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1. Mötets öppnande
Pekka Olson öppnade mötet. Deltagarna presenterade sig kort.
2. RFG-Scheme
SKK har för avsikt att påbörja arbetet med RFG-Scheme. Första punkten är att tolka
avtalet och vilka konsekvenser det får för uppfödare och den svenska populationen
av berörda raser. SKK konstaterar att det kommer att finnas ett antal metoder
spridda över världen.
Nuläge
 Sverige och Finland har liknande modeller. SKK har inte för avsikt att lägga
ner den svenska modellen som är applicerbar på flera raser. RFG-Scheme
gäller i dagsläget endast tre raser.
 I England ska forskning påbörjas för ytterligare 13 brakycefala raser, i likhet
med det som gjorts för mops, engelsk och fransk bulldog
 Sju länder har undertecknat avtalet för RFG-Scheme
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Vad innebär ett undertecknat avtal?
Alla deltagare har fått ta del av avtalet till mötet. Det är ytterst viktigt att deltagande
klubbar och uppfödare är medvetna om avtalets innehåll och vilka konsekvenser det
får. Mötet diskuterade kring avtalet.








Ingenting i avtalet får ändras, avtalet ska följas utan undantag
Gradering är 0, 1, 2 och 3, där grad 2 (hund med kliniska symptom) innebär
att hunden inte får användas i avel enligt svensk djurskyddslagstiftning och
SKKs regler. Resultatet kommer att bli publikt i SKKs Avelsdata
För att kunna införa systemet krävs mycket information till uppfödare och
medlemmar
Mops ser inga problem med att få ut information till berörda. Rasklubben har
årsmötesbeslut på att man vill använda RFG-Scheme
Engelsk bulldog har regelbundna telefonmöten med sina uppfödare och ser
inga problem med att få ut information
Fransk bulldog har idag inte mandat att ta beslut om att använda RFG.
Klubben tar frågan tillbaka till styrelsen för vidare diskussion
Efter ingående diskussioner var de närvarande klubbarna var överens om att
fortsatta arbetet framåt

Lite siffror
 Norge: av 195 undersökta hundar av de tre aktuella raserna, fick mellan 15 29 % resultatet Grad 2. För grad 3 ligger intervallet mellan 2-5 %
 England: av 440 undersökta hundar av de tre aktuella raserna, fick mellan 9 –
16 % resultatet Grad 2. Grad 3 har endast en hund per ras.
3. Förslag på veterinärer för vidareutbildning
Den 19 januari hölls en digital introduktion om RFG-Scheme, representanter från SKK
och SLU deltog. Den utbildning som ska skulle hållas i april blir troligen inte av p.g.a.
pandemin.






SKK kan utbilda en chief assessor, som sedan kan utbilda andra veterinärer.
Deltagande klubbar uppmanades att skicka in förslag på veterinärer som kan
vara aktuella för vidareutbildning. MopsOrden har önskemål att det inte ska
vara veterinärer som deltagit i veterinäruppropet.
SKK har tittat på möjligheten att kunna använda veterinärer i Norge och
Danmark, som båda har undertecknat avtal och Norge har också hunnit
utbilda veterinärer.
Förslag att antalet utbildade veterinärer ska ligga någonstans mellan 10-30 st.
Geografisk spridning är viktigt.
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4. För- och nackdelar med den svenska metoden
Nedanstående jämförelse mellan SKK och RFG Scheme fanns med i CS protokoll nr 62020:
RFG-Scheme
Utförs av veterinär med specialistkompetens
Utförs av legitimerad veterinär
Innehåller en mer utförlig frågedel om djurets Innehåller frågedel inriktad på luftvägar och
hälsa och inte bara gällande luftvägarna utan
svimningar. Hundar som tidigare svimmat
också mag-tarmstörningar, hud och ögon samt eller blivit cyanotisk graderas automatisk som
eventuella operationer eller behandlingar.
BOAS-grad 3 och inget belastningstest utförs.
Graderar näsborrar
Graderar näsborrar
Lyssnar på hjärta och lungor med och utan
Lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop
stetoskop innan belastning och bedömer
innan belastning.
andningstyp. Gör dessutom en bedömning av
allmäntillstånd, slemhinnor och mäter
kroppstemperatur.
Mäter kraniofacial kvot.
Graderar Body Score och anger vikt.
Anger endast vikt.
Belastningstest 1000 m på under 12 minuter.
Belastningstest 3 minuter trav.
Lyssnar på lungor utan stetoskop direkt efter
Lyssnar på hjärta och lungor med och utan
belastning samt bedömer slemhinnor,
stetoskop.
andningstyp samt mäter temperatur.
Vila 15 minuter
Lyssnar återigen på lungor utan stetoskop
Och bedömer missljud, andningsfrekvens och
andningstyp även hjärtfrekvens samt tittar på
slemhinnor och mäter temperatur.
Samtliga fynd i undersökningen noteras och
Får en BOAS-gradering 0-3 och resultatet
publiceras *
används för att välja avelsdjur.
SKK/AKs uttalande utesluter hundar ur avel
Djur med;
som har:
- kraftiga andningsmissljud
- kraftiga andningsmissljud
- kraftigt ansträngd andning (för tecken på
- kraftigt ansträngd andning (för tecken på
detta se nedan) samt dyspné
detta se nedan) samt dyspné
(andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
(andnöd) eller cyanos (bleka slemhinnor)
-kollaps, svimningar
- uttalad värmekänslighet eller trötthet,
graderas som BOAS-grad 3 och bör inte
kollaps, svimningar
användas i avel.
- kraftigt knipta näsborrar
Avelsrekommendationerna kopplade till
Avelsrekommendationer har ännu inte tagits
BOAS-graderingen tillåter hundar med kliniska
fram.
symptom i avel.

SKKs hälsoprogram



SKK kommer att fortsätta med den svenska modellen. I dagsläget finns inget
datum för när utvärderingen kan göras.



Önskemål från MopsOrden är att kunna göra internationella jämförelser med
andra länder som också använder RFG-Scheme. Det är en av anledningarna
till att klubben inte har marknadsfört den svenska modellen.
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Bengt Pettersson, ordförande i SKKs Avelskommitté, uttryckte att den
svenska modellen är en beskrivning, ingen gradering görs, som i RFG-Scheme.



Flera exempel nämndes på hur samma hundar fått olika bedömningar av
samma veterinär vid olika tillfällen. Pekka kommer att ta exemplen med sig
och det är något som det givetvis måste jobbas på.

5. Information från Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet har begärt att få träffa SKK för att diskutera avelsfrågor. De är
intresserade av att diskutera hur det går för SKK när det gäller olika hälsofrågor. De
vill göra en bedömning och se om det behöver utfärdas skarpare föreskrifter än de
som finns idag. Uppdraget går då till Jordbruksverket, att utreda frågan .
Näringsdepartementet vill se hårda siffror hur vi hanterar hälsofrågor och särskilt de
brakycefala raserna.
SKK vill undvika att hamna i samma situation som våra grannländer och även länder
ute i Europa. SKK önskar få en accept och förståelse för det arbete vi gör från
myndigheterna.
Pekka uppmanade klubbarna att skicka in siffermaterial som kan vara bra att ha med
sig vid mötet med departementet.
6.









Slutsats
SKK fortsätter arbetet som ska leda fram till ett undertecknat avtal
SKK kommer inte att överge den svenska modellen/hälsoprogram
Berörda klubbar, uppfödare, medlemmar måste vara helt införstådda med
konsekvenserna av avtalets innebörd
En rimlig bedömning är att RFG-Scheme först kan starta under 2022
En intensiv gemensam informationskampanj är nödvändig
MopsOrden har årsmötesbeslut på att de önskar använda RFG-Scheme
Fransk bulldogg återkommer när diskussioner förts med styrelsen
Engelsk bulldog har ännu inte tagit beslut i frågan

På nkk.no finns bra information om RFG-Scheme
Tips: läsvärd artikel https://www.bva.co.uk/ how do we treat our brachycephalic
dogs ethically.
Vid anteckningarna
Annika Klang

