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Svenska Boxerklubben
Svenska Brukshundklubben
Elinor Lindmark

Härmed översändes protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid
sammanträde med SKKs avelskommitté den 16-17 februari 2019.

SKK/AK nr 1-2019
§ 06

Knäledsröntgen hos boxer

Under slutet av 2016 uppmärksammandes Svenska Boxerklubben på att screening av
knäleder hos boxer inte ger den information som uppfödare behöver för att, genom
avelsurval, minska förekomsten av korsbandsskador eller andra mjukdelsskador i
knäleden hos boxer, utan att det är en bedömning av leden och förekomsten av
eventuella pålagringar. Sedan början av 2017 har SKK och Svenska Boxerklubben (med
information till specialklubben) haft en dialog kring detta. Rasklubben och SKK har,
med hjälp av SKKs veterinärmedicinska expert Åke Hedhammar, gått ut med
information till medlemmar bland annat via rasklubbens webbplats om varför det inte
är relevant att fortsätta med knäledsscreening hos boxer eller ha ett hälsoprogram för
detta. Det fanns ett stort behov av att informera medlemmar, uppfödare och
hundägare och inget avslut av programmet gjordes därför under 2017.
SKK/AK har tagit del av en skrivelse från tre personer som är oroade för hur beslutet
att avsluta det nämnda hälsoprogrammet kommer att påverka rasens knäproblematik.
Kommittén förstår oron vid avslutande av ett långvarigt hälsoprogram men det finns
ingen anledning att ha kvar ett hälsoprogram som inte längre kan förväntas ge ett bra
underlag för uppfödare att använda i sitt avelsarbete. Syftet med ett hälsoprogram är
att uppfödare ska kunna ta hänsyn till ett dokumenterat resultat vid val av avelsdjur
och på så sätt föra rasens hälsa framåt. Hälsoprogrammet har varit verkningsfullt så till
vida att det nu är sällsynt att man ser hundar med de förändringar som nuvarande
screeningprogram fångar upp. Det har dock visat sig att det man screenar för i det
nuvarande hälsoprogrammet inte förklarar majoriteten av de kliniska problem som
dagens boxrar har i sina knäleder. SKK valde därför under 2016 att screeningen av
knäleder för boxer ska avslutas.
Kommittén gick igenom tidigare material om knäledsröntgen för boxer samt
informationen från klubben.
SKK/AK beslutade att, med omedelbar verkan, avsluta hälsoprogram på nivå 3
avseende knäledsstatus för boxer. SKKs kansli kommer dock att fortsätta avläsning och
central registrering av röntgenbilder (hälsoprogram på nivå 1) för hundar röntgade
fram till och med 2019-06-30.
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SKK/AK tog del av en pågående studie på Sveriges Lantbruksuniversitet vilken syftar till
att belysa knäledsproblematik hos hundar. SKK/AK hoppas att doktoranden som
genomför studien har möjlighet att ägna extra uppmärksamhet åt just boxerns knän
för att framgent finna en metod att komma tillrätta med problematiken.
Informationen om boxerknän som genom åren har samlats hos SKK via screening finns
tillgänglig som forskningsmaterial för framtida studier samt för ras- och specialklubb.
Den av klubben initierade uppföljningen av tidigare screenade hundar välkomnades
som ett värdefullt underlag för fortsatt forskning och underlag till eventuella åtgärder
för att minska knäledsproblematiken hos boxer.

Paragrafen ovan redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av SKK/CS.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Anna Qvarfort
e.u.
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