Minnesanteckningar från Avelskommitténs möte den 24 april 2018
Närvarande: Kim Johansson, Gunnel Sandquist, Louise Wind, Jenny Pleym
Plats: Studiefrämjandet, Borås
Nästa möte
Kommande möte blir söndagen den 3 juni kl. 12 på Studiefrämjandet i Borås. Jenny fixar
lunch.
Aktuellt från Styrelsen
Nästa styrelsemöte den 2 juni.
Möte med Jordbruksverket den 16 april 2018
Gunnel och Jenny träffade Göte Frid och Stefanie Kindbom från Landsbygdsavdelningen,
landsbygdsutvecklingsenheten samt Maria Häggström från Avdelningen för djurskydd och
hälsa, enheten för försöksdjur och sällskapsdjur på Jordbruksverket i Jönköping den 16 april.
Göte och Stefanie arbetar med bevarande av lantraser och Maria på avdelningen som
handlägger dispensansökningar. De höll alla med om att bevarande av en svensk husdjursras
torde vara ett särskilt skäl att få dispens för parning av AG/AG- respektive GG/AA-hundar
under en viss tid för att sanera bort anlaget för retinopatin. Tillsammans med Jordbruksverket
ska vi ta fram en åtgärdsplan för vad det är vi vill göra, varför vi behöver dispenser och under
hur lång tid. Planen kan sedan vara underlag för dispenser. En mer utförlig rapport om vad
som sades på mötet kommer i Västgötaspetsen.
Kim tar tillbaka vår överklagan av avslaget, så att Förvaltningsdomstolen inte hinner ta
ställning i ärendet, som ju förmodligen blir prejudicerande. Det är bättre att skicka in en ny
ansökan senare. Jenny försöker få tag på genetisk expertis som kan hjälpa oss i saken.
Hälsoenkäten
Vi har hittills fått in 624 svar. Enkäten gick ut till 895 mejladresser från SKK. De problem
som uppstått har varit att separera förnamn från efternamn i mejlet, att någon haft fel
mejladress hos SKK och att länken i mejlet bara gick att använda en gång, för en hund.
Länken på hemsidan går dock att klicka på hur många gånger som helst. Enkäten avslutas den
30 april. Gunnel skickar ut en påminnelse till de adresser so inte svarat ännu. Resultaten från
enkäterna är dock helt anonyma.
Vi gick igenom svaren vi fått hittills, och kan konstatera att västgötaspetsar kan drabbas av
alla möjliga sjukdomar, men att ingen förekommer i särskilt hög frekvens.
Genetisk variation
Arbetet med den internationella databasen fortskrider. Alla hunduppgifter granskas och nu är
man på bokstaven G.
Medlemskonferens i höst
På programmet: RAS, samarbetet med Jordbruksverket, hälsoenkäten.
Vid pennan, Jenny Pleym

