Avelsfunktionärens reflektioner 2016

Det kan konstateras att den stigande trenden i antalet registreringar tidigare år har avstannat och ligger 2016
på samma nivå som 2015. Under hösten 2016 märktes en mindre efterfrågan efter valpar än under tidigare år,
detta kan dock vara sammankopplat med den onormala höga tillgången på valpar just den hösten.
Snittinavelsgraden i kullarna är väldigt låg i år, vilket är mycket glädjande. Bredden på de importerande hundar
har ökat lite men en huvuddel av våra importerande hundar kommer fortfarande från Kroatien. En viss ökad
import från den tyska och österrikiska stammarna skulle vara gynnsamt för den genetiska variationen i landet.
Under föregående år har flertalet ej avelsgodkända kullar fötts. Under 2016 så röstades det fram ett nytt
avelsgodkännande. Prognosen för 2017 ser betydligt bättre ut, med ett flertal redan planerade kullar som är
avelsgodkända. Dock kvarstår en hel del avel utanför klubbens regi, vilket kommer vara en fortsatt utmaning de
kommande åren.
På hälsofronten har det varit ett desto mörkare år med flertalet nya sjukdomar i rasen. Detta är förmodligen
sammanhängande med den stora ökning av registreringar som förekommit de senaste åren tillsammans med
den stora andelen importer. Utmaningen i framtiden ligger i att begränsa spridningen av dessa sjukdomar
genom en självkritisk avel med stort ansvar på uppfödarna. HD resultaten fortsätter i en negativ trend. Det är
fortfarande inte klarlagt ifall rasen lider av klinisk HD. Den äldsta hunden med en röntgad C höft är född 2012,
vilket innebär att den är omkring fem år. De kommande fem åren kommer de röntgade C och D hundarna
tillträda en ålder på över fem år, där man vanligtvis brukar se symptomen av klinisk HD. Skulle kliniska
symptom visa sig i rasen står rasen inför ett stort problem. Dreverklubben har å andra sidan visat genom
borttagande av HD röntgen att det nödvändigtvis inte behöver vara ett problem för hundar av den här
kroppsbyggnaden. Antalet röntgade hundar har också minskat från förra året. En hög andel röntgade hundar är
en förutsättning för att kunna utvärdera situationen de kommande åren.
Mer optimistiskt ser dock provverksamheten ut. Antalet viltspårstarter är 112 provstarter under 2016, och
drevprovet har mer än fördubblats gentemot föregående år med 17 provstarter av 15 olika hundar,
jämförelsevis mot 2015 års provstarter, 7 prov av 7 hundar. Under 2016 har det förekommit första pris av
samtliga viltslag förutom räv på drevproven. Den första svenska drevchampionen har också blivit korad.
Under augusti genomfördes en Formbewertung i Unnaryd med mycket gott resultat. De tyska och österrikiska
domarna berömde de svenska hundarna som ovanligt rastypiska. Den exteriöra situationen verkar vara god i
rasen dock förekommer fortfarande problem med för höga hundar.
Eftersöksrapporterna har lyst med sin frånvaro med endast tre stycken inskickade. Vilket gör det väldigt svårt
att dokumentera hur pass mycket vår ras används i praktiska eftersök.
Avelsstrukturen barnbarn syftar till att säkerställa den genetiska variationen. Situationen i rasen har förbättrats
något men är fortfarande oroande. Syftet med denna statistik är att ansvara för att inte samma hunds gener
blir för representerade i populationen vilket är negativt ur hälsomässigt perspektiv då det kan ge en ökad
förekomst av recessiva sjukdomar. Det är viktigt att nya uppfödare har insyn i helhetsbilden i rasen och inte
enbart avlar efter sin egen uppfödning.
Sammanställt så är 2016 ett bättre år än 2015 sett till antalet provstarter och att man kan se en liten breddning
av aveln generellt. Hälsomässigt har vi tagit ett steg tillbaka gentemot förra året. Min förhoppning är att antal
provstarter skall fortsätta att öka under 2017 samt att en fortsatt bredd på aveln långsiktigt kommer hålla
antalet sjukdomar nere.
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