
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 
Avelskommittén 
 
 

 
 
Möte den 27/3 2008 via Skype 
Närvarande var Annica Andersson, Lene Nordström (sammankallande) och Anja Månström. 
 
1. Inkomna ärenden. 
Medlems-/uppfödarfråga inkom till Annica huruvida man som uppfödare måste betala BAER-
testet på sålda valpar där misstanke om dövhet rapporterats efter leverans. AK förordar 
BAER-test för att få misstanken utredd. Efter testet, som i det aktuella fallet påvisade en döv 
valp i kullen, inkom uppfödaren med en skrivning,  adresserad till styrelse f.v.b. till AK, med 
förslag på åtgärder för att utreda förekomsten av dövhet på rasen i Sverige.  (Se bilaga) 
AK som redan har en ambition att informera mer om dövhet och BAER-test, både på 
hemsidan och i kommande nyhetsbrev till uppfödarna, kommenterar önskemålen punkt för 
punkt i skrivningen enligt nedan: 
 
1 – Nej, vi har idag en rekommendation, tillkommen i februari 2007, som måste utvärderas 
först. 
2 – Nej, obligatorium motverkar med största sannolikhet öppenheten i förlängningen.  
3 – Det anser vi inte vara en nödvändig åtgärd förrän AK först fått informera och inhämta 
information från klubbens uppfödare (enkät) och hundägare. En tanke kan vara att t.ex. 
erbjuda en s.k. screening t. ex. i anslutning till Specialen 2009 där närvarande hundar erbjuds 
BAER-test (utfört av mobilt veterinärteam) på söndagen. Då skulle man antagligen på ett 
prisvärt sätt kunna få en fingervisning av hur det är ställt med hörseln på ett relativt 
slumpmässigt urval parsonhundar från olika linjer. Vi avser också att samverka med andra 
rasklubbar, primärt inom terrierfamiljen, som står på listan för de trettiotal raser som anses 
drabbade av den ärftliga dövheten och har kommit längre i sitt arbete att stävja och kartlägga 
hörselstatusen.  
 
A – Vi hänvisar till SKK:s grundregler och klubbens rekommendation att BAER-testa 
avelsdjur. Avelsspärren är en effektiv och ansvarsfull metod för att förhindra avelsbruk av 
hundar som man vidaresäljer, men som ej bör gå i avel.  
B – Se A 
C – Erfarenheten visar att det är en rekommendation att förorda, men här tror vi på att 
information och sunt mentorskap inom vår uppfödarkår ska kunna stötta den drabbade 
uppfödaren till rätt beslut.  
D – Prissättning av valpar har vi inga synpunkter på. Däremot förordar vi att uppfödare lägger 
avelsförbud på uni- och bilateralt döva valpar.  
 
Annica föreslår en enkät angående hörsel och dövhet som skickas ut till alla uppfödare och 
förhoppningsvis får vi lite material att arbeta med den vägen och också få en uppfattning om 
eventuell omfattning på det som s.a.s. hanteras i valplådan. 
 
 
2. Information till hemsidan.   
 
Annica skickar oss texterna till den information som ska stå på hemsidans olika ställen. 



Materialet sänds till ordförande för godkännande och sen till webmaster för publicering. 
. 
3. Nyhetsbrev till uppfödare.  
Annica fixar och skickar texten till oss + ansvarig utgivare. 
 
4. Frågor till SKK:s avelskurs som Anja deltar i kommande helg.  
Lene skickar med frågan om hur man gör en ”rasundersökning” och tänker då främst på den 
aktuella frågan om dövhet i rasen, är det ett problem? 
Annica skickar med frågan om sekretess kontra öppenhet. Hur man ska agera eller inte agera 
som Ak när t ex man ser att två linjer som inte passar ihop används av nya oerfarna 
uppfödare? Vad får man säga och var går gränsen? 
  
7. Övrigt. 
Mail från SKK om nästa avelskurs i oktober. 
AK anser att denna utbildning behöver alla AK:s ledamöter genomföra om arbetet ska kunna 
utföras med kompetens och vi ska kunna ge medlemmarna ett bra stöd i sitt avelsarbete. 
 
Annica skriver en text som stöd till ordförande Katarinas dragning inför styrelsen av de 
indatafält som föreslås läggas till i CK-boken och hur vi ska hantera kontrollen av intyg och 
underlag för genomförda undersökningar fortsatt i relation till den information som Lena får 
in. D.v.s. Anja kollar och ger OK för publicering till webmästaren Lena.  
 
8. Nästa möte. 
Blev inte bestämt. 
 
Vid protokollet. Anja Månström 



  Medlemsbrev inkommet till SPRTK:s styrelse 2008-
03-13  Bilaga till Protokoll SPRTK/AK protokoll 2008-03-27 

Till Styrelsen Parsonklubben, och snälla - vidarebefordra detta till 
avelskommittén. 

Med anledning av de numera ständigt återkommande döva valparna måste 
detta utredas snabbt och åtgärder vidtagas. Andra klubbar, bl a 
dalmatinerklubben, sponsrar sina medlemmar med subventionerade tester (de 
är dyra - jag betalade 880/hund nu). Min tanke är att vi går till vår 
huvudsponsor: AGRIA och begär ett anslag. Åtgärder att börja med:  

1) Testa alla hundar i aktiv avel, testa alla kullar (i den mån det är geografiskt 
möjligt) och VIKTIGAST     

2) Utfärda OBLIGATORISK INSÄNDNING AV RESULTAT AV TESTERNA 
TILL RASKLUBBEN. Som det är nu, kan vi som uppfödare välja att helt hålla 
tyst om en döv valp, och det är ingen vits att testa då. Resultaten måste såsom 
ögonlysning och HD vara officiella. Det här vet ni bäst hur man styr med.  

3) Så fort styrelsen och avelsgruppen har beslutat i frågan, KALLA TILL ETT 
EXTRA ÅRSMÖTE, gärna i samband med World Showen så att vi kan gå till 
omedelbart beslut om detta. Det brådskar. Det här är jag rädd för är ett större 
problem än vad vi har insett och avelshygieniska åtgärder måste vidtagas så 
snart som möjligt, bl a innebärande: 

A) Avelsförbud för döv, eller 50% döv hund, 

B) Utredning av ej testade föräldrar som förvärvar en döv (eller 50%) döv valp, 

C) Rekommendation av avlivning av döv valp.  

D) Rekommendation om halva priset på en till hälften döv valp, samt utfärdat 
avelsförbud, officiellt via SKK.  

Det här är betydligt allvarligare än ett och annat HD eller PRA (som faktikt går 
att testa genetiskt idag). Jag har hela tiden trott att dövheten endast var 
förbunden med vita hundar, eller väldigt vita hundar, men då jag använder 
uteslutande välpigmenterat avelsmaterial, samt min nu döva valp själv är 
ordentligt tricolor är detta alltså inte sant. Det här måste utredas och stävjas 
absolut så snabbt som möjligt. Arvsgång kan inte fastställas om vi inte gör det 
ordentligt, och enligt drabbade rasklubbar (dalmatiner, dogo argentino bl a) är 
inte arvsgången fastställd, dvs man kan inte med säkerhet säga att en till 
hälften döv förälder skall lämna döva valpar - de kan samtliga vara helt 
hörande, men de lämnar ju trots detta generna vidare.  

Ber att styrelsen tar tag i detta utan vidare dröjsmål.  

Varma hälsningar, 

”NN, medlem i SPRTK” 


