
SKKs riktlinjer för avelsrådgivning 
• att väcka intresse för och främja avel av såväl fysiskt som mentalt sunda, bruks-mässigt, jaktligt 
och exteriört fullgoda hundar samt bevara och utveckla rasers specifika egenskaper.  

• att förmedla en god övergripande avels policy samt sprida kunskap om avelsmetoder, praktisk avel 
och uppfödning. 

• att lämna information och råd i avelsfrågor, vilket skall baseras på god kunskap om gällande 
hälsoprogram, djurskyddsförordning och djurhållningsföreskrifter.  

• att informera om innebörden av SKKs grundregler.  

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor skall: 

- ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur och 
avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör. 

- fortlöpande studera rasens utveckling samt även fortlöpande redogöra för denna utveckling. 

- aktivt deltaga i utvecklingen och uppföljningen av rasspecifika avelsstrategier, (RAS). 

- informera om för rasen gällande krav och rekommendationer samt fortlöpande ansvara för 
kontakten med SKKs avelsansvariga.  

- årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bl. a RAS samt verksamhetsplan med 
arbetsbeskrivning för avelsrådet. 

Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer 
Målet  

för SKK-organisationen när det gäller avel av rashundar finns uttryckt i stadgar för SKK, 
specialklubb och rasklubbar. Av verksamhetsparagrafen i dessa stadgar framgår att ”information 
och råd i avelsfrågor” är centralt och stadgarna hänvisar till SKKs riktlinjer  för avelsrådgivning, där 
uppdraget finns närmare beskrivet. De grundläggande principerna och etiska värderingarna för 
avel och uppfödning finns uttryckta i Avelspolicy för Svenska Kennelklubben. Med utgångspunkt 
från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska avelskommittéer och 
enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt 
sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).  

1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora krav 
ställs därför på innehavarens integritet. 

I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart att avelsfunktionären representerar sin klubbs 
ställningstaganden inom RAS och inte agerar utifrån privata preferenser. Generellt gäller att 
verksamheten är av informativ och vägledande natur.  

2. Bland avelsrådgivningens uppgifter ingår att förmedla SKKs grundläggande värderingar, 
kunskap om avel och uppfödning samt att informera om innebörden i grundreglerna. Det innebär att 



avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete, vilket ställer krav på 
lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa kunskapsutvecklingen inom 
ämnesområdet. 

3. Avelsrådet ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som 
bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren ansvarar för 
den enskilda parningen.  

4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska 
avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I 
övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som enligt grundreglerna alltid ska lämna 
sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.  

5. Avelsfunktionär ska inte som privatperson delta med egna inlägg i e-postlistor, på chat-sidor och 
liknande utan endast medverka i sin roll som avelsfunktionär om avelsrådet/ styrelsen finner 
anledning att göra debattinlägg eller kommentarer.  

6. Specialklubb och rasklubb kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens 
specifika behov, för arbetet med avelsfrågorna. 
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SvTek:s riktlinjer för Avelskommittén 
Terrierklubbens avelskommitté ska 

-följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor inom SKK genom att delta i utbildningar och 
konferenser i avelsfrågor.  

-vara en informationskanal gentemot rasklubbar och medlemmar bl.a. genom Terrierposten och 
hemsidan.  

-med hjälp av rasklubbarna samla information och erfarenheter kring avelsfrågor.  

-erbjuda kontakt med rasklubbars förtroendevalda och andra medlemmar i avelsfrågor.  

-anordna utbildning i avels- och uppfödarfrågor för rasklubbars förtroendevalda och andra 
medlemmar.  

-vid behov och i mån av tid delta vid rasklubbsmöten enligt överenskommelse med rasklubbarnas 
styrelser.  

-uppmärksamma de raser som inte har rasklubb (gäller raser som kan registreras i SKKs 
hundregister).  

 



 
 

Terrierklubbens avelskommitté ska årligen 
-ha kontakt med avelsansvariga i respektive rasklubb,  

-ta del av rasklubbars information t.ex. via klubb/raspublikationer, som kommit avelskommittén 
tillhanda, och hemsidor.  

-ta del av den statistik beträffande mentalbeskrivningar som finns tillgänglig i spindeldiagram.  

-ta del av terrierrasernas registreringssiffror.  

-uppdatera SKKs rasdata för samtliga terrierraser.  

-ta del av och medverka vid klubbarnas RAS-arbete.  

-hålla kontakt med jaktkommittén.  

-ta del av protokoll från exteriördomarkonferenser för terrier och om möjligt närvara vid dessa.  

-regelbundet förankra sitt arbete i Terrierklubbens styrelse samt, genom att föra 
minnesanteckningar, dokumentera sina möten.  

-inför Terrierfullmäktige upprätta verksamhetsberättelse, med utvärdering av föregående års 
verksamhetsplan och av de rasspecifika avelsstrategierna, samt verksamhetsplan med 
arbetsbeskrivning för kommande arbetsår. Utvärdering av RAS ska grunda sig på rasklubbarnas 
underlag och rapporter.  

Etiska riktlinjer för Terrierklubbens avelskommitté 
Avelskommitténs arbete ska bedrivas på ett förtroendeingivande sätt, efter SKKs regler och 
riktlinjer med hundens välfärd i fokus. Kommittén ska eftersträva ett öppet och respektfullt klimat i 
sina kontakter med förtroendevalda och andra medlemmar. 
  
Ärenden ska handläggas genomtänkt, sakligt, korrekt och utifrån ett så fullständigt underlag som 
möjligt. 
  
Uppgifter t.ex. om sjukdom hos hund, som ej är offentliga genom SKKs rasdata eller genom ägares 
skriftliga medgivande, behandlas konfidentiellt såvida de inte bedöms som harmlösa. 
   

 

 

 
 


