
Protokoll fört vid uppfödarmötet för Svenska landseerklubben 2008-04-19 
 
1. Mötets öppnande:  
Mötet förklarades öppnat av ordförande Mats Frånberg 
 
2. Val av sekreterare:  
Anette Wennström valdes till sekreterare av mötet. 
 
3. Val av två protokolljusterare: 
Till protokolljusterare valdes Tomas Östman och Monica Gilliam 
 
4. Redovisning av klubbens arbete. 

 
• Ras. 

 
Inbjuden till mötet var Märta Ericson. Hon har arbetat som förtroendevald i Skk med 
avelsfrågor. Och då speciellt med rasspecifikt arbete. Har själv haft uppfödning av 
spaniel/retriever i ca 30 år. På 80-talet var hon med och skapade det första avelsrådet i 
Skk och att sedermera i avelskommittéer sedan -87. Sedan 90-talet var hon delegat i 
Skk. Och kallas idag Senior Edvisor och arbetar främst med att hjälpa små klubbar att 
komma igång med avels/rasarbetet. Hon är handledare och står till förfogande med att 
starta upp ett rasspecifikt arbete. Hon har inget med genetik att göra. Alltså arbetar 
hon med rasspecifika strategier. Som förkortas RAS. 
Vad är detta? En djupare kunskap om hunden – kynologi som kommer från det 
grekiska ordet Ky’on =  ky’on-hund  
         Logos läran om 
Som ska verka för en kvalitetssäkring av våra hundar. Märta informerade om vårt 
ansvar som uppfödare och vad vi har till hjälp för vår hundavel. Hon gick igenom ett 
kompendium om övergripande mål för svensk hundavel och berättade var vi kan finna 
lagar, förordningar och regler om detta. I FN finns konventionen om biologiskt 
mångfald Se bilaga. 1. 
Anette Wennström redogjorde vad hennes kontakter med europeiska klubbar har visat 
ang. blödarsjukan och dess konsekvenser, råd och fortsatt arbete och skall 
vidarebefordra detta till Skk’s Avelskonsulent Helena Rosenberg och SLU. För övrigt 
diskuterades vårt ansvar som uppfödare, etik och mål. Vi måste ha en strategi, ett 
kortsiktig och långsiktigt synsätt och en handlingsplan hur vi kommer dit. Det är vad 
en avelsstrategi innebär. Märta framhöll vikten av att skaffa oss  kunskap om det vi 
håller på med. Ha mål med aveln och vara ödmjuka i vårt sätt att hantera information 
m.m. Gå uppfödarkurser och samarbeta mellan leden.  

 
• Avelspolicy 

 
Vi i ras har arbetat fram ett grundkoncept när det gäller avel. Det är ett mycket litet 
material och avelsrådet behöver hjälp med att starta upp en mer utförlig sådan. Vi 
kommer att få råd av Märta Ericson. Vi måste inom en snar framtid arbeta fram en 
hållbar och bärande policy med både hälsoinformation, handlingsplan, statistik och 
kunna presentera dessa. Att få fram ett läsbart dokument och ge den information som 
både uppfödare och valpköpare behöver. Det måste finnas tillgängligt till 100 %. Det 
finns en liten broschyr till förfogande - Mats ska skicka ut den. 

 



 
 
Hälsoenkäten 

 
• Den hälsoenkät som gjordes inför mötet på SLU i höstas ska arbetas igenom och 

kunna finnas till uppfödarnas förfogande. Den visade att vi inte hade ovanligt sjuka 
hundar. Och responsen var relativt positiv. Vi måste fortsätta med att följa upp våra 
hundar och det ligger till en hel del hos uppfödaren. 

 
Klubben/uppfödare/Valpköpare 

 
• Vi måste som uppfödare följa upp våra kullar med ex. hälsoenkäter, ta de tester som 

fordras och sakta bygga oss uppåt. Att ta fram en avelspolicy som kan verka för att 
samarbetet mellan uppfödare blir bättre. Vi kan ta hjälp av avelsrådet på Skk. Vi måste 
arbeta fram nåt nu som aktivt kan hjälpa oss jobba vidare med vår avel. 

• En liten kort folder med information finns hos klubben som riktar sig både till 
uppfödare och valpköpare. Den statistik som finns hos avels rådet /ras ska kunna 
komma uppfödare till hjälp och det kan finnas en person som är kontaktman för detta. 
Klubbens uppgift är att ge de upplysningar som finns för att främja rasen. De uppgifter 
som finns – hur ska klubben hantera dem, lämna vidare uppgifter m.m.  

• Vi måste aktiv arbeta fram ett dokument angående vår strategi för kommande 
generationers hundar och ett både kort/långsiktigt synsätt måste visas. Dessa ska vara 
till 100 % tillgängliga. 

 
Övrigt 

 
• Många hundägare anmäler inte en avliden hund och Bodil efterfrågade detta. För att 

kunna föra in i statistik om orsak, ålder samt status på hunden. Hon vill göra detta. Det 
är inte en lokal företeelse utan finns även på Skk och inom andra raser. Vi måste 
uppmuntra till att denna information kommer fram. 

• Diskussionen om en bra relation med valpköpare togs upp. Det är viktigt för den 
fortsatta uppföljningen av hundarna. 

 
5. Övriga frågor 
 
 

• Nytt möte i uppfödargruppen ska utlysas inom en snar framtid. 
 

• Jimmy och Pia Larsson frågade om inte en landseerträff skulle kunna läggas i Örebro 
–Sandvad – de tar reda på mer uppgifter om detta. 

 
• Märta Ericson vill ha ett möte med dem som ska arbeta fram ett förslag på en 

rasstrategi innan sommaren. Det måste finnas ett dokument innan nästa uppfödarmöte. 
 

• Träffen i Sundsvall är i oktober och Mats informerade om detta. 
 

• Träff i Genastorp och Bodil informerade om detta. 
 
6. Mötets avslutande. 
    Mats Frånberg tackade för visat intresse och avslutade mötet. 



 
 
 
 
 
 
 
Mats Frånberg    Anette Wennström 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Tomas Östman    Monika Giljam 
Justerare     Justerare 
 
 
 
 
 


