
Svenska Parson Russell Terrier Klubben 

Avelskommittén 

 

 
 

Möte den 21/7  2009 via MSN 

Kallade och närvarande:  Annica Andersson(sammankallande),  Laila Rantanen 

(protokollförare). 

 

1. Inkomna ärenden 

 

 SKK/SvTek 

SKK om BAER-test: 

SKK:s avelssekretariat gör en rundfrågning angående BAER-test. De är 

intresserad av rasklubbars erfarenhet och eventuella rekommendationer 

angående detta. 

 

SKK Lathund för RAS utskickad. En mall för att alla rasklubbars RAS ska 

vara lika strukturerade, med samma rubriker. 

 

 Interna ärenden 
Tiken med epilepsi medicineras med humanmedicinen Fenemal och det 

fungerar bra, därmed förd till handlingarna för AK:s del. 
 

En tik har efter provanalys på SLU diagnosticerats med hepatit. Tiken mår för 

tillfället bra, men prognosen anses inte god. Hon behandlas med dietfoder, 

ursofalk, vitaminer och denosyl. 

 

Fråga om avel på hanhund i 10 års åldern. Hänvisades till AK:s 

valphänvisnings sida på hemsidan och SKK:s avels sida. Tipsades också om 

fertilitetsprov. 

 

En ung parsonhane har undersökts av veterinär p.g.a. trötthet, 

koordinationsproblem med avvikande rörelsemönster (s.k. dålig travaktion). 

Hunden har haft en diffus rörelseproblematik sedan valpstadiet – som till att 

börja med var lätt att ta för "valpig motorik", problemen har blivit tydligare 

runt 1 års ålder.  Efter ett antal prover och undersökningar har hanen fått 

diagnosen sannolik cerebellär abiotrofi.  

 

Ett annat namn som ofta används för detta tillstånd är ataxi, men det är 

egentligen en allmän benämning på oförmågan till koordination av 

muskelrörelserna till följd av skada på det centrala nervsystemet. Ataxi kan 

med andra ord också vara förvärvad.  

 

Cerebellär abiotrofi drabbar som en nedbrytning av hjärncellerna i lillhjärnan, 

viktig för kroppens balans och finmotorik. Sjukdomen är känd på vår ras, 

arvsgången är inte fastställd och den drabbar unga hundar - efter att de har fötts 

som friska valpar börjar de visa symtomen efter valpstadiet. Det enda säkra 

sättet att ställa diagnos i dagsläget är via obduktion där vävnadsprover från 

lillhjärnan undersöks i mikroskop. En del hundar blir successivt sämre, men 

det finns idag vuxna hundar med diagnosen som lever med sina symtom. De 



drabbade hundarna med den lindrigare varianten förefaller relativt sett 

smärtopåverkade av sitt tillstånd. På flera ställen runt om i världen har man 

initierat projekt som forskar med sikte att få fram en markör och ett DNA-test. 

 

Den drabbade unge hanhunden mår efter omständigheterna väl och står under 

veterinär bevakning, uppfödaren är informerad och har i sin tur informerat 

ägarna till hanhundens kullsyskon samt uppfödare på klubbens uppfödarlista. 

Hundens ägare och veterinär har sänt in DNA-prov Animal Health Trust i 

England där man samlar information och prover på affekterade hundar och 

deras släktingar. 

Ovanstående text har godkänts av ägare, uppfödare och behandlande veterinär. 

 

 

2.  Utgående ärenden        
AK har sänt iväg den samlade dokumentationen och historik angående BAER till 

SKK. Se inkomna ärenden. 

 

3. Rapporter  

Annica deltog i Kennelfullmäktige som representant för SGK och höll därmed ett öga 

även på avelsintriktade motioner. SPRTK företräddes av SvTek. Kommer i NL. 

 

4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 

Året 2009 

Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 7/5 – 1/7(inom 

parentes totalt från årets början). 

 

Hörseltester – 4 u.a. (2 u.a.) 

Tandstatus – 6 u.a.  1 saknar I2 på vänster sida i underkäken. 1 saknar P3 på vänster 

sida av underkäken. 1 saknar 2 P1 i överkäken.(5 tandintyg, 3 u.a., 1 saknar båda P2 

nere och M3 höger) 
Röntgade höfter (HD) -  HD A - 2, HD B – 1, HD C – 0 (9 A, 6 B, 2 D) 

Patella – 1 u.a. (7 undersökta varav 4 u.a., 1 med medialt 1/1) 

Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 1 u.a (3 u.a.) 

Ögonlysningar - -. (2 u.a.) 

MH – -2 med känd mental status och 0 där ägaren avbrutit 

Nyregistrerade parson – 15 kullar, 63 parson varav 1 importer (8 kullar, 31 parson) 

 

 

5. RAS 

Hälsoenkäten som sändes till ca 350 medlemmar och lades ut på hemsidan i november 

2008 stod öppen till 30/4 - 259 insända. (kommer att redovisas vid RAS-diskussionen 

på hemsidan) 

 

Hörselenkäten som gick ut till 44 uppfödare - 24 insända (är redovisad i Powerpoint 

vid RAS-diskussion på hemsidan). 

 

Fyra frågeställningar rörande RAS 2009 utlagda i klubbens diskussionsforum och 

diskussionen har inletts. Senast publicerades en utvärderingen av hörselenkäten och 

statistik om ögon som underlag för vidare diskussion. 



 

 

6. Hemsidan 

Nya frågeställningar och PowerPoint-presentationer utlagda angående Hörselenkäten 

och ögon i Diskussions forumet. 

 

Uppdatering av registreringsstatistiken ska göras. 

 

Nytt tandintyg utlagt. 

 

7. Newsletter 

Sammandrag från hudföreläsningen som hölls på SvTek:s Avelskonferens. 

Rapport från Kennelfullmäktige. Laila skriver AK:s text. 

 

 

8. Övriga frågor 

 

Dalmatinerklubben initierar samarbete mellan raser med ärftlig dövhet 

 

AK var inbjudna och medverkar på SPRTK:s styrelsemöte den 10/6. 

 Medlemsmöte på Rasspecialen diskuterades, AK har 1 timme av den för RAS 

information/diskussion. 

 Beslutades att AK sköter mätning av hundar på Rasspecialen. 

 

Diskuterades en framtida form för hur AK kan vidarebefordra inrapporterade 

nya/ovanliga avelsrelaterade anomalier till uppfödarkåren. Något för nästa års 

verksamhetsplan, men diskussionen fortgår. 

 

Nytt tandintyg är gjort. 

 

9. Nästa möte torsdag 6/8 kl 19.00 via MSN.   


