Avelsregionernas och enskilda medlemmars
synpunkter på förslagna nya Avels- och
Uppfödaretiska Regler samt övriga frågor: Frågor och
svar
Renal dysplasi (RD) & Familjär nefropati (FN)
Fråga: Att använda föräldradjur som givit RD i avkomman bryter mot
djurskyddslagen?
Svar: Eftersom nedärvningen av RD hos Berner Sennenhund inte är helt känd
så är det inte helt klart om så är fallet. En forskargrupp anser att RD nedärvs
som ett dominant anlag med ofullständig penetrans, medan hypotesen är att det
är en recessiv nedärvning men oklart om nedärvningen är enkel. För att
uppfödare och täckhundsägare inte skall utsättas för en anmälan så föreslår
avelsrådet att föräldradjuren, som ett av dem eller båda är anlagsbärare, även
fortsättningsvis inte används i avel.
Fråga: Bör inte FN också registreras, är vanligare än RD? Rekommendation om
avel införs?
Svar: FN registreras av SShK då sådana hundar undersöks där misstanken
också är RD. FN är lika vanlig som RD, ca 1 fall/år i genomsnitt. Någon
rekommendation om avel har inte utformats.

Bogleder
Fråga: Bogledsproblemen är vanligare än vi tror?
Svar: Avelsrådet anser att osteochondros (OCD) i bogleden är en lindrig
åkomma, då det i Agrias rasprofil endast är ett fåtal fall som är av allvarlig
karaktär. Enligt SKKs Grundregler och djurskyddslagen är en sjuk hund inte
lämplig för avel och OCD behöver därför inte specifikt nämnas i regelverket.
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Utvärdering hanar
Fråga: Vilka kriterier gäller för utvärdering av hanar annat än HD och ED?
Svar: Om avelsrådets får till sin kännedom att hanen har en sjukdom som kan
bedömas som brott mot SKKs Grundregler och djurskyddslagstiftningen om den
används i avel.
Fråga: Varför kommer inte katastrofkull bli kvar?
Svar: En katastrofkull innebär att en hanes sämsta kull för HD eller ED räknas
bort om övriga avkommans resultat är minst 5% under överenskommen gräns.
Avelsindex kommer att baseras på samtliga kullar och inte medge undantag,
vilket är viktigt då en katastrofkull också är en betydande information om både
hanens och tikens nedärvning av anlag för sjukdomen.
Fråga: Avelsstopp 30 valpar, vilka kriterier gäller?
Svar: Information om kriterierna finns på SShKs hemsida. De publiceras också
en gång årligen i Sennenbladet. Dessa kriterier kommer att omarbetas under
2012 för att vara i linje med vad som står i Avels- och Uppfödaretiska Reglerna.
Avelsuppehåll för täckhund när den kull fötts där den 30:e valpen ingår är en
mycket viktigt steg i en första utvärdering av täckhundens nedärvning av för
rasen önskvärda egenskaper. Röntgenresultatet för HD och ED hos avkomman
är avgörande för att täckhunden får ett avelsindex med hög säkerhet.
Avelsuppehållet ger också en bra möjlighet att följa upp förekomsten av andra
genetiska sjukdomar hos avkomman, föräldradjuren och far- och morföräldrar,
samt att längre generationsintervall leder till att förlust av genetisk variation
går långsammare.
Fråga: Varför tas hanar bort från listan när de blir 10 år?
Svar: Dessa hanar är gamla och kan vara i sådan kondition att de inte kan para.
Därför har de automatiskt tagits bort från listan. Om ägaren önskar ha kvar sin
hane/vill att avelsrådet lägger tillbaka den på listan, går det bra att maila
avelsrådet så rättas det till.
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Hälsoregistret
Fråga: En mening in i regelverket om Hälsoregistret?
Svar: Följande mening skulle kunna infogas "SShKs hälsoregister innehåller
information om kända sjukdomar och dödsorsaker hos inrapporterade hundar
med känd härstamning." Meningen är inlagd i förslaget på nya Avels- och
Uppfödaretiska Regler.
Fråga: Går det att få statistik födda, döda valpar, kejsarsnitt etc. på hemsidan?
Svar: Ja, det kommer att läggas ut på hemsidan.
Fråga: Hälsoregistret skall endast vara tillgängligt för uppfödare och
täckhundsägare?
Svar: Vad avelsrådet erfar så är det inte möjligt att endast vissa medlemmar har
tillgång till hälsoregistret. Alla medlemmar har samma rättigheter och
skyldigheter. Varje medlem måste kontakta webmaster för att få koden för att
komma in på registret.

Avel på tik
Fråga: Tik får ej föda valpar före två års ålder, men dispens kan ges. När kan
dispens ges?
Svar: Praxis är ej mer än 3 veckor före 2 års ålder?

Utställning och valpförmedling
Fråga: Krav på medlemskap i SShK för att delta på utställning för utländska
hundar?
Svar: Enligt utställningsbestämmelserna kan specialklubb kräva medlemskap.
Är avskaffat i SShK sedan minst 10 år tillbaka.
Fråga: Varför skickades inte förändringen från GOOD till VERY GOOD ut till
regionerna för synpunkter? Att utesluta hundar med GOOD från valpförmedling
minskar avelsbasen?
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Svar: Kravet för valpförmedling är att hunden någon gång belönats med minst
VERY GOOD. Nu utesluts inte hundar med GOOD från avel; de får användas i
avel men de får inte valpförmedling av SShK men av SKK. Kravet för
valpförmedling
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Utställningskommittén har gjort en statistik på hur många GOOD som delades
ut på årets utställningar fram till mitten av augusti: 1238 Berner ställdes ut och
63 belönades med GOOD, vilket är 5,1% av utställda hundar under perioden.
Denna siffra är säkerligen lägre än så då flera hundar med GOOD kan vid nästa
utställning få VERY GOOD. Att en förfrågan inte skickades ut till regionerna
beklagar styrelsen och avelsrådet, men ansågs inte nödvändigt då det var fråga
om en liten förändring och harmonisering av det tidigare kravet på ett andrapris.
Fråga: Kommer införandet av avelsindex påverka valpförmedlingen?
Svar: Ja. Ett av kraven för valpförmedling blir att kombinationens avelsindex
skall vara över 100. Detta krav måste införas för att få en likriktning med de nya
Avels- och Uppfödaretiska Reglerna när de antas av årsmötet.
Fråga: Är det nödvändigt att inavelsgraden visas för varje kull på valplistan?
Svar: Avelsrådet tycker det är en bra och viktig information för valpköparen.
Denna information finns också i SKKs Avelsdata. Avelsrådet vill gärna ha
synpunkter från regionerna i denna fråga.
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