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Möte den 16/12  2010  kl.19 Väddö 
Kallade och närvarande: Annica Andersson (sammankallande, protokollförare), Berit 
Burmeister-Lindgren. 

 
1. Inkomna ärenden 

 
• SKK/SvTek 

Kallelse till SKK:s Temautbildning för avelsråd 2-3 april Upplands Väsby 
(anm 25/2). 
 
AK har däremot inte fått kallelse till SvTeks avelshelg, annat än via 
Terrierposten, och därför missat att hålla almanackorna fria.  
 

• Interna ärenden 
Verksamhetsberättelse 2010 och Verksamhetsplan 2011 
 

  
2.  Utgående ärenden        

  
 

3. Rapporter  
Under hösten en hel del ärenden rörande hälsofrågor inför parningar och 
korrespondens rörande hälsodata i CK-boken. Vi har kontaktats av en uppfödare vars 
uppfödning drabbats av flera fall av konstaterad linsluxation, barn och barnsbarnsbarn 
till stamtiken rör det sig om – valpköparna har informerats och råd om svabbning och i 
förekommande fall ögonlysning har utgått med hänvisning till AHT.  
 
Vi har fått in frågor rörande allergi, glaskroppsframfall och dess ärftlighet. I det 
senare fallet har vi konsulterat SKK:s ögonspecialist Wallin-Håkansson och 
avelssekreteriatet för att kontrollera hur man informerar om arvsgången till drabbad 
hunds avkommors ägare. Tidigare ansågs glaskroppsframfall vara ett potentiellt 
förstadie till linsluxation. Idag finns ingen sådan vetenskapligt belagd koppling. Den 
aktuella hunden har DNA-testats PLL/fri med blodprov.  
 
En parson som tidigare röntgats HD C och avlästs av SKK:s avläsare som dysplastisk 
har efter senare röntgen avlästs om HD B och därmed u.a., varför AK fått mandat av 
hundägaren att begära besked om hur dessa resultat avlästs och hur avläsningarna skall 
tolkas och om det är röntgenplåtens tekniska kvalitet som spelar in, hur åtgärdas det i 
så fall?  Diskussion inledd med SKK.  

 



 
4. Information (inrapporterade intyg mm.) 

 
Året 2010 
Inrapporterat till SKK/Avelsdata och SPRTK/AK sedan senaste mötet 1/1- 16/12 
2010.  
 
Hörseltester – 4  
Tandstatus – 10  
Röntgade höfter (HD) -  HD A 11, HD B 11 (varav ett omröntgat C), HD C 1 
Patella – 15 u.a.  
Röntgade armbågar (ED, tid AD) – 1 u.a. 
Ögonlysningar – 25 u.a., 3 diagnoser (icke ärftlig katarakt, glaskroppsframfall, 
sannolikt ej ärftlig retinopati) 
MH – 14 
Nyregistrerade parson – 44 kull, 180 parson, 3 import  (30 kullar från SPRTKs 
uppfödarlista, 11 uppfödare utan kennelnamn) 
(2009: 41 kullar - 31 från registrerade kennlar varav 24 på SPRTK:s uppfödarlista, 10 
kullar från uppfödare utan kennelnamn).  
 
HD och MH uppvisar en halvering visavi föregående år. Ögonlysningarna fortsätter att 
växa i antalet.  
 
AHT:s statistik över DNA-test för PLL 23/11 2010. 
 

 
Vi kan konstatera att även om vi ansett oss relativt förskonade från PLL fram till nu så 
har vi en bärarandel (i ett litet statistiskt underlag där flera kullar till bärare svabbats) 
som stämmer till eftertanke. I samtal med SKK har vi enats om att i NL trycka på att 
DNA-testade djurs resultat måste uppges enligt grundreglerna och att uppfödaren bäst 
tar sitt ansvar om de parar bärarindivider genom att svabba valparna och sedan 
informera berörda valpköpare om resultatet och i förekommande fall att bärare inte får 
paras med bärare och med otestade. Helst skriva detta i köpeavtalet upplysningfält så 
att informationen finns på pränt. SLU kan komma att utföra testet i Sverige. Mer 
information om det lär komma efter SKK:s nästa DNA-gruppsmöte i januari.  

 
 



5. RAS 
 

RAS – frågor angående MH-statistiken från granskaren Anna Uthorn. Mittspalten kan 
strykas.  
 
 

6. AK på webben 
AHT:s rekommendationer rörande svabbning av valpar ska publiceras. 
 
 

7. Newsletter 
Annica har skrivit rapport om året som varit till julnumret samt en uppdatering rörande 
PLL och AHT:s statistik (per 23/11) 

 
8. AK:s verksamhetsplan 2010 

Se bilaga. 
 

 
9. Övriga frågor 

 
AK:s medverkan på medlemsmötet i februari bör diskuteras med styrelsen.  

 
 

10. Nästa möte 3/2 kl 19.00   


