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Gällande prcd-PRA och hälsoprogram
SKK får många förfrågningar från såväl uppfödare som klubbar gällande DNA-test för prcdPRA. Frågor angående vilka hundar som får användas i avel och hur hälsoprogrammen
kommer att se ut i framtiden är vanligt förekommande. SKK har därför beslutat gå ut med
följande information och uppmaning.
Befintliga hälsoprogram
I de hälsoprogram SKK har idag gällande DNA-tester, CLAD för irländsk röd setter och
nattblindhet för briard, får anlagsbärare (B) paras med fri hund (A) i en generation. Kullarna
som föds ska testas och samtliga valpar i kullarna som är anlagsbärare (B) beläggs med
avelsspärr som ej kan hävas. Avelsspärren stämplas på registreringsbeviset av SKK innan det
översänds till uppfödaren. Systemet innebär att ingen uppfödare behöver sluta tvärt med sitt
avelsmaterial även om ett testat avelsdjuret får diagnosen anlagsbärare (B). Samtidigt medför
programmet att antalet anlagsbärare minskar inom populationen.
I t.ex. England förekommer en annan variant där anlagsbärare får användas fritt i avel under
en given tidsperiod omfattande några år. Vid periodens slut stoppas all användning av
anlagsbärare (B) som därefter ovillkorligen utesluts ur avel.
Att använda affekterad (C) hund är alltid ett brott mot SKKs Grundregler.
Utländska hanhundar
För de hälsoprogram som beskrivs ovan finns möjlighet att använda DNA-testad utländsk
hane även om SKKs remiss inte har använts. Valpkull som föds måste dock testas innan
registrering. Hanens samt valpkullens testresultat bifogas med registreringsansökningen.
Central registrering och lättnad i hälsoprogram
De raser som har hälsoprogram mot PRA och som har infört central registrering av prcd-PRA
har tillsvidare beviljats en lättnad i hälsoprogrammet. Lättnaden innebär att anlagsbärare (B)
tillfälligtvis kan användas tillsammans med fri (A) hund. Lättnaden gäller tills aktuell klubbs
hälsoprogram omformats (enligt plan fr.o.m. 2007-01-01).
Retroaktiv registrering
Vid senaste mötet inom SKKs Avelskommitté beslutades att retroaktiv registrering
i SKKs veterinärdatabas av testresultat utfärdade på "gamla" intyg inte kommer att
kunna ske pga. säkerhetsskäl. Provtagningen måste ha skett enligt gällande rutiner
eftersom avkomma efter föräldradjur testade som fria (A), automatiskt kommer
registreras som hereditärt fri.

Klubbarna kommer dock om intresse finns ha möjlighet att åberopa ”gamla" testresultat.
Ansökan om att använda avelsdjur med ”gammalt” testresultat skickas till SKK via specialoch rasklubb. Valpkull efter föräldradjur med åberopade ”gamla” testresultat kommer dock
måste testas innan registrering. ”Gamla” testresultat kan tidigast åberopas när nytt
hälsoprogram gällande PRA har utformats.
Begäran om hälsoprograms utformning
SKK uppmanar härmed berörda klubbar att inkomma med förslag till utformning av
hälsoprogram gällande PRA att börja gälla 2007-01-01. Förslaget ska vara SKK/AK tillhanda
senast 2006-05-02 för att hinna bearbetas och därefter kunna fastställas på AKs möte 15 juni
2006.
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