
Minnesanteckningar vid uppfödarmötet 2009-04-25. 
 
Klubbens ordförande Håkan Johansson hälsade alla välkomna och särskilt 
till Märta Eriksson från SKK och Tomas  Bergström från SLU. 
 
Bodil Arvidsson valdes till att föra minnesanteckningar och  
Monika Lindberg till att justera anteckningarna. 
 
Märta Eriksson delade ut nya material om Avel som kommit ut och gäller från 09-03-05. 
 
Märta Eriksson informerade om avel och om EU:s regler och Europarådets konventionen om 
skydd av sällskapsdjur samt om de olika kommittéer som finns för ett bevarande av ett sunt 
avelsarbete, samt hur de arbetar. Märta Eriksson informerade också om SKK-organisationen 
och dess arbete om avel, utbildning av domare, uppfödare och avelsfunktionärer. SKK vill att 
alla ska ha ras specifika avelsstrategier samt hålla dialog med samtliga ras- och special 
klubbar. Märta Eriksson informerade om hur FN arbetar och vilka huvudorgan det finns. FN:s 
generalförsamling har inget lagstiftandefunktion utan kan bara ge rekommendationer. 
 
Märta Eriksson informerade om hur vi ska arbeta för att få vår ras så frisk som möjligt. Samla 
in rasens bakgrund, nuläget, samt uppgifter om rasen, utvärdera, prioriterar och åtgärda. 
Mycket viktigt att följa upp de insamlade uppgifterna som ska vara dokumenterade dvs. 
styrkta, inte av någon person som hört eller sagt.  
 
Tomas Bergström informerade om DNA-tester, 
Genteknik – Vad är en hund och vad består den av. 
En samlig av samverkande organ. 
Organ = celler , hur de byggs upp och av vad. Hur arv och miljö påverkar våra hundar. 
Hur många kromosomer en hund har, och hur många det finns i ägget resp. spermier. Finns 
ca: 300 ärftliga sjukdomar på våra hundar. Monogera sjukdomar, pälsfärger och hårlag. Vad 
som innebär Screening av anlagsbärare samt vad som krävs för att en hund ska bli sjuk.  
Tomas Bergström informerade om diagnostiska tester, presymtomatiska tester samt vad det 
betyder för avel. 
Trombopati (blödarsjukar hos Landseer) tog Tomas Bergström upp eftersom det är en av de 
sjukdomar som det diskuteras mycket om. Vad som krävs för att en hund ska vara sjuk och  
anlagsbärare. Nya forsknings resultat och gentekniken kan vi idag se om våra hundar är 
sjukar. Gentekniken kan idag ta fram ca: 500 sjukdomar på våra hundar men till vilket pris. 
Tomas Bergström sa att om det uppstod många sjuka och att man märkte att det var ett stort 
problem i rasen så skulle man testa de olika sjukdomarna. 
 
Framtiden, Hur ser den ut? 
DNA-profilering av avelshundar. Nya forskningsresultat. Nya Gentester. Vad betyder 
Polygena sjukdomar och Multifaktoriella sjukdomar var något som Tomas Bergström tog upp 
och informerade om. 
 
Det togs upp flera andra sjukdomar som ögon, öron och spondylos HD & ED och vad man 
kunde göra för att minska de defekter som det innebär när hunden får något av detta. Vad det 
kunde beror på, om det var ärftligt eller inte. Om det var miljön eller vårt sätt att träna eller 
inte träna, mat och dylikt. 
 
     __________ 



Mötet var mycket givande och information om våra hundar kommer att vara till stor hjälp i 
vårt avelsarbete. 
 
Håkan Johansson tackade Märta Eriksson och Tomas Bergström för att de kom till vårt 
uppfödarmöte och ville ge oss information om avels arbetet och om vilka sjukdomar och 
tester det finns. 
 
 
 
 
 
Bodil Arvidsson   Monika Lindberg 
 
 
Vid protokollet   Justerare. 
 
 
 
 
 


