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MOTION TILL COCKER SPANIELKLUBBENS ÅRSMÖTE ANGÅENDE
BEKÄMPNINGSPROGRAM FÖR FN/PNP (FAMILIAL
NEPHROPATHY/PROGRESSIV NEFROPATI)

Undertecknad motionerar härmed om att Cocker spanielklubben omgående ansöker om
bekämpningsprogram för FN/PNP hos Svenska Kennelklubben via Svenska Spaniel- och
Retrieverklubben.
Bakgrund och motivering
Sjukdomen FN/PNP har från slutet av 1940-talet till början av 1970-talet periodvis varit ett
vanligt problem för cocker spanieluppfödarna i Sverige. När tre hundar ur två olika
kombinationer insjuknade under 1989, tog dåvarande styrelse i Cocker spanielklubben
tillsammans med avelskommittén, där jag själv satt som ordförande, kontakt med avelsrådet
för Shi-tzu (ras med samma sorts njurfel där central registrering införts) och veterinär Astrid
Hoppe, Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Avelskommittén utarbetade då ett förslag,
tillsammans med veterinär Hoppe, om ett bevakningsprogram på sjukdomen för rasen.
Tillsammans med SSRK:s avelskommitté och veterinär Hoppe, SLU, Uppsala, framtog
Cocker spanielklubbens avelskommitté 1990 ett bevakningsprogram, som innebär central
registrering hos Svenska Kennelklubben av histologiskt verifierade fall. För att fallen ska
kunna publiceras och göras offentliga krävs dock skriftligt medgivande från drabbad hunds
ägare. Detta bevakningsprogram antogs hos SKK 1991.
Hittills har 19 fall verifierats och publicerats för kännedom till Cocker spanielklubbens
medlemmar. Många uppfödare och övriga medlemmar tillsammans med mig hör dock årligen
talas om fall som aldrig kommer till samtliga medlemmars kännedom!
Orsakerna kan variera. Uppgifter som namn och ID är otillräckligt verifierade redan hos
veterinären. Mindre seriösa uppfödare vill inte att dödsfallen skall komma till allmän
kännedom, då man kanske måste sanera mycket av sitt avelsmaterial, ibland svårt av
sentimentala skäl. En del uppfödare har ägarna helt i sin makt och förbjuder dessa att göra
fallen offentliga. Ägaren till avelshunden riskerar inkomstbortfall m m.
De uppfödare/ägare som tänker i dessa banor har överhuvudtaget inget intresse för
rasens bästa från hälsosynpunkt!
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Att åstadkomma publicering av fallen är ingen lätt uppgift. I vissa fall kan det dröja år innan
ägarna tar sitt förnuft till fånga (under tiden hinner kanske syskon eller halvsyskon gå i avel)
och låter oss andra ta del av de uppgifter som är så livsnödvändiga för vårt framtida
avelsarbete. Utan kännedom om stamtavlor på drabbade hundar kommer fler valpar
och vuxna hundar att fortsätta att dö i denna obotliga sjukdom!
Hantering skulle kunna avslutas inom 2 månader!
Sjuk hund kommer till veterinär och avlivas. Med ägarens medgivande skickar veterinären
njurprov till laboratorium för obduktion med remiss om utlåtande. Utlåtande ges efter ca 14
dagar. Remissvar inkommer och vid diagnos FN/PNP skickar veterinären remissvaret vidare
till veterinär Hoppe för bedömning för att unvika misstag. Efter säkerställd diagnos skickar
veterinär Hoppe remissvaret vidare till Cocker spanielklubbens avelsråd. Avelsrådet skickar
därefter brev för undertecknande till ägaren. När brevet undertecknats skickas kopia åter till
veterinär Hoppe, som därefter skickar in alla uppgifter till Svenska Kennelklubben för
CENTRAL REGISTRERING.
Central registrering innebär dock endast att hundarna registreras hos SKK. Drabbad
hunds föräldrar får emellertid inga avelsspärrar för vidare avel, trots att vi vet att de är
anlagsbärare. Detta är ett av de stora bekymren, då uppfödare som vill kontrollera sina
egna hundars stamtavlor inte får upp några varningstrianglar som vid PRA. Hur skall
de då veta om hundarna är anlagsbärare eller ej?
Orsaken till att jag skriver denna motion är framför allt att det fortfarande finns en
hane i avel, som redan lämnat FN/PNP, men som nyligen åter producerat valpar! Denne
hane hade redan tidigare 113 valpar efter sig! Om vi hade haft bekämpningsprogram
igång skulle han ha varit avelsspärrad direkt och inga nya valpar hade kunnat
registreras efter honom.
Cocker spanielklubbens styrelse ansökte om bekämpningsprogram/hälsoprogram för FN/PNP
i januari 2004 och erhöll i februari 2004 svar från SSRK om hur vi skulle gå till väga.
Vid årsmöte 2004 nybildades styrelsen för Cocker spanielklubben helt och arbetet med att få
igenom ett bekämpningsprogram för sjukdomen avstannade, efter vad vi medlemmar kan
utläsa, trots att det i verksamhetsplanen för 2004 uttryckligen stod skrivet att ”Arbetet med
hälsoprogram för PNP fullföljes.”.
Som uppfödare av cocker spaniel önskar jag, och många av mina uppfödarkollegor, att
Cocker spanielklubben åter aktiverar det beslut som redan tagits, att ett
bekämpningsprogram/hälsoprogram för FN/PNP införs omedelbart!

Ingrid Olsson
Brightwood’s kennel
Solistv 14
224 68 Lund
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Ann Swärd, kennel A One´s
Anna Wikström, kennel Frostwork´s
Anna Forsmark, kennel Catena´s
Jane Jarefors, kennel Häljans
Henrik Johansson, kennel Choc Ice
Berit och Christer Carlsson, kennel Medeba´s
Ann-Cathrin Elmquist, kennel Tårpilens
Åsa Mattsson, kennel Wakeful´s
Carina Olsson, kennel Keonomis
Elisabeth Gunnebo, kennel Jazz Up´s
Margaretha Nilsson, kennel Tricksters
Inger Jönsson, kennel Lönnbackens
Elisabeth Andersson och Jöran Johansen, kennel Fancy Paw´s
Jeanette Carlsson, kennel Gladwins
Christina Hofgren, kennel Murbräckans
Boel Edholm, kennel Boltons
Annika Stjärneving
Helén Kihlström, kennel Tozzis
Petra Eriksson, kennel Picante´s
Marie Loré, kennel Evermore
Anette Persson, kennel Tullebyns
Åsa Einarsson, kennel Bizzhaie
Cecilia Gustavsson, kennel Twitcher´s
Eva Ericson, kennel Vignett´s
Eva Melander, kennel Milovi
Kattis Bekeris, kennel Bazius
Rosa Garthe, kennel Strawberry Line´s
Inger Hornesjö, kennel Hornlakes
Vaina Bäckström, kennel Ardennergårdens
Anneli Börjesson Blanc, kennel Blancock´s
Pia Beck-Friis, kennel Joycock´s
Lena Heimark, kennel Heimarkens
Anneli Hultén, kennel Cockerqueen´s
Marina Aspelin, kennel Suncox
Ingrid och Kenneth Eriksson, kennel Mighty Fall´s
Ann-Christin Nyman, kennel Paisleys
Rose-Marie Hansson, kennel Fjärilens
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Marianne och Aksel Rasmussen, kennel Maricock´s
Gunnel Adolfsson-Lundgren, kennel Cockados
Ewa Wikermo-Rajala, kennel Puttifar
Barbro Wall, kennel Cocomekens
Madeleine Ivarsson
Hannah Säveholm, kennel Subarasii
Monica Andersson, kennel Wilchess
Ingela Hansson, kennel Turtle Dove´s
Agneta Odell, kennel Diamonhill´s
Maria Åslund, kennel Pinifarinas
Annis Lindberg, kennel Sjösvängens
Åsa Pettersson, kennel Månskensgatans
Anneli Sundkvist, kennel Blue Runes
Ann-Catrine Bergh, kennel Shakima´s
Lena Nilsson, kennel Sätra´s
Cecilia Karlsson
Inger Ivebrand, kennel Love Cox´s
Anette Magnusson, kennel Hasam´s
Britt-Marie Johansson, kennel Bricock´s
Annika Olsson, kennel Jutrix
Towe Reijto, kennel Artmaster´s
Anna och Kristina Törling, kennel Torline´s
Britta Dafgård, kennel Occi´s
Agneta Sundquist Olofsson, kennel Guldkulan
Carita Malmgren
Anita Pettersson
Susanne Johansson, kennel Chroje
Peter och Elsie Hallgren
Maud Norström, kennel Dualdigni´s
Ulla-Stina Eriksson, kennel Usemade
Birgitta Alexandersson, kennel Follow My Heart´s
Katarina Söderström, kennel Casalle
Marie Helenius, kennel Solid Harmony´s
Katarina Rosqvist, kennel Candy Cox´s
Brigitte Ihleberg
Suzanne Borg, kennel Pearl Harbour
Sven-Erik Svantesson, kennel Leelekis
Frida Ankerson, kennel Perchwater
Ann-Charlott Andersson, kennel Guldåkras
Anna Asp
Bodil Hammarström
Ellinor Drakensjö
Margret Larsén, kennel Village Road
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Gerd Andersson, kennel Tapioka´s
Margareta Persson, kennel Zambell´s
Maria Müllersdorf, kennel Meryl
Monica Johansson, kennel Tatiana
Barbro Ingelström
Birgitta Markoff, kennel Cockett´s
Berit och Kurt Ekroos, kennel Shadecock´s
Eva och Sten Börtin Bergquist, kennel Maxi Mate´s
Inger Timan, kennel Smokescreen´s

För kännedom till:
Svenska Kennelklubben
Svenska Spaniel och Retrieverklubben
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Motion nr 1: Ang bekämpningsprogram för FN/PNP
Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att avslå motionen i sin helhet, samt att uppdra till
styrelsen att aktivt inhämta information i ärendet för att presentera fortlöpande under året.
Motivering: FN och PNP är inte samma sjukdom. Forskning rörande njursjukdomar i USA
indikerar att sjukdomen FN är ärftlig men att arvsgången på PNP ej kunnat fastställas. Även
svensk veterinärexpertis framställer att arvsgången på PNP ej är fastställd. CSK styrelse anser
därmed att det i dagsläget ej är lämpligt att göra några förändringar vad gäller den centrala
registreringen hos SKK avseende PNP, utan att mer information om de båda sjukdomarna är
nödvändig att inhämta.

