Information ang ED index
Vid SShK:s årsmöte den 19 mars 2016 diskuterades bla. en motion om att använda ED Index på
samma sätt som HD-Index.
Årsmötet beslutade att återremittera ärendet till styrelsen för ytterligare beredning.

Avelsrådet redogjorde i anslutning till motionen SKK:s svar gm Sofia Malm.
En utvärdering av HD/ED Index för dom första 7 raserna kommer att påbörjas under 2016. Exakt när
det blir för Berner Sennen vet vi inte i dagsläget.
Ang. Index.
Det stämmer att metodiken är densamma, och även ”indextänket”, oberoende av om det är HD eller
ED. Det som skiljer egenskaperna åt är dock fördelningen av HD-/ED-status. Dels finns bara 4 klasser
för ED, dels är variationen betydligt mindre för ED än för HD. Inför införandet av index tittade vi på i
vilken utsträckning ED grad 1 hundar kunde förväntas tillföra någonting i avelsarbetet (i analogi med
HD grad C). Slutsatsen då var att den övervägande majoriteten av potentiella avelsdjur hade ED u.a.
och att det fåtal ED grad 1 som finns generellt kommer att ha låga index (lägre än t ex en del hundar
med HD grad C). Vi såg därför i det läget ingen anledning att ändra på rekommendationen att
utesluta ED 1 ur avel, trots införande av index. Man kunde för ED snarare se index som ett verktyg att
få en bättre selektion inom gruppen ED-fria hundar.
Underlag som i dagsläget finns tillgängligt för en eventuell förnyad diskussion om att öppna upp för
ED grad 1 i avel är den information som finns i SKK Avelsdata. Där kan man bland annat titta under
Hälsa/ED-index/referenspopulation. Genomsnittlig index för en hund med ED grad 1 ligger på 91
(faktiskt samma som för HD grad C, även om hundar med HD grad C utgör en större andel av
populationen). I rubriken Listor kan man titta på index för hundar med ED grad 1 (och kanske jämföra
med HD grad C). När jag t ex listar hundar med ED grad 1 födda 2010-2014 får jag upp 195 poster,
varav 1 med ett ED-index över 100 (denna var dock en ”falsk” post eftersom hundar senare var
omröntgad med ED u.a.). Högsta index för hund med ED grad 1 ligger på 98 (t ex SE61314/2011).
Motsvarande lista för hundar med HD C innehåller 243 hundar, den med högst index (som inte är
omröntgad) ligger på 101. Detta var dock en väldigt snabb koll… Man bör även kika närmare på
spridningen i index för de olika klasserna. Jag föreslår att ni väntar med eventuellt beslut om ändring
i era rekommendationer avseende ED tills utvärderingen är klar, så att det finns ett bättre underlag.
En annan aspekt som bör vägas in diskussionen är den kliniska påverkan på hundar med ED grad 1,
jämfört med HD grad C. När denna fråga varit uppe i andra sammanhang (annan ras) konstaterade
SKKs avelskommitté att sambandet mellan ED grad 1 och kliniska problem inte ansågs tillräckligt
utrett för att man skulle kunna jämföra ED grad 1 med HD grad C i detta avseende. Man noterade t
ex att ED grad 1 per definition innebär sekundära förändringar i leden, vilket inte behöver vara fallet
för hundar med HD grad C.
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