Bilaga 1 tillhörande styrelsemöte 2017-08-15

Svar på SDK frågor ang HD-index från Sofia Malm, SKK

1) Är det ens troligt idag att SKK skulle godkänna en ras med tidigare avelsprogram för HD att övergå
till att fritt använda HD C tex ihop med en hund med HD A som i Finland . Istället för index ?
Svar: Om man önskar lätta upp hälsoprogrammet för HD i rasen, för att bredda avelsbasen och
fokusera på andra egenskaper/sjukdomar, är förstås ett alternativ att ansöka om hälsoprogram på
nivå 2 (känd status) istället för nivå 3 (krav på A eller B). En sådan ansökan bör förstås baseras på och
omfatta ett underlag som stödjer denna prioritering. Huruvida SKK/AK skulle bevilja detta har jag
svårt att svara på. Index är ett bättre verktyg för att få en bild av hundarnas nedärvningsförmåga
avseende HD. Dobermannklubben har erbjudits verktyget. Jag har varit i kontakt med klubben men
inte fått något klart besked kring hur man ställer sig till införande av index. Rasen ligger därför inte
med bland de raser för vilka index införs i januari 2018, men möjligheten finns säkert längre fram om
man så önskar. Med index är det möjligt att t ex bättre åtskilja C-hundar med avseende på
nedärvningsförmåga och para ihop dessa med hundar vars HD-index kompenserar för C-hundens
något lägre avelsvärde.
2) Vi ser skillnader i avläsningen i Sverige / Norden på Dobermann gentemot Tyskland . Detta är en
egen fråga med påverkar självklart hela indexet och något som många andra rasklubbar påpekat .
Hur kan vi påverka det för att få en jämnare avläsning . Hur driver vi det vidare ?
Svar: Vi har som du säkert känner till redan en ganska omfattande kalibrering i Norden vad avser HDbedömning. Motsvarande system för kalibrering finns dock inte i övriga Europa. Tyvärr är det
logistiskt svårt att få till eftersom man i många andra länder inte alls har en lika centraliserad
avläsning/bedömning av höftledsbilder. Det är en fråga för FCI och något som vi från Nordisk sida
driver inom organisationen.
3) Vi behöver få in flera djur i aveln då vi har en liten gen bas och slåss mot DCM . Kommer index att
vidga avelsbasen , som vi vill . Vilken nivå bör vi ligga på , vi har normalt inga problem när en hund för
C . Det förekommer nästan bara pga att hunden har något kort skåltak , sällan pga pålagringar el
annat .
Svar: Om index vidgar avelsbasen eller ej beror helt på hur verktyget tillämpas i avelsarbetet. Index
ger en möjlighet att bättre åtskilja hundar inom samma HD-kategori, t ex C-hundar. Sedan är det upp
till varje ras vilka rekommendationer och krav man bör och vill ha kopplade till HD-index. Även om Chundar själva sällan får kliniska problem vet man att en C-hund generellt har en större risk att
nedärva HD till sina avkommor än en A- eller B-hund. Man måste således skilja på hundens
avelsvärde och dess egen kliniska status. Med index kan man få en bättre bild av en C-hunds
avelsvärde, i relation till den genomsnittliga C-hunden i rasen eller till andra hundar med A- eller B.

4) Det pratas om speciella avläsare i framtiden på olika raser som i utlandet . Inte generella för alla
raser som nu .
Kan det vara en lösning för att få avläsningen mer likartad inom FCI .

Svar: Det kan jag inte svara på, men spontant tror jag inte personligen att det är lösningen.
Ni är välkomna att höra av er igen om ni önskar diskutera eventuellt HD-index längre fram.
Förmodligen är det enklare att höras över telefon för en dialog i frågan.

