Förändring i hälsoprogram för Dobermann gällande HD-status.

Bakgrund
Rasen har haft en kraftigt nedåtgående trend i antalet registrerade hundar under de senaste 7-8
åren.
Rasen har sedan gränserna ”öppnades” fått en markant ökning av antalet HD-belastade hundar,
oftast lindrig sådan i form av HD-C. De flesta hundar fälls pga att de har en för grund skål. Rasen
upplevs inte ha problem eller kliniska problem med dessa höfter utan lever sina liv helt utan
problem. Försäkringsstatistiken säger (måste kollas upp).
En del av de hundar som fälls för HD i Sverige omläses i rasens hemland Tyskland och frias då oftast.
Ofta från HD-C i Sverige till HD-A i Tyskland, detta från samma plåtar. Man kan då se paralleller i
ökningen som skedde då gränserna ”öppnades” genom att avläsningssystemet bör skilja sig mellan
de olika länderna. Detta skulle kunna förklara den markanta ökningen av antalet HD-belastade
hundar som skett, då mycket av avelsmaterialet som används kommer från utlandet och många
avelshundar HD-läses just i Tyskland för att kunna användas där.
Rasen dras dock tyvärr av ett mycket större problem i form av hjärtsjukdomen Dilaterad
kardiomyopati. Detta är ett stort och utbrett problem i rasen där ca 58 % av alla hundar drabbas. I
dagsläget rekommenderas att hundarna skall testas innan avel genom ultraljud och 24 timmars EKG.
SKK:s genetiker rekommenderar ingen selektering av hundar då detta är så utbrett.
Under åren 2010-2016 har 151 av 635 röntgade hundar fällts för HD-belastning. Det innebär att vi
selekterar bort ca 24 % av våra hundar, hundar som endast i enstaka fall kommer att få problem av
sin HD-dysplasi. Det är alltså närmare en fjärdedel av vår avelsbas som vi selekterar bort som
dessutom oftast faktiskt är friska individer.

Förändring
Vi vill nu få igång en uppåtgående trend i antalet registrerade Dobermann och då även kunna få
tillgång till bra hundar som i dagsläget går oss om intet då de ibland fälls HD-belastade.
Medlemmar/uppfödare önskar nu en lättnad i registreringsreglerna för rasen vilket skulle medföra
en sänkning i hälsoprogrammet från nivå 3 till nivå 2 vad gäller HD-status. Motiveringen är bland
annat att man inte upplever några kliniska problem hos hundar med HD-grad C och man önskar
använda sig av index för HD i framtiden istället vilket skulle bredda rasens avelsmaterial. Klubben
önskar även att Sverige ska efterlikna övriga nordiska länder och sänka kravet till känd HD-status.
Dessutom så kommer man öka avelsbasen för att kunna planera bättre vad gäller Dilaterad
Kardiomyopati.
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