ansökan. Dispensansökan gicks igenom tillsammans med
yttranden från ras respektive rasklubb. Analyser i yttranden från ras respektive
specialklubb noterades även här vara bristfällig då det saknades information
om hur de tilltänkta hanarna kunde kompensera tikens HD-resultat. Kommittén
tog fram tillgänglig information anseende de olika hanhundarna varav två var
identiska med tidigare ansökan. Två av hanarna hade finskt HD-index som låg
under 100 som är ett genomsnitt för rasen. Den tredje hanen hade två
undersökta avkommor i Sverige, båda med HD-grad C. Då kommittén inte
kunde se att de förslagna hanarna kunde kompensera tikens HD-resultat beslöt
kommittén att avslå dispensansökan.
Övriga ärenden
Beträffande existerande DNA-test för shar pei autoinflammatorisk sjukdom, SPAID,
redovisades statistik för testade hundar samt genomförda parningskombinationer.
Den mutation som testet avser är en så kallad kopietalsvariation, CNV, och anger
antalet kopior av mutationen hunden har på respektive kromosom (antingen 1 eller 5).
Genotypen för varje individ är således 2, 6 eller 10 kopior av mutationen. Hundar som
får värdet 10 har 5 kopior på båda kromosomerna och löper åtta gånger så hög risk att
drabbas av SPAID jämfört med individer som har 2 kopior.
I de totalt 6 st födda kullarna hittills under 2018 fanns ingen kull där båda föräldrarna
hade kopietal 2 men det fanns inte heller någon kull där någon förälder hade kopietal
10.
SKKs avelskommitté har sedan tidigare beslutat om att bevilja rasklubben bidrag för att
kunna testa fler individer. Kommittén vill påpeka att den svenska rasklubben är en
föregångare i detta avseende. Kommittén konstaterar dock att uppfödare tycks välja
hanar med högre kopietal till de tikar som har låga kopietal.
SKKs kansli fick i uppdrag av SKK/AK att kontakta SKKs Domarkommitté för att
informera om att det är viktigt att de hundar som premieras i utställningsringen har en
exteriör som är förenlig med ett lågt kopietal. Det är av stor vikt att få en bättre
samsyn bland alla intressenter i den här frågan. SKKs kansli fick också i uppdrag att ta
kontakt med rasklubben och påtala att det är hög tid att revidera rasens RAS samt i
detta arbete särskilt prioritera hur man ska gå vidare med arbetet för att ytterligare
motverka SPAID i framtiden.
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§ 100 Arbetsgruppen för exteriör sundhet och rasrelaterade projekt
Patrik Cederlöf berättade om det senast arbetet inom arbetsgruppen för att främja
exteriör sundhet, AG/ES. Broschyren för särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD,
2019 är klar. Den nya filmen som sammanfattar SRD har tagits fram och planen är att
den ska presenteras för domarna vid Stockholms Hundmässa i december 2018. Ett
utbildningsmaterial för aspirantdomare avseende den brakycefala problematiken har
saknats. Åke Hedhammar ansvarar inom AG/ES-gruppen för att ta fram detta
utbildningsmaterial gällande raserna mops, pekingese, bostonterrier, fransk bulldogg
och engelsk bulldogg.
§ 101 Hälsoprogram
Svenska Drentsche Patrijshond klubben har inkommit med en ansökan om
hälsoprogram för höftledsdysplasi, HD, nivå 3. Specialklubben för kontinentala
fågelhundar,SKF, hade lämnat sitt yttrande om införande av nytt hälsoprogram för
rasen. Ansökan och yttrandet diskuterades. Det noterades att det var svårt att se att
HD skulle vara ett hälsoproblem inom rasen. Det saknades information om kliniska
resultat för de få hundar som har HD C-E.
Just nu pågår en HD-utredning som SKK fått i uppdrag av Kennelfullmäktige att
genomföra. Utredningen ska bland annat redovisa vilka effekter man fått av befintliga
hälsoprogram för HD. SKK/AK kommer under denna period, till dess utredningen är
klar, vara restriktiv med att bevilja hälsoprogram med krav. Med den sammantagna
informationen beslöt avelskommittén att avslå ansökan.
§ 102 Besiktningsintyg för brakycefala raser
Linda Andersson redogjorde för besiktningsintyget avseende vuxen hund av brakycefal
typ som nu håller på att färdigställas. Intyget är framtaget i en arbetsgrupp bestående
av veterinärer, uppfödare och personal från SKKs kansli och är utprovat på 44 hundar
av raserna mops, engelsk bulldogg, fransk bulldogg och bostonterrier. Linda redogjorde
även för arbetet som nu pågår med att ta fram ett förslag om hur besiktningarna kan
genomföras och andra rutiner runt detta med målsättningen att framöver kunna införa
hälsoprogram på nivå 1 för vissa raser. Avelskommittén tillstyrkte vidare arbete i den
redovisade riktningen och uppdrog åt Bengt Pettersson att redovisa arbetet så här
långt och diskutera fortsättningen med CS.

SKK/AK nr 5-2018
2018-10-26 – 2018-10-27
Sida 6/9

§ 103 Rasspecifik avelsstrategi, RAS
a) RAS inkomna för granskning och där arbete pågår
 Lakelandterrier (granskare, Kerstin Andersson)
 Drever (granskare, Maija-Leena Eloranta)
 Dalmatiner (granskare, Maija-Leena Eloranta)
 Hälleforshund (granskare, Kjell Andersson)
 Strävhårig foxterrier (granskare, Lena Vikmång)
 Weimaraner (granskare, Kjell Andersson)
 Kerry blue terrier (granskare, Elisabeth Rhodin)
 Bostonterrier (granskare, Maija-Leena Eloranta)
 Pekingese (granskare, Maija-Leena Eloranta)
b) RAS för fastställande
 Hälleforshund (granskare, Kjell Andersson)
 Weimaraner (granskare, Kjell Andersson)


Lakelandterrier (granskare, Kerstin Andersson)

 Boxer: (granskare, Maija-Leena Eloranta).
 Drever: (granskare, Maija-Leena Eloranta)
 Dalmatiner: (granskare Maija-Leena Eloranta)
 Kerry blue terrier (granskare, Elisabeth Rhodin)
 Strävhårig foxterrier (granskare, Lena Vikmång)
Kommittén beslöt att hänvisa RAS för pekingese till Centralstyrelsen, CS, för vidare
hantering.
Övriga RAS som förelåg för fastställande beslöts att fastställas.
Vid granskning av RAS för jakthundsraser så har AK noterat en stark önskan från
rasklubbarna att den planerade digitaliseringen av resultatredovisningen av jaktproven
genomförs. Materialet skulle ha stor betydelse för avelsutvärderingen. AK beslöt att
delge Centralstyrelsen denna önskan.
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§ 104 RAS för collie omarbetad version
Svenska brukshundsklubben, SBK, har, med anledning av att Svenska Collieklubben,
SCK, lämnat in ett omarbetat RAS, ställt en fråga om det kan anses vara lämpligt att
omarbeta ett alldeles nyligen fastställt RAS. Kommittén tog del av SCKs nya
omarbetade version och kommentarer samt skrivelsen från SBK. Avelskommittén ville
uppmärksamma klubbarna på att RAS är ett dokument för att beskriva en långsiktig
avelsstrategi. Därför har man sagt att revideringsperioden ska ligga på ca 5 år. Det
nuvarande RAS fastställdes för ca 1 månad sedan. Ett RAS kan ibland behöva
uppdateras om t.ex. ett nytt hälsoprogram har införts men så är inte fallet här.
Avelskommittén beslöt att inte ta upp den omarbetade versionen för granskning och
fastställande.
§ 105 Utbildning
Avelskommittén hade inbjudit Mikaela Persson-Wallenius från SKKs
utbildningsavdelning för en genomgång av den nya distanskursen hundavel och
genetik. Utbildningen är främst baserad på boken Hundavel i teori och praktik och
bygger på självstudier och deltagande i diskussionsforum via internet. Mikaela gick
igenom hur olika delar i utbildningen var presenterade i programvaran. Den första
kursen ska vara klar den 23 december. En erfarenhet som noterats efter att man
jobbat med kursens första deltagare var att det för användaren var viktigare med
grundläggande vana av att använda digitala arbetsredskap jämfört med att ha
förkunskaper i hundavel. Avelskommittén tackade Mikaela för den intressanta
presentationen.
§ 106 Konferensbidrag
Svenska Lagottoklubben hade skickat in en ansökan om konferensbidrag för en
avelskonferens man beräknar hålla i mars 2019 med inriktning på rasspecifik
avelsstrategi. AK beslutade att bifalla ansökningen för senare utbetalning enligt
gällande regler. Bidraget ersätter max 75 % av nedlagda externa kostnader exklusive
deltagares kostnader och med avdrag för deltagaravgifter. Maximal ersättning kan
uppgå till 10 000 kronor.
§ 107 Information från ledamöter och övriga
 Elisabeth Rhodin berättade om det planerade mötet med taxklubben den 6
december.
 Patrik Cederlöf informerade kommittén om att Norsk Kennel Klub blivit
kontaktat av Mattilsynet, som är motsvarande Svenska Jordbruksverket, för att
informera om hur kennelklubben jobbar med den brakycefala problematiken.
 Anne Bucksch berättade om kommande avelsfunktionärsutbildning.
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Maija-Leena Eloranta ska träffa Svenska Lapphundsklubben för att diskutera
aktuellt inkorsningsprojekt.



Helena Skarp berättade att nästa nummer av Hundsport special kommer att
vara ett temanummer om avel.



Kjell Andersson informerade om ett möte med Jordbruksverkets rådgivande
referensgrupp för svenska rasers bevarande där man diskuterat infrysning av
sperma. Idag finns sperma för gotlandsstövare bevarad men det är kö för att
frysa in andra djurarters sperma så det lär dröja ett tag innan vi får möjlighet
att frysa in ytterligare hundrasers sperma.



Petra Waleij berättade att en ny stövarras, ogar polski, har tillkommit.



Linda Andersson kommer att vara tjänstledig under våren. Ersättare för Linda
kommer Maria Ehrenberg, veterinär och uppfödare, att vara.



Åke Hedhammar berättade om genetikkonferens för veterinärer och
djurskötare som SKK deltog i.

 Sofia Malm berättade om att hon hållit en dragning för styrelsen i International
Working Dog Breeding Association, IWDBA, om SKKs verktyg för uppfödare i
form av hälsoprogram, Avelsdata och skattning av avelsvärden. IWDBAs
kommer att anordna en konferens i Stockholm den 2 till 5 september 2019.


Martin Larsson informerade om att dubbelmöte med UKK var beslutat till den
16 och 17 februari 2019.

§ 108 Pågående ärenden och uppdragslistan
 Martin Larsson redovisade en prognos för 2019 jämfört med den budget som
var lagd. En avvikelse på – 27 000 kronor i en kostnadsbudget på 888 000
noterades och var tillskriven verkställande direktören för SKK.
 Linda Andersson hade tagit fram ett förslag till text beträffande den brakycefala
problematiken för att användas som en del i RAS. Diskussion och beslut om
textens utformning bordlades till nästkommande möte.
Listan över pågående ärenden och uppdrag uppdaterades och lades till handlingarna
§ 109 Protokoll från kommittéer och minnesanteckningar från arbetsgrupper








Protokoll SKK/JhK nr 3-2018
Protokoll SKK/UK nr 4-2018
Protokoll SKK/DK nr 4-2018
Protokoll SKK/FK nr 4-2018
Minnesanteckningar AG-ES nr 3-2018
Minnesanteckningar AG-ES nr-4 2018
Minnesanteckningar DNA-gruppen 2018-10-04

SKK/AK noterade protokollen och lade de till handlingarna.
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§ 110 Rapporter och handlingar för kännedom






Jaktspetsars ursprung, en artikel i Svensk Jakt 2018-07-09
Rapport från genomförd inmönstring av lapsk vallhund 2018-06-30 och
2018-08-18.
Västgötaspetsretinopati. En skrivelse från uppfödare som besvarats.
Merletester och godkända laboratorium. Uttalande från SKKs DNA-grupp.
Pet genomics. Artikel om DNA-testernas utbredning i skriften Nature Vol. 559
2018-07-26.

§ 111 Offentliggörande av beslut
Beslöt att ärendet enligt § 102 inte skulle offentliggöras förrän protokollet var justerat.
I övrigt fanns inga andra beslut som inte kunde offentliggöras innan justerat protokoll
fanns tillgängligt.
§ 112 Nästkommande möten
Nästkommande möte kommer att hållas den 16-17 februari. Ett dubbelmöte
tillsammans med SKKs uppfödar- och kennelkonsulentkommitté. Övriga mötesdatum
för år 2019 beslutades till 3 april, 5 juni, 11 september och 6 november.
§ 113 Sammanträdet avslutades
Då inga andra ärenden förekom förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet
Martin Larsson
Justeras

Justeras

Bengt Pettersson,

Elisabeth Rhodin

Ordförande

justerare

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

