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Skrivelse angående Nordisk databas för HD-index
Bakgrund
Rasklubben för dansk-svensk gårdshund arbetar för att förbättra hälsan avseende förekomst av HD
hos hundarna. Rasen har nu fått tillgång till HD-index som är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än endast deras röntgenresultats. Förhoppningen är att införandet av HD index kommer att bidra till rasklubbens hälso- och bevarandegenetiska strategi och att så många friska djur
som möjligt kan användas i avelsarbetet. Det är därför av största vikt att HD-index blir så rättvisande och korrekt som möjligt.
Det finns ett aktivt samarbete mellan och utbyte av avelsdjur och genetiskt material i de nordiska
länderna. I data framtagna 2016-01-25 för åren 2012 tom 2015 framgår att 8,6% av totala HD resultaten för den svenskfödda populationen för den perioden i Sverige, Norge och Finland inte finns
medräknade i SKKs HD-index. Det måste ses som en relativt stor andel i en mindre och geografiskt
begränsad lantras. Bortfallet av HD-resultat till de andra nordiska länderna kan medföra en risk att
det totala resultatet av index i den svenska populationen påverkas och att dess prediktiva värde för
avelsarbetet minskas.
Man bör också beakta möjligheten av att exporten av svenskfödda hundar kan komma att minska
om uppfödarna inte vill riskera att tappa positiva resultat som i och med index kan påverka resultaten för övriga ägda avelsdjur vilket skulle medföra ett minskat genetiskt utbyte och på sikt samarbete.
Då det finns väl fungerande databaser så torde det inte föreligga några svårigheter att lägga till
samtliga svenskfödda hundars HD-resultat från de nordiska länderna. Om samtliga resultat läggs till
i avelsdata från de nordiska länderna där regelverket är likadant gällande registrering av HD-resultat
finns inte heller den risk för selektering av positiva resultat som SKK hänvisar till i sin motivering
till att resultat inte ska införas.Index för HD skattas även i våra nordiska grannländer. Den metodik
som används är densamma. Det finns dock väsentliga skillnader som gör att index skattade i olika
länder inte är direkt jämförbara. Dels kan den genetiska nivån i de olika ländernas populationer skilja sig något åt, dels finns skillnader i hur jämförelsebasen (referenspopulationen) och spridningen i
indexvärdena definieras i de olika länderna.
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Enligt SKK skulle det för en gemensam nordisk avelsvärdering krävas att man skapade en gemensam databas med härstamningsdata och röntgenresultat. Detta är någonting som efterfrågats och
diskuterats inom Nordisk Kennelunion, men ännu inte blivit verklighet.

Förslag
att SGVK driver RDSGs yrkande hos SKK.
Konsekvenser
En gemensam nordisk databas främjar aveln med dansk-svensk gårdshund samt säkerställer rasens
framtid och fler djur kan användas i avel samt att vi minskar bortfall i vårt svenska HD-index.
Yrkande
att SGVK lämnar in en begäran till Svenska kennelklubben att samtliga HD-resultat för svenskfödda dansk-svenska gårdshundar, som är röntgade i de nordiska länderna (Sverige, Finland, Norge och
Danmark) läggs in i den svenska avelsdatabasen och räknas in i rasens HD-index.

Med vänlig hälsning
Rasklubben för dansk-svensk gårdshund

Barbro Härse
sekreterare
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