
Motion till Svenska Collieklubbens arsmote 2019 

Bakgrund: 

Att collie efter mer an hundra ar med sluten stambok och en tradition av 
nara slaktskapsavel i saval rasens hemland som i USA har en orovackande 
hog inavelsgrad stods av tillgangliga DNA-analyser (Dreger et al, 
MyDogDNA). Den mycket hoga forekomsten av CEA i olika 
svarighetsgrad, av MDRl-mutationen och av den ensamma allelen i DLA
komplexet har pekat pa samma sak langt innan den modema tekniken for 
DNA-analys utvecklades. Detar fullt mojligt, att den genetiska variationen 
hos collie ar mindre an hos manga andra raser. 
Fore, under och efter rasklubbens Arsmote 2018 har pastaenden om rasens 
genetiska variationsbrist, bl a avseende immunforsvarets gener, framforts i 
diskussionen om bl a mentalitetsindex, ML En del av dessa pastaenden har 
varit alarmerande och kan forvantas ha spritt oro och osakerhet bland 
rasens uppfodare och hundagare. De har dessutom anvants som argument 
mot ett avelsurval baserat pa MH och mentalitetsindex. 

De fiesta uppfodare och hundagare har inte tillrackliga kunskaper i genetik 
for att kunna utvardera dessa pastaenden och darmed inte heller tillrackligt 
faktaunderlag for att kunna utvardera effekten av MI pa avelsbasen och 
den genetiska variationen inom rasen. 

For att kommande diskussioner om rasens situation skall kunna foras pa ett 
vederhaftigt satt, behover rasklubbens medlemmar tillgang till fristaende 
genetisk expertis. En genetiker behover for att kunna vara behjalplig med 
fragor fran medlemmama och avelskommitten kunna overblicka aktuell 
f orskning in om omradet; vara kunnig i populationsgenetik; ha mojlighet 
att satta sig in i aktuellt material, som till stora delar foreligger pa svenska 
( t ex Agrias statistik, klubbens egen statistik, collieagarenkat, MH
redovisning); samt inte minst kunna ta emot och besvara fragor pa <let 
gemensamma spraket. Sadan hjalp kommer rasklubbens uppfodare och 
medlemmar att behova ha tillgang till under en langre tid. 

Jag foreslar darfor 

-



att SvenskaCollieklubbens arsmote 2019 ger styrelsen i uppdrag att 
adjungera en kvalificerad, svensktalande genetiker till styrelsen for den 
kommande femarsperioden 

och 

att styrelsen far i uppdrag att kontakta Svenska Kennelklubben, Svenska 
Brukshundsklubben och Sveriges Lantbruksuniversitet for att hitta en 
kvalificerad genetiker till posten. 

n 17 oktober 2018 
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