
Minnesanteckningar från Avelskommitténs möte den 25 februari 2018 

Närvarande: Kim Johansson, Gunnel Sandquist, Jenny Pleym 

Plats: Studiefrämjandet, Borås 

 

 

Nästa möte 

Kommande möte blir söndagen den 22 april kl. 12 på Studiefrämjandet i Borås. Lolo fixar 

lunch. 

 

Aktuellt från Styrelsen 

Styrelsen har tillskrivit SKK:s domarkommitté angående Moa Perssons bedömning av 

svansar på My Dog. Det blir nog inte aktuellt för oss att bjuda in Moa P för att berätta vad 

hon menar om korta bröstben. 

 

Lolo kommer bli vår nya styrelserepresentant efter årsmötet. Jättebra! Jenny och Gunnel 

kommer till årsmötet, Kim har valpar. 

 

Medlemsmötet den 28 januari - utvärdering 

Vi är nöjda med medlemsmötet. Det var ett bra möte i huvudsakligen god anda och vi har fått 

positiv respons efter mötet. 

 

Ögon 

AU har gett oss delegation att sköta mötena med Jordbruksverket. Jenny bokar en tid för ett 

första möte med Landsbygdsutvecklingsenheten för att diskutera åtgärderna i handlingsplan 

för lantraser (https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/bevara-nyttja-och-

utveckla.html), som ju till viss del motsäger avslaget på vår dispensansökan. 

 

Vi börjar leta genetisk expert som vill ta sig an vår sak. Jenny kontaktar en första kandidat. 

 

Svenska Lapphundklubben, eller egentligen en uppfödare, sökte och fick 2014 dispens för 

parning mellan två hundar; en genetiskt affekterad och en fri. Motiveringen var: 

”Jordbruksverket anser att det i detta fall finns särskilda skäl att medge dispens för ovan 

angiven parning. Verket kan konstatera att parningen inte kommer att resultera i affekterade, 

det vill säga sjuka, avkommor och att kombinationen kan bidra till att sänka inavelsgraden i 

en redan hotad ras.” 

 

Än har vi inte hört något om överklagandet av vår dispensansökan. 

 

Genetisk variation 

Jenny skriver en artikel om DNA-testet för genetisk variation hos VGL UC Davis i USA, till 

tidningen. 

 

Arbetet med den internationella databasen fortskrider. Alla hunduppgifter granskas och nu är 

man på bokstaven F. 

 

RAS 

Gunnel kollar om hon kan konstruera hälsoenkäten. 

 

Vid pennan, Jenny Pleym 


