Hälsoprogrammet avvecklas. Fortsatta arbetet med RAS - SSSK/AK:s
överväganden.
PRA-programmet
En utvärdering av hälsoprogrammet avseende PRA publicerades i SB nr 1-2016 och
diskuterades ingående på höstens RAS-träffar. AKs förslag att begära utträde ur
hälsoprogrammet fick mycket stort stöd. Styrelsen har beslutat ge AK i uppdrag att snarast
lämna in ansökan om avveckling av hälsoprogrammet till SKK.
Ålder för ögonlysning
Om Svenska Kennelklubben beviljar avveckling av PRA-hälsoprogrammet försvinner kravet
på ögonlysning av avelsdjuren. Vi tror att uppfödarna kommer att fortsätta lysa, men inte lika
ofta. Rekommenderade åldrar/intervall för lysning, kopplat till RAS och klubbens
valphänvisning diskuteras mycket på träffarna.
SSSK/AK har nu fastnat för följande:
Alla hundar ska ögonlysas före avel i vuxen ålder (minst 12 mån). Avelshundar ska ögonlysas
vid 5 års ålder samt vid 8 års ålder. Detta blir ett krav för klubbens valphänvisning.
Rekommendationen att alla valpar ska ögonlysas före leverans kvarstår förstås och är numera
en självklarhet för nästan alla uppfödare. Och givetvis är det önskvärt att många hundar blir
lysta i så hög ålder som möjligt, alltså även de som inte går i avel.
Central registrering av gentest för PRA?
Som ni säkert läste i SB nr 4-2016 föreslog en deltagare på Jönköpingsträffen att vi inte ska
begära central registering av den norska gentestet för PRA. Motiveringen var att innebörden
av testet skulle kunna övervärderas. SSSK/AK har diskuterat detta ingående och landat i
slutsatsen att vi i nuläget inte ska be SKK om central registrering.
Hanhundsbegränsning?
På träffarna diskuterades ett eventuellt införande av begränsning av hanars användning i avel
före 3 års ålder. AK är bekymrade över att unga hanar används i så stor uträckning, men drar
ändå tillbaka förslaget om begränsning. Vi tror att vi från AKs sida kan bli bättre på att
informera om kloka strategier i aveln (t.ex. att man tar mindre risker om man använder äldre
hanar och man sprider riskerna genom att använda många olika hundar). En annan tungt
vägande faktor är vikten av gott samarbete mellan uppfödarna och begränsningar kan leda till
onödiga konflikter. Alltså: i nuläget inga begränsningar men ökad information.
HD grad C i nuvarande valphänvisningsregler
Vid RAS-träffen i Luleå framfördes förslaget att ta bort skrivningen om avel på hundar med
HD grad C från valphänvisningsreglerna. Mot bakgrund av SKKs skrivelse till
Jordbruksverket https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/ovrigt/skrivelseavseende-avel-med-hundar-diagnosticerade-med-hd160912.pdf ansluter sig SSSK/AK till
förslaget.
Tidplan för färdigställande av nya RAS.
Februari: Begäran om avveckling av hälsoprogrammet skickas till Svenska Kennelklubben.
Mars: Förslag till nytt RAS publiceras på sssk.org , medlemmarnas synpunkter välkomnas.
April: Eventuell modifiering av RAS.
Maj: RAS skickas till SKK.
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