
Collieutredningen har startat….. 
 

Bakgrund 

I samband med att SKKs Centralstyrelse (CS) i november 2017 avslog SBK/SCKs ansökan om 

hälsoprogram för collie (korthår och långhår) baserat på mentalindex för nyfikenhet/orädsla 

beslutade CS att ta en mer aktiv och ledande roll i arbetet med mentalitet för collie. Detta då det 

inom rasklubben råder stora åsiktsskillnader kring colliens mentalitet. 

SKK/CS, SBK och SCK träffades i början av december 2017 för att diskutera fortsatta strategier. 

SKK/CS beslutade därefter att tillsätta en utredning, den s.k. collieutredningen.  En utredningsgrupp 

tillsattes bestående av: 

 Ionie Oskarson (ordf.), Eva Eriksson, Anja Rydén Gramner, Marianne Hansson, John Örvill och Helena 

Frögéli (sekr.)  

Utöver utredningsgruppen har en styrgrupp med representanter från styrelserna i SKK, SBK och 

Svenska Collieklubben också tillsatts.  

Uppdraget 

Uppdraget syftar till att ta fram en rapport som underlag för fortsatt hantering av förslaget till 

hälsoprogram inom SKK-organisationen. Arbetet ska slutredovisas senast den 31 december 2019. En 

delrapport ska överlämnas senast den 1 juni 2019. Arbetsgruppens del- och slutrapporter ska 

överlämnas till styrgruppen som baserat på arbetsgruppens förslag för frågan vidare inom SKK-

organisationen för fortsatt hanterande.  

Så här har SKK/CS beskrivit uppdraget: 

”Uppdraget är att ta fram en rapport med underlag för fortsatt hantering av förslaget till 

hälsoprogram inom SKK-organisationen.  

 Utgångspunkten är att colliens mentala status, i likhet med alla andra hundraser, ska ha en sådan 

mentalitet att den kan fungera i dagens samhälle utan t.ex. överdrivna rädslereaktioner i en för 

hunden vardaglig situation.   

 CS vill poängtera att KF har uttalat att bl.a. ur djurskyddssynpunkt är frågan mentalitet mycket 

viktigt och CS ser med oro och allvar på colliens situation.  

 Arbetsgruppen ska skapa en översiktlig kunskap om rasens genetiska status och så långt som möjligt 

beskriva allvarliga och frekventa sjukdomar eller funktionsnedsättningar i den svenska populationen 

och om möjligt den internationella colliepopulationen. Om så är möjligt även beskriva om det finns 

väsentliga skillnader mellan olika populationer av rasen i världen.  

 Mentalbeskrivning Hund, MH, används som instrument för att beskriva rasens mentala status i 

Sverige. I den konflikt som finns bland rasens uppfödare och ägare har även MH ifrågasatts. 

Arbetsgruppen ska föreslå åtgärder för att minska detta ifrågasättande av MH.  

 Arbetsgruppen ska som ett resultat av sitt arbete föreslå om och i så fall vilka avelsåtgärder som bör 

beslutas som ett resultat av arbetet.  Detta kan ske genom rekommendationer, regler eller andra 

lämpliga åtgärder.”  



 Utredningens innehåll och slutsatser ska så långt möjligt baseras på fakta och inte på enskilda 

personers åsikter och/eller uppfattningar.  

Nu har arbetsgruppen påbörjat sitt arbete 

Arbetet har påbörjats och nu är det viktigt att arbetsgruppen får arbetsro. Gruppen har därför 

enhälligt beslutat att inte sprida någon information om gruppens arbete. Gruppens 

minnesanteckningar kommer inte heller att vara offentliga. Första informationen blir i samband med 

att gruppen lämnar sin delredovisning till styrgruppen i juni 2019, som då beslutar hur informationen 

ska spridas vidare. 

Men vi hoppas på hjälp från uppfödare och hundägare 

I delar av utredningsarbetet kan det bli aktuellt att be uppfödare och hundägare om hjälp. Det kan 

t.ex. vara att svara på frågor eller samla in hundar för undersökning. Vi är tacksamma om alla då 

ställer upp. 

Vi ber också om förståelse för att arbetsgruppen behöver arbetsro. Detta är inget enkelt uppdrag 

men det ska genomföras på bästa möjliga sätt! 

 

För arbetsgruppen, Fjärås 2018-09-25 

Ionie Oskarson 

Ordförande i arbetsgruppen 
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