
Motion till Svenska Collieklubbens arsmote 2019 

Differentierade registreringsavgifter 
De fiesta raser har i sina RAS en mix av krav for att registrera valpar och rekommendationer. Krav ar 

nagot man bar vara restriktiv med och behovs bara da en stor del av populationen har defekten samt 

att defekten i sig paverkar hundens liv negativt och ar arftlig. ldag vet vi att det mesta ar arftligt aven 

om vi inte vet hur arvsgangen ar. 

SKK har utarbetat index for att stodja ave In och det finns gemensamma rekommendationer nar index 

finns. Viii man ha mer av det som indexet visar sa ska kullarna ha ett kullindex som ar storre an 100, 

som ar rasens snitt. FOr HD-index sa viii vi ha friskare hofter alltsa ska kullindexet vara storre an 100. 

Manga anser dock att det saknas ett incitament for att folja rekommendationerna i RAS, da det 

registreras en hel del kullar som inte foljer dessa eller dar kullindexet ligger en bra bit under 100. 

Forslag: lnforande av differentierade registreringsavgifter 

For raser som har officiellt index dar rekommendationen ar att kullindex bar vara storre an 100 sa 

kan man aka incitamentet for den individuella uppfodaren genom att infora differentierade 

registreringsavgifter. 

Det finns idag redan differentierade registreringsavgifter: 

Kull vars foraldrar ar meriterade 

Kull vars foraldrar ar omeriterade 

Forslaget ar att infora en niva till for raser som har index: 

Kull dar kullindex for index ar mindre an 100 

485 kr 

655 kr 

ovanstaende summor + 1 000 kr 

Pa detta satt sa finns det ytterligare incitament (om det inte racker med att vilja foda upp friskare 

hundar) till att borja anvanda det ypperliga verktyg som index ar och som SLU och SKK lagt mycket tid 

och moda pa. 

De extra intakterna ska tillfalla SKK i arbetet med att utbilda och engagera fler uppfodare att anvanda 

sig av index, men ocksa for att aka kunskapen hos konsumenterna, dvs. valpkoparna. 
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