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Beträffande ögonundersökning och gula prickar
Grundregeln från oftalmologer när det gäller ögonlysning av avelsdjur, framför allt för
raser med förekomst av katarakt och PRA är följande: Ögonlysning inom ett år före
parning, och så nära parning som möjligt. Detta styrks av den genomgång av
ögonstatus som AK gjorde 2010, och som redovisats i rapport på hemsidan, i artikel i
Notisbladet samt vid genomgångar av avelsresultat på årsmöten. Avelskommittén
har här särskilt tryckt på vikten av färska ögonprotokoll. Det åligger varje uppfödare
att hålla sig informerad om hälsoläget inom rasen, bl.a. genom att ta del av AKs
information.
I avvaktan på den aviserade gemensamma mallen för SSPK-rasernas
valphänvisningar, har styrelsen tolkat våra ögonlysningsregler som ovan, vilket
resulterat i gulmarkeringar av föräldradjur med ögonprotokoll som varit mer än ett år
gamla.
I efterhand har det visat sig att våra befintliga texter om ögonlysning kan misstolkas
med avseende på giltighetstid, även om styrelsen anser att den information som AK
lämnat är tydlig nog. Med principen att hellre fria än fälla har vi därför beslutat att
med omedelbar verkan ta bort gulmarkeringarna på de kullar som nu ligger på
valphänvisningen.
Eftersom flera av rekommendationerna beträffande hälsofrågor är förlegade, kommer
styrelsen inom kort att besluta om reviderade texter för valphänvisning och etiska
rekommendationer.
För er som nu planerar nya kullar så kommer tidsgränsen ett år för ögonprotokoll att
fastslås, medan begreppet ”Utan anmärkning” tas bort och ersättes av ”Utan ärftlig
defekt”. För att inte riskera att ”komma i kläm” bör ni därför redan nu ta hänsyn till
dessa förtydliganden, även om de formella besluten ännu dröjer någon vecka.
Styrelsen har även för avsikt att förlänga testperioden för subventioneringen av
ögonlysningsavgiften för äldre djur tom år 2015, eftersom det är viktigt för att få en
tillförlitlig statistik.

