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Protokoll fört vid SLKs avelskommitté för Svensk Lapphund, 
måndagen den 31/10 2016 

 

Närvarande: Catrin Renlund, Maria Niska, Catharina Ellerström 

 

§1 Mötets öppnande 
 Catharina förklarade mötet öppnat. 
  
§2 Val av justeringsman 
 Mötet utsåg Maria att jämte Catharina justera protokollet. 
  
§3 Godkännande av dagordning. 
 Den föreslagna dagordningen godkändes. 
  
§4 Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes varefter det lades till 
handlingarna. 

 
§5 Från CS 

a) Domarkonferensen. 
CS ska ta formellt beslut i frågan. 
. 

§6 Från RUK 
a) AK Lapsk (sk) har genomgått SKKs grundkurs för avelsfunktionärer. 

  
§7 Från SKK 

a) SJVs spermierinsamlingsprojekt 
På Maija-Leena Elorantas (SKK AK) inrådan har AK kontaktat Kjell 
Andersson (SKK AK) som från SKKs sida äger frågan. Vi fick nästan 
omedelbart besked om att Slh får ingå i den grupp av hundraser vars 
spermie ska samlas in 2016. 
Mötet diskuterade hur arbetet skulle läggas upp. Då information och 
direktiv varit knapphändiga kontaktar Catharina åter Kjell Andersson 
md en del frågor. Catharina har informerat CS via Hans Balstedt om 
processen. 
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§8 Summering rasmötet den 22-23 oktober, Blå Wingen 

Trots att AK kunde komma ut med datum för mötet relativt sent så var 
det en mycket god uppslutning till mötet. Formatet med ett 2-dagars 
möte enbart med fokus på svensk lapphund fungerade också bra då det 
fanns gott om tid för informella diskussioner och lapphundsprat inte minst 
i samband med middagen som hölls på lördagen. Bård Andersen från 
inkorsningsgruppen för norsk lundehund höll en synnerligen intressant 
föreläsning om hur de jobbat inom projektgruppen. Maija-Leena Eloranta 
från SKK AK fanns också på plats och deltog i diskussionerna. 
Mötet hölls i mycket positiv och konstruktiv anda och som resulterade i 
många nya uppdrag åt AK: 

  
  

a) Internationell databas 
Då det i dagsläget inte finns ett bra verktyg för att få en överblick över 
svenska lapphundar utanför Sverige, önskar uppfödarna en 
internationell databas. Bård Andersen berättade om sina (positiva) 
erfarenheter av den databas som de använder för norsk lundehund. 
AK kommer nu att titta på den av Bård föreslagna databasen, samt 
på några andra, för att se vilken vi tror skulle fungera bäst för Slh. 
Frågan kommer därefter att komma upp på nästa AK möte för vidare 
behandling. 

b) Svensk lapphund utanför FCI 
Det är av ytterst stor vikt att samtliga svenska lapphundar, oavsett var 
i världen de befinner sig, teoretiskt sätt ska vara tillgängliga för avel. 
Då är grundförutsättningen också att de måste vara officiellt 
registrerade, vilket inte är fallet med de valpar som har fötts i USA. 
AK lyfter därför frågan, både med USA och SKK. 

c) Dispenser  
De dispenser som SLK tidigare fått beviljade har berört användandet 
av svenska hundar. Då registreringsreglerna för svensk lapphund 
skiljer sig åt mellan SKK och NKK och då Sverige har fler regler får vi 
en tröskel som för ofta blir oöverstiglig. AK ska därför utröna om det 
går att ansöka om mer generella dispenser för användandet av 
norska hundar i det svenska avelsarbetet. AK kommer att kontakta 
SKK i frågan och utgå från den konversation som AK har haft med 
SKK tidigare i frågan. 

d) Startkittet 
En uppfödare förslog vid rasmötet att informationsbrevet gällande 
kastrering också ska ingå i det startpaket med dokument som AK 
numera skickar ut till nya uppfödare på rasen. AK tycker att detta var 
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ett mycket bra förslag och kommer att inkludera dokumentet i 
framtida utskick.  

e) Revidering av hälsoprogrammen 
Av de tre registreringskraven gällande hälsa så är det HD som 
behöver utredas huruvida det finns skäl för att behålla det eller inte.  
För att få ett bra beslutsunderlag så AK kommer därför att 
komplettera befintliga skaderegleringar från försäkringsbolagen, gå 
igenom hälsoenkäterna fån 2012/2013 samt använda avelsdata. 
Ambitionen finns också att försöka få till en HD fokuserade digital 
enkät. Det finns dock inga ekonomiska medel avsatta för detta. 

f) Publik hälsoinformation 
AK kommer att sammanställa de sjukdomsrapporteringar som har 
inkommit via direktrapportering eller hälsoenkäter och där man 
medgivit att information är publik. Dokumentet kommer sedan 
kontinuerligt att uppdateras och vara tillgängligt för uppfödarna. 

    
§9 Avel & hälsostatus svensk lapphund 

a) Mötet konstaterar att det för första gången på 10 år (!) kommer att 
registreras mer än 100 individer i Sverige!  

.  
§10 Slh i världen 
 Mötet konstaterar att det är viktigt att det budgeteras för nya möten med 

norska AK. De kunde tyvärr inte delta i rasmötet i Stockholm.  
 
§11 Mentalitet  
                    Under 2016 så har 13 hundar BPH beskrivits och två har genomgått   

 MH vilket ger 14% (beskrivna hundar/registrerade hundar) vilket är för 
lågt. Då även mentalitet har prio 1 i RAS anser AK att hundar som går i 
avel bör beskrivas som en del i avelsurval & avelsutvärdering. Vidare 
anser AK att hundar som är tilltänkta för avel men har erhållit disqualified 
ska beskrivas innan de går i avel, och då med en beskrivning som 
tillstyrker användandet av hunden i aveln. 
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§12 Övrigt 
                   Catharina redogjorde för sitt deltagande i rassymposiet för 
                   Specialklubben för Västgötaspets i Jönköping den 30/10.  

Västgötaspetesen har en ärftlig ögonsjukdom som finns hos en mycket 
stor del av individerna. Man har ännu inte lyckats identifiera den 
affekterade genen trots att sjukdomen varit känd på rasen i mer än 10 år. 
Detta har medfört en utmaning i val av strategi. De närvarande 
uppfödarna var mycket imponerade att våra uppfödare i mycket hög grad 
väljer att prcd-PRA testa valparna, trots att känt status bara är ett krav 
inför avel. Detta kollektiva agerande underrättar ju framtida avel oerhört.  

 
§13 Ärende som ej kan diskuteras innan protokollet är justerat. 
 Inget ärende är av sådan art att det inte kan diskuteras innan protokollet 

är justerat. 
  
§14 Nästa möte 
 Beslutas senare. 
 
§15 Mötet avslutas 
 Catharina förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
 
 
Catharina Ellerström    Maria Niska 


