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Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens avelskommitté, AK, 
2019-11-06. 

Närvarande 

Ordinarie ledamöter:  

Bengt Pettersson (ordf.), Kerstin Andersson, Kjell Andersson, Patrik Cederlöf, Maija-
Leena Eloranta, Elisabeth Rhodin och Lena Vikmång. 

Adjungerade: 

Anne Bucksch, Anna Björklund, Helena Frögéli, Åke Hedhammar (del av mötet), Åsa 
Lindholm, Sofia Malm, Helena Skarp och Petra Waleij.  
 
Anmält förhinder: Maria Dahlberg 

Protokoll: Anna Qvarfort 

 
 
 

§ 128 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Bengt Pettersson hälsade ledamöter och adjungerade välkomna och 
förklarade mötet öppnat.  
 

§ 129 Val av justeringsperson 

Maija-Leena Eloranta utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

 

§ 130 Fastställande av dagordning 

Ordningen på dagens ärendepunkter justerades och därefter fastställdes den 
dagordningen. 

 

§ 131 Föregående protokoll 

SKK/AK gick igenom och fastställde föregående protokoll 4-2019.  

  

§ 132 Bordlagda ärenden 
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Arbetet med nya raser och raser som väntar på hantering av sin ansökan om att 
stambokföras inom SKK. Frågan är bordlagd i väntan på återkoppling från SKKs 
centralstyrelse.  

Ansökningar till SKKs utvecklingsfond har bordlagts och kommer att behandlas efter 
årets sista ansökningsdatum (2019-12-31). 

 

§ 133 Ekonomisk rapport 

SKK/AK gick igenom kommitténs budget. Alla kostnader fram till mötesdatumet har 
ännu inte bokförts och kommittén har fortfarande utbetalningar att göra under 2019. 
Mötet kunde ändå bedöma att utfallet ligger väl inom budget för 2019.  

 

§ 134 AU-beslut 

Svenska Pudelklubben hade tidigare inkommit med en förfrågan om bidrag för 
avelskonferens i november 2019. SKK/AKs verkställande utskott hade beslutat att 
bevilja klubben bidrag. Avelskommittén fastställde arbetsutskottets beslut.  

 

§ 135 Svenska Taxklubbens arbete med taxryggar 

SKK/AK har ett pågående arbete och kommunikation med Svenska Taxklubben 
gällande åtgärder för att förbättra rygghälsan hos taxar.  

Kommittén har till dagens möte mottagit ett brev från flera taxuppfödare som anser 
att det finns brister i Svenska Taxklubbens hantering och förankring av RAS.  

Kommittén har även mottagit en svarsskrivelse från klubben på SKK/AKs senaste 
protokollsutdrag. 

SKK/AK konstaterade att ett möte mellan SKKs taxarbetsgrupp och Svenska 
Taxklubben är inplanerat till december 2019 och då kommer rygghälsa att diskuteras. 
Hanteringen av skrivelsen från uppfödarna och även klubbens egen skrivelse hänskjuts 
till efter mötet är genomfört. SKK/AK stödjer arbetsgruppens fortsatta arbete och 
gruppen återrapporterar vid nästkommande kommittémöte. 

 

§ 136 Önskemål om index för HD och ED för dalmatiner 

Svenska Dalmatiner-Sällskapet har inkommit med önskemål om att få tillgång till index 
för HD och ED för dalmatiner. Klubben arbetar för att stävja den ökning av 
förekomsten av HD grad C de tycker sig ha sett under senare år och vill även ha index 
för ED som en hjälp att motverka en ökning av ED inom rasen. 

SKK/AK gick igenom klubbens skrivelse, Agria Breed Profile och statistik utifrån SKK 
avelsdata. Rasen har en liten andel röntgade hundar och ingen direkt koppling till 
kliniska problem. Höfterna hos dalmatiner är glädjande nog överlag bra och andelen 
hundar med grad D och E är mycket liten. Statistik för det fåtal hundar som har 



  

SKK/AK nr 5-2019 
2019-11-06 

Sida 3/9 
 
 

 
röntgade armbågsleder visar att förekomsten av armbågsledsdysplasi är låg inom 
rasen.  

Index är ett bra verktyg framförallt för raser som har påvisade kliniska problem 
kopplade till HD och/eller ED. I raser med en kliniskt god ledhälsa, som vill arbeta 
förebyggande, riskerar införande av index för HD/ED ta fokus i avelsarbetet från andra 
kliniskt mer relevanta problem. Det är beundransvärt att vilja förebygga och arbeta för 
bra hälsa och ofta finns det specifika områden inom en ras som kräver klubbens 
uppmärksamhet och eventuellt åtgärder för förbättring. SKK/AK kan inte se att 
dalmatiner i dagsläget skulle vara i behov av att index för HD eller ED införs för rasen.  

Svenska Dalmatiner-Sällskapet är välkommen att kontakta SKKs kansli för ytterligare 
dialog gällande ledhälsa hos dalmatiner.  

 

§ 137 Baer-test 

BAER-test (Brainsteam Auditory Evoked Response-test) är en form av elektrodiagnostik 
som används för att testa hundar för en- eller dubbelsidig dövhet. Testet görs bland 
annat för att motverka att individer med medfödd dövhet används i avel. Dövhet 
förekommer i ett antal raser och inom till exempel dalmatiner finns ett samband 
mellan avsaknad av pigmentering och ofullständig hörsel.  
SKKs avdelning för avel och hälsa har fått frågor om tillvägagångssätt vid och nyttan 
med BAER-test.  
SKK/AK ser positivt på att BAER-test genomförs och testet ska givetvis genomföras av 
utbildad veterinär.  

 

§ 138 Avläsningskriterier ED 

Helena Skarp informerade SKK/AK om att SKK och övriga nordiska länder, enligt 
överenskommelse i NKUs röntgenpanel, fortsatt följer avläsningskriterier från 
International Elbow Working Group (IEWG 2017) avseende armbågsledsdysplasi, ED. 

 

§ 139 Skrivelse – Svenska Welsh Corgi Klubben 

SKK/AK har en pågående dialog med Svenska Welsh Corgi Klubben gällande 
förekomsten av HD inom raserna welsh corgi pembroke och welsh corgi cardigan och 
den mängd kliniska besvär som försäkringsstatistiken visar att raserna, eller möjligen 
en av raserna, har. SKK/AK har tillställt klubben ett antal frågeställningar att besvara 
för att få en bild av klubbens arbete med rasernas ledhälsa. I svarsskrivelsen hänvisar 
klubben till att rasen inte skulle lämpa sig för HD-avläsning enligt FCIs normer. Klubben 
menar att rasernas ledproblematik inte är så stor som det tillgängliga underlaget visar 
utan att fokus behöver ligga på att förbättra avelsbasen.  

Klubben hänvisar till en bilagd studie utifrån vilken de har gjort tolkningar som SKKs 
avelskommitté inte delar.  
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SKK/AK beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att diskutera frågan vidare med 
klubben. Sammankallande i arbetsgruppen är Anne Bucksch och övriga medlemmar är 
Sofia Malm och Lena Vikmång. Arbetsgruppen uppdrogs kalla klubben till ett möte för 
diskussioner med utgångspunkt i HD-problematiken.  

 

§ 140 Överklagan dispensansökan cavalier king charles spaniel 

På AK 4-2019 behandlade kommittén en dispensansökan från en uppfödare som 
önskade para sin cavalier king charles spanieltik vars amerikanska far, enligt ansökan, 
har konstaterat blåsljud på hjärtat före fem års ålder. SKK/AK avslog ansökan och 
ansåg att tikens ålder inte var anledning nog för att bevilja avsteg från rasens 
hälsoprogram samt konstaterade att det inte är i enlighet med hälsoprogrammet att 
använda hund i avel vars ena eller båda föräldradjur får blåsljud före 5 års ålder. 

Uppfödaren har valt att överklaga Avelskommitténs beslut och hänvisar till att det inte 
finns något intyg som styrker den amerikanska faderns hjärtstatus. SKK/AK går igenom 
överklagan och noterar att uppfödaren där angivit att fadern till tikenfått blåsljud före 
fem års ålder. Kommittén vill poängtera att det är viktigt att inte använda 
avelsmaterial som inte har bevisat god hälsostatus. Det åligger uppfödaren att, genom 
intyg från erforderliga undersökningar, påvisa att föräldradjuren är friska och kan 
tillföra god hälsa till rasen. Tillgänglig information om ohälsa gäller även sådant som 
inte förs in i SKKs register och ska tas med i beräkningen vid avelsplanering. 

SKK/AK finner ingen anledning att ändra sitt beslut. Kommittén beslutade att fortsatt 
avslå dispens för avel med den aktuella tiken.  

 

§ 141 Önskemål om föreläsare 

SKK/AK har mottagit två förfrågningar om hjälp med föreläsare till konferenser med 
teman kopplade till avel.  
Sofia Malm åtog sig uppdraget att föreläsa hos Svenska Miniature American 
Shepherdklubben i april 2020. 

Maija-Leena Eloranta åtog sig uppdraget att föreläsa på Svenska 
Kromfohrländerklubbens uppfödarkonferens i april 2020.  

 

§ 142 FCI Breeding Regulations 

International Breeding Regulations of the Fédération Cynologique har uppdaterats 
under 2019 och SKK/AK gick igenom den reviderade versionen. Kommittén noterade 
de mindre förändringarna.  

 

§ 143 DCM dobermann  

a) Möte med Svenska Dobermannklubben, SDK  

Sofia Malm och Helena Skarp har haft ett möte med representanter från SDK 
och kardiologer från SLU för att diskutera de administrativa rutinerna vid 
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införande av hälsoprogram för DCM hos dobermann. Tidigare under 2019 
beslutade kommittén om hälsoprogrammet efter önskemål från ras- och 
specialklubb och från och med 2020 kommer DCM-resultat registreras i SKKs 
databas och publiceras i SKKs webbtjänster. Sofia Malm redogjorde kort för 
mötet och SKK/AK noterade minnesanteckningar som tydligt beskrev vad som 
avhandlats. Kommittén anser att SDK arbetar föredömligt med införandet av 
hälsoprogrammet.  

 

b) Dispens DCM-veterinärer 
Kravet för att få genomföra DCM-screening i enlighet med hälsoprogrammet 
för dobermann är nationell (steg 2) specialist i kardiologi eller europeisk 
(ECVIM) alternativt amerikansk (ACVIM) specialist i kardiologi. Det går, precis 
som för andra hälsoprogram, att söka dispens hos SKK/AK för att få genomföra 
undersökningen även utan denna formella kompetens. Det förelåg önskemål 
om att Lennart Nilsfors och Katja Höglund ska få genomföra DCM-
undersökningar som ska ligga till grund för SKK-registrerat resultat. Jens 
Häggström hade skriftligt redogjort för veterinärernas kompetens och 
erfarenhet.  
SKK/AK beslutade att bevilja dispens för Lennart Nilsfors och Katja Höglund att 
få utföra screening av dobermann för DCM.  

 

§ 144 RAS 

a) Pågående revidering av RAS-mallen 

Gruppen som arbetar med revidering av RAS-mallen redovisade sitt arbete och 
diskuterade ett antal frågeställningar med resten av kommittén. Det finns 
önskemål att försäkringsstatistiken Agria Breed Profile ska kunna publiceras av 
klubbar i samband med RAS för att fler ska kunna ta del av olika rasers 
sjukdomsstatistik. SKK/AK är positiva till att gruppen arbetar för att statistiken 
ska kunna publiceras.  

Arbetsgruppen presenterade ett förslag till text gällande förankringsprocessen 
av RAS. Förankringsprocessen är en viktig del i en klubbs RAS-arbete och 
SKK/AK är enig om att det är viktigt att medlemmar har möjlighet att tycka till 
om RAS innan det fastställs och att styrelsen ges tid att hantera eventuella 
synpunkter från medlemmar. Kommittén anser att arbetsgruppen ska arbeta 
vidare utifrån det presenterade dokumentet.  

 

b) RAS för fastställande 

 Chart polski, granskare Kerstin Andersson 

 Tibetansk mastiff, granskare Kerstin Andersson 

 Schnauzer, granskare Maija-Leena Eloranta 
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 Shetland sheepdog, granskare Maria Dahlberg 

 Lagotto romagnolo, granskare Maria Dahlberg 

 Gotlandsstövare, granskare Elisabeth Rhodin 

 

SKK/AK beslutade att fastställa RAS för raserna ovan.  

 

c) RAS för finsk stövare 

SKK/AK gick igenom utlåtandet över RAS för finsk stövare. Avelsstrategin 
innehåller en skrivning om avelsstopp för hanhundar efter ett visst antal valpar. 
Den skrivningen måste ses över då klubben sedan tidigare har en skrivning i 
SKKs registreringsregler rörande maximalt antal kullar efter enskild hanhund 
som inte är förenlig med den nya formuleringen. Klubben kommer att tillställas 
hela utlåtandet och när justeringar är gjorda kan klubben inkomma med RAS 
för fastställande.  

 

§ 145 Utbildning 

SKK/AK hade en diskussion om utbildning för avelsfunktionärer. Kommittén tycker att 
det är viktigt att avelsfunktionärer utbildas kontinuerligt och uppdateras med nya rön 
för att kunna föra informationen vidare ut i organisationen.  

Avelsfunktionärer har möjlighet att genomföra diplomgrundande utbildning bestående 
av distansutbildningen ”Hundavel och genetik” och en helgkurs. SKK/AK önskar att 
delar av utbildningen ska subventioneras för att underlätta för klubbar att utbilda sina 
funktionärer och som ett sätt att visa att avelsfunktionärer har stor betydelse för SKK. 
Dessa är en informationskälla som har betydelse för såväl uppfödare som valpköpare 
och därmed för raserna. I dagsläget täcker SKK/AK upp med ekonomiska resurser från 
kommitténs medel för att kunna subventionera delar av utbildningen för diplomering 
av avelsfunktionärer. Kommittén önskar dock att det tas ett helhetsgrepp över 
utbildning av organisationens funktionärer inklusive distansutbildningar för framtiden. 
SKK/AK beslutade att skicka frågan vidare till SKKs centralstyrelse. 

 

§ 146  Konferensbidrag 

a) Ansökan från Svenska Kromfohrländerklubben, SKLK 

Det förelåg en ansökan från SKLK om bidrag till en uppfödarkonferens med 
tema avel i april 2020 i Vårgårda. Kommittén tog del av preliminärt 
konferensprogram och budget för konferensen.  

SKK/AK beslutade att bifalla ansökan för senare utbetalning enligt gällande 
regler 

b) Ansökan från Svenska Lancashire Heeler Klubben, SLHK 
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Det förelåg en ansökan från SLHK om bidrag till en avelskonferens den 22-23 
november 2019 i Eskilstuna. Kommittén tog del av konferensprogrammet. 
Ansökan har tyvärr inkommit alldeles för sent och SKK/AK kan inte se att det 
finns möjlighet att bevilja bidrag.  

SKK/AK beslutade att avslå ansökan. 

 

§ 147 Rapport från Arbetsgruppen för exteriör sundhet, AG ES 

Helena Skarp och Patrik Cederlöf rapporterade från AG ES förarbetet inför den 
stundande exteriördomarkonferensen.  

Arbetsgruppen kommunicerar kontinuerligt med ras- och specialklubbar i frågor som 
rör exteriör sundhet och det är viktigt att de stora frågorna även når ut till uppfödare 
och hundägare i de olika klubbarna. 

 

§ 148 Information från ledamöter och adjungerade 

Maija-Leena Eloranta har närvarat och pratat på Schnauzerringens uppfödarmöte. 
Helena Skarp har, tillsammans med Anna Björklund och Åke Hedhammar, deltagit i 
möte med Samverkansgruppen för hundvälfärd där smuggelhundar och arbetet för 
sundare trubbnosar var stora punkter på agendan.  

Andra möten där Helena Skarp, chef för avdelningen för avel och hälsa, har deltagit är 
Jordbruksverkets Dialoggrupp djurskydd och SKKs röntgengrupp. Hon informerar 
vidare om SKKs avläsares pågående arbete med kalibrering av avläsningen samt 
införande av beslut från Kennelfullmäktige 2017 och 2019. En hel del av avläsarnas tid 
kommer att läggas på arbete med HD-frågor efter beslut av Kennelfullmäktige 2019. 
Det innebär att mindre tid kommer att kunna läggas på själva avläsningen och det gör 
att väntan på avläsning för hundägaren kan komma att ta längre tid än tidigare.  

Anne Bucksch meddelade att information om och anmälan till 2020 års avelskonferens 
och avelsfunktionärsutbildning finns på skk.se. Informationsmejl gick ut till 
specialklubbarna tidigare i år. Vidare informerade hon om den genomförda 
hjärtföreläsningen som ägde rum i slutet av oktober i SKKs lokaler. Ca 60 anmälda SKK-
medlemmar lyssnade på Anicura Albanos hjärtspecialister under en kostnadsfri 
föreläsningskväll. Föreläsningen filmades och kommer att göras tillgänglig via skk.se. 

Petra Waleij rapporterade att Valpregistrering online fungerar bra och att ytterligare 
nya raser har fått tillgång till verktyget. 

Lena Vikmång har haft ett uppstartsmöte med rasklubben för engelsk bulldogg inför 
det kommande arbetet med RAS. Hon har även varit och pratat om avelsfrågor hos 
Svenska chodsky pesklubben.  

Helena Frögéli rapporterade från SKK/KHMs pågående arbete med index för 
mentalitet. 

Elisabeth Rhodin har varit och pratat för Svenska Sennenhundklubben om avelsfrågor 
under hösten. 
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Sofia Malm informerade om att informationen på skk.se om DNA-tester är uppdaterad. 

 

149 Protokoll och protokollsutdrag 

 DK-protokoll 4-2019 

 CS 5-2019 

 CS 6-2019 

 FCI General Committee decisions 4-5 september 2019 

 NKU VK Minutes september 2019 

 Protokoll Länsklubbsfullmäktige 2019 

 

SKK/AK noterade protokollen.  

 

 Protokollsutdrag CS 5-2019 Skrivelse från SDHK angående utsedda veterinärer 

 Protokollsutdrag UKK 4-2019 Övrigt ärende gällande embryotransfer på hund 

 

SKK/AK noterade protokollsutdragen 

 

§ 150 Pågående ärenden 

SKK/AK gick igenom listan över pågående ärenden, uppdrag och arbetsgrupper. 
Justeringar gjordes och listan uppdaterades.  

 

§ 151 Kopia för kännedom 

 Publicerat examensarbete: Phenotypic variation for BOAS within four 
brachycephalic dog breeds – Can good welfare be obtained? 

 Per Jensen pratar om avel i P3s morgonprogram 2019-10-24 (1 h och 38 min in i 
programmet) 

 Uppdaterat: AKs information och policy avseende DNA-tester 

 Riktlinjer för SKKs internationella representanter 

 

§ 152 Nästkommande sammanträde 

Nästkommande sammanträde äger rum 8-9 februari 2020.  

 

§ 153 Övrig fråga 

SKK/AK diskuterade åtgärder för att möta de många önskemål om föreläsare som 
kommer från klubbar till uppfödarmöten, avelskonferenser mm. Kommittén kan själva 
inte ta sig an alla dessa uppdrag och inte heller kan Avdelningen för avel och hälsa 
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ställa upp med personal till alla förfrågningar. Kommittén ska diskutera frågan mer 
ingående vid nästkommande möte.  

 

§ 154 Beslut som inte får offentliggöras innan protokollet är justerat 

Kommittén beslutade att inga punkter faller under den här paragrafen.  

 

§ 155 Sammanträdets avslutande 

Ordförande Bengt Pettersson tackade ledamöterna för ett bra kommittémöte och 
avslutade därefter sammanträdet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Qvarfort 

 

 

Justeras     Justeras 

 

 

Bengt Pettersson,    Maija-Leena Eloranta, 
ordförande     justerare  

 

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


