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      Motion 3 - 2016 

Inlämnad av Susanne Öberg Gustavsson, Monika Karlsson Thorsell, 

Catarina Sjödin, Annika Bromander, Annika Hansson, Marinette 

Andreasson, Jeanette Pettersson, Birgitte Damsgaard, Boel Fransson 

och Anette Söderholm. 

Motion angående Användningen av Ed-index 

Index finns men används ej på möjligt sätt. 

Vi har fått ett nytt verktyg som bör användas för att öka avelsbasen. 

Avelsbasen blir större och genom index får man ta hänsyn till en större 

helhet. 

Nu har vi under en tid prövat index på HD och det är dags att tillämpa 

samma verktyg på Ed 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi på att årsmötet beslutar  

att Ed-index skall helst uppgå till 100 eller mer och skall ej understiga 80. 

 Styrelsens yttrande 

Styrelsen ger avelsrådet i uppdrag att utröna uppfödares och 

täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med 

motion bifallen på årsmötet den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna skall 

ha möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar 

beslut. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2016 besluta 

att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning 

Årsmötet beslutar 

att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning. 

Beredning 

Till årsmötet 2016 inkom en motion från 10 personer i avelsregion Väst med 

yrkande att; Ed-index skall helst uppgå till 100 eller mer och skall ej understiga 

80. 

Årsmötet beslutade att återremittera motionen till styrelsen för ytterligare 

beredning. 
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      Motion 3 - 2016 

Styrelsen har lämnat i uppdrag till avelsrådet att utröna uppfödares och 

täckhundsägares synpunkter på innehållet i motionen i enlighet med tidigare 

motion bifallen på årsmöte den 22 april 2006 § 16 att uppfödarna ska ha 

möjlighet att påverka och vara delaktig i avelsregler innan årsmötet tar beslut. 

Avelsregionerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på motionen. 

Svar har inkommit till Avelsrådet från fem regioner tre har inte lämnat några 

synpunkter. Svaren har delvis lämnats av några få personer i varje region i en 

region har 13 personer lämnat gemensamma synpunkter. 

Avelsrådet har sammanställt synpunkterna som gäller ändring av index enligt 

motionen ingen avelsregion vill att motionen tillstyrks i den formulering som 

lämnats. 

Synpunkter har inkommit om att kunna använda avelshundar med Ed 1. 

Avelsrådet har inte tagit hänsyn till de synpunkterna eftersom de inte framgår av 

frågan i motionen. 

Avelsrådets vill lämna följande synpunkter på motionen. 

En utvärdering av index avseende HD och ED för bland annat Berner 

Sennenhund gjord av Sofia Malm för SKK visar att hundar i kullar med ett 

preliminärt kullindex under 100 har större sannolikhet att graderas med Ed fel 

än hundar i kullar med preliminärt kullindex över 100. 

Utvärderingen visar också att Ed index inte har prioriterats så högt i 

avelsarbetet.  

Avelsrådet rekommenderar därför styrelsen att avslå motionen. 

Beslutsförslag 

Styrelsen föreslår årsmötet 2017 besluta 

att avslå motionen 

 

 


