Avelsansvarig

Kommitté: Eva von Celsing, Anita Norrblom,
Lena Widebeck och Annika Åkerman.
Under en helg i april träffades avelsansvariga för SSRK:s raser
till en konferens i Stockholm. På konferensen diskuterades arbetet med RAS och deltagarna fick lyssna på intressanta och
lärorika föredrag.

– Upprepa inte en kombination.
Det blir sällan lika bra andra gången
och dessutom kan tiken kanske lämna
ännu bättre valpar med en annan hane.
– Undvik matadoravel. Använd
hellre ﬂera bröder än samma hane och
om en hane lämnar bra avkomma, använd hellre en son.
Att hålla uppe den genetiska variationen är kanske vår allra viktigaste
uppgift i aveln på hundar, eftersom
de ﬂesta sjukdomar ökar i omfattning
vid inavel, fortsatte Elisabeth. Det är
därför viktigt att inte inavelsökningen
i rasen ökar. Här har alla uppfödare
ett ansvar att kontrollera inavelsgraden
vid varje enskild parning och att inte
överskrida raskubbens rekommendation. I numerärt små raser kan det vara
svårare än i större raser att undvika parningar med hög inavelsgrad.
Elisabeth rekommenderade att arbetet med RAS sätts i fokus i rasklubbarnas styrelser.
– Tänk på att varje år utvärdera
RAS och ha det som en punkt på årsmötet. När RAS revideras ska förslaget

De ﬂesta rasklubbarna hade deltagare på plats vilket var betydelsefullt. Välförtjänta blombuketter till Elisabeth Rhodin och Anne Bucksch som informerade om det ständigt pågående
arbetet med RAS. Foto: Eva von Celsing

ha diskuterats och ventilerats av uppfödarna innan beslut om revision tas
på ett årsmöte. Det är viktigt att det
är väl förankrat, eftersom det ska vara
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Nästa steg i processen blir att RAS-

På ett pedagogiskt sätt ﬁck Tomas Bergström
från SLU oss att förstå komplexiteten kring
framtagandet av ett säkert DNA-test.
Foto: Eva von Celsing

Bergstr

som står i våra rasstandarder och hur

legerade rasansvaret från SKK.

Lotta Olsson som har en projektanställning
på SKK talade kring det viktiga ämnet
Exteriör sundhet. Foto: Eva von Celsing

Avs
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innan de går in i ﬁnalringen.
Det är viktigt att vi tänker på vad
i avelsfrågor
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