Motion om att SKV:s hemsida bidrar till
att avelsrekommendationerna följs.
Avelsmål och riktlinjer (Fastställda av SKV)
En tik bör inte lämna mer än cirka 20 valpar, och en hane inte mer än 40 valpar –
med spridning på hela sin livstid, varav högst hälften (cirka 20 valpar) producerade under de
tre första avelsåren, (dvs, hanens fem första levnadsår).
... inte ta mer än en normalstor kull efter samma föräldrapar.
I västgötaspetsaveln behövs många verksamma individer, helst lika många hanar som
tikar.

Det finns säkerligen ett antal uppfödare som inte har en aning om SKV:s avelsmål och riktlinjer.
Eller som har glömt vad där stod – och förresten är det ju bara rekommendationer så man gör som
man vill. Ibland kan det finnas speciella skäl till att t.ex. upprepa en kombination – men knappast
mer än en gång. Jag tror att alla i styrelsen känner till att det finns uppfödare som använder
samma kombination gång på gång. Jag är lika övertygad om att alla i styrelsen och
avelskommittén känner till hanar som har en bra bit mer än det rekommenderade valpantalet.
Om ingen av dessa “massproducerade” valparna går i avel kan det kvitta om det är 10 eller 100
avkommor – när de är döda finns ju ingenting kvar efter den hanen. Vilket vore trist, för hade det
varit en dålig hane hade han nog inte fått så många avkommor. Men om en hane med 11 kullar där
minst en i varje kull går i avel och sedan deras avkomma blir det inte mycket genetisk variation.
För en av de modernare hanarna med många valpar ser generationerna ut så här:
Generation 1
2
3
4
52 290 444
377 (hittills – de yngsta i 3:e gen. är knappt året!)
Och det är bara en av flera – i och för sig mycket bra – hanar som gett många valpar. Och valpar
som blivit så bra att de i sin tur gett många valpar osv. Det är inget fel i att vilja avla fram bra
valpar. Men det får inte utarma genpoolen!
Den som är ny uppfödare vet kanske varken var man kan se hur många valpar och kullar en hane
har eller hur många som rekommenderas. Varför inte lägga en direktlänk till uppgifter om
avkomma i avelsdata vid varje täckhund?
Det är orimligt att SKV ska bidra till att vi får nya avelsmatadorer och därmed bör de hanar som
s.a.s. fyllt sin kvot tas bort från täckhundslistan.
Jag yrkar av ovanstående skäl
1. att SKV tar bort de hanar som fyllt sin valpkvot från täckhundslistan.
2. att man ändrar i rekommendationerna så att samma antal valpar ska gälla både för hanar
och tikar.
3. att det minst en gång per år påminns om avelsrekommendationerna såväl i tidningen som
på de digitala medierna. (Vi får ju nya medlemmar varje år!)
4. att i tillgängliga media även påminna om att “I västgötaspetsaveln behövs många
verksamma individer, helst lika många hanar som tikar.” Mao behöver vi även fler tikar
som ger en eller två kullar.

Gunnel Alsterbrink

