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Svenska Collieklubben
Svenska Brukshundklubben

Härmed översändes protokollsutdrag ur vederbörligen justerat protokoll fört vid
sammanträde med SKKs avelskommitté den 14 september 2017.

SKK/AK nr 4-2017
§ 112 Ansökan om nytt hälsoprogram för collie
SKK/AK har mottagit en ansökan från Svenska Collieklubben, med yttrande från
Svenska Brukshundklubben, SBK, om nytt hälsoprogram för collie. Rasklubben ansöker
om hälsoprogram för mentalitet på nivå 3 där hänsyn tas till skattat mentalindex för
kullen. Ansökan innehåller omfattande material gällande bakgrund, arbetsgång,
statistik och nulägesbeskrivning. AK tog även del av exemplifierande filmer av collie
som går MH samt ett tjugotal mejl och skrivelser från collieuppfödare.
Collie har haft tillgång till mentalindex som verktyg sedan 2012 då en projektgrupp
inom klubben tillsammans med representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU,
startades för att arbeta mot en förbättrad mentalitet hos collie. Mentalindex har sedan
dess skattats hos SLU och tillhandahållits som verktyg för collie via klubbens
webbplats. I ett inledande skede gjordes även en hundägarenkät där collieägare fick
svara på ett antal frågor om hur deras hundar fungerade i vardagen. Av
enkätsammanställningen framgick att ungefär hälften av collieägarna upplevde att
deras hundar visade någon grad av rädsla i olika situationer som vid halt underlag eller
i trappor.
Från och med 2017-01-01 omfattas samtliga av SBKs raser av ett hälsoprogram som
anger att föräldradjur födda från och med 2016-01-01 ska ha genomgått en fullständig
Mentalbeskrivning Hund, MH, med kryss i alla 33 positioner. Det innebär en skärpning
för dessa avelsdjur gentemot hundar födda före 2016-01-01.
Den ursprungliga projektgruppen har tillsammans med rasklubben under åren, på ett
föredömligt sätt, informerat via fysiska tillfällen och på webbplatsen samt i
klubbtidningen om hur man tillsammans ska nå målet att få en mentalt sundare collie.
SKK/AK är medveten om att det råder osämja och intressekonflikter inom klubben
mellan olika uppfödare och att detta försvårar både informationsarbetet och att uppnå
en samsyn inom uppfödarkåren. Trots ihärdiga informationsinsatser bortser många
uppfödare från klubbens nuvarande rekommendationer vilket medför att rädslorna
inom rasen kan komma öka på sikt.
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Att följa ras- och specialklubbs önskan att därför införa krav på ett kullindex för
mentalitet som överstiger 100 innebär att de kullar som föds förväntas vara något
bättre än en genomsnittlig svensk collie. Införande av krav på kullindex över 100 är
således ett sätt att säkerställa att populationens utveckling, i detta fall i fråga om
nyfikenhet/orädsla, åtminstone inte går åt fel håll. Ett dylikt krav kan inte anses vara
särskilt strikt oavsett om det gäller höftleder, armbågsleder eller mentalitet. Ungefär
50 % av potentiella avelsdjur förväntas själva ha ett index över 100. Även hundar som
själva har ett index under 100 kan användas i avel tillsammans med en partner som har
ett högre index, vilket ytterligare ökar flexibiliteten och andelen potentiella avelsdjur.
SKK/AK diskuterade frågan ingående och ledamöterna hade olika infallsvinklar. Det är
viktigt med diskussion och samsyn inom organisationen oavsett om det gäller arbete
för mental eller fysisk hälsa hos våra hundar. Kommittén lyfte upp att oavsett vilket
står hundvälfärd och djurskydd i första rummet.
SKK/AK beslutade att tillstyrka ansökan om hälsoprogram på nivå 3 för mentalitet hos
kort- och långhårig collie, innebärandes krav kopplat till mentalindex för avel, med
införande från och med 2019-01-01. Kommittén poängterade att det praktiska
införandet av hälsoprogrammet förutsätter teknisk utveckling som möjliggör skattning
och publicering av mentalindex i SKK avelsdata.
SKK/AK noterade att rasklubben önskar en begränsning av hälsoprogrammet till en
femårsperiod vilket nekades. Hälsoprogram ska aldrig vara statiska över tid. SKK
beviljar inte hälsoprogram på begränsad tid utan uppmuntrar de klubbar som har
ansvar för ett hälsoprogram att löpande utvärdera effekterna av respektive
hälsoprogram. Om utvärderingen visar att programmet bör förändras/avvecklas bör
klubben ansöka om detta till SKK/AK
Anna Uthorn reserverade sig mot beslutet.

Paragrafen ovan redovisar vad som avhandlats vid mötet. Beslut som fattats kan dock
bli föremål för ändring av SKK/CS.

Med vänlig hälsning
Svenska Kennelklubben

Anna Qvarfort
e.u.
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