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Till: 
Svenska kennelklubben - avelskommittén 
 
 
 
ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA FÖREKOMSTEN AV PRCD-PRA ANLAGET 
INOM SVENSK LAPPHUND. 
 
Svenska lapphundklubben har tidigare beviljats 150 000 kronor ur SKK: s Forsknings- och 
utvecklingsfond för projekt inom rasen gällande prcd-PRA. Enligt uppsatt regelverk ska 
pengarna bland annat användas till att subvention av DNA-test avseende sjukdomen. 
Subventionen skulle som längst pågå till 2007-12-31. SKK har därför uppmanat SLK 
att inkomma med redovisning över vad som hittills hänt inom projektet samt plan för ännu 
inte använda medel.  
 
 
Återrapportering 
Svenska lapphundklubben lämnar här sin redovisning av de åtgärder som projektet omfattat 
till dags dato samt ett förslag till handlingsplan för framtida åtgärder. 
 
Under projektets första del som avslutades 31 december 2007 har fokus lagts på att samla 
information om anlagets utbredning inom rasen. Totalt har 179 hundar känd prcd-PRA status, 
antingen via DNA-test eller via känd status hos föräldrarna. Utfallet visar att ca 25 % av 
hundarna är fria från anlaget (A), ca 50 % bär anlaget i enkel uppsättning (B) och ca 25 % bär 
anlaget i dubbel uppsättning (C). Totalt har 108 000 kr utbetalats till hundägare som 
kompensation för genomfört DNA-test. 54 000 kr har belastat SLK och resterande 54 000 kr 
har belastat SKK.  
 
De 179 hundar som har känd status bör utgöra drygt 10 % av populationen vilket tyder på en 
stor utbredning av anlaget inom rasen, och utfallet styrker även tidigare antagande. Dock bör 
påpekas att urvalet inte är slumpmässigt och vissa linjer och uppfödare i stort sett saknas i 
underlaget.  
 
Utgångspunkten för det vidare arbetet är dock att anlaget har stor spridning i rasen.  
 
Genetisk variation 
SLK uttrycker dock stor oro för att en allt för ensidig fokusering på att eliminera anlaget 
kommer att få konsekvenser för den genetiska variationen inom en numerärt liten ras. Rasen 
har redan sedan tidigare en smal avelsbas. Tidigare hälsoprogram för att eliminera juvenil 
muskelatrofi i kombination med en avel som inte i första hand premierat en genetisk variation 
samt en låg reproduktion har satt den svenska lapphunden i en prekär situation. Med endast 80 
registrerade valpar 2007 är risken stor att problemet med den begränsade genetiska 
variationen att fortskrida. 
 
En fundamental åtgärd för att rasen ska ha förutsättningar att fortleva är att man tar krafttag 
för att säkerställa den genetiska variationen. Inavelsgraden i rasen visar sedan några år en 
positiv utveckling. De kombinationer som har genomförts under 2007 har i sig låg inavelsgrad 
men många av hundarna är nära besläktade. Det kommer på sikt att generera en ohållbar 
situation med en alltför begränsad genetisk variation. Det är därför av stor vikt att en stor del 
av arbetet läggs på att utnyttja en så stor del av den befintliga populationen i avel som möjligt.  
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För att säkerställa att så sker önskar SLK stöd för en analys av den genetiska variationen i 
rasen och en kartläggning av tänkbara avelsdjur som kan bidra med värdefullt genmaterial.. 
Analysen kan sedan ligga till grund för en långsiktig avelsstrategi för att bibehålla en sund ras 
med god genetisk variation. 
 
Målsättning 
Det råder inget tvivel om att SLK står bakom arbetet med att säkerställa hälsan hos rasen och 
att den rådande situationen med prcd-PRA måste åtgärdas. Intentionen inom SLK är att 
minska frekvensen anlagsbärare inom rasen med bibehållen eller ökad genetisk variation och 
även med hänsyn tagen till övriga problem inom rasen. Målsättningen är att senast inom två 
generationer, det vill säga inom 10 år, hunnit så långt i arbetet med att minska prcd-PRA 
anlaget till en sådan nivå att hälsoprogrammet i dess nuvarande form helt kan avvecklas. 
 
Oklar situation 
Det stora flertalet valpar som registrerats under det senaste året är resultat av parningar mellan 
fria hundar (A) och anlagsbärare (B). Möjligheten att para två anlagsbärare (B) med varandra 
har inte utnyttjats. Skäl till detta är dels risken att producera avkomma med dubbel 
uppsättning av anlaget (C) och svårigheterna att hitta hem till dessa valpar och dels det oklara 
juridiska läget där det i DFS 2004:18, 2 § Avel anges att: 
 
”Djur som nedärver missbildning eller andra egenskaper som medför 
lidande för avkomman eller negativt påverkar avkommans naturliga funktioner 
får inte användas i avel. Ett djur får inte heller användas i avel om det nedärver disposition 
för hög frekvens allvarliga sjukdomsfall eller förlossningssvårigheter eller om det 
saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt.” 
 
En möjlig väg för att undanröja tvivel om tolkningen och tillämpningen av föreskriften är att 
SKK och SLK tillsammans tillskriver jordbruksverket för ett förtydligande om det är möjligt 
att para två anlagsbärare (B) med varandra. SLK önskar också att möjligheten öppnas att para 
en hund med dubbel uppsättning av anlaget (C) med en fri hund (A) i de fall där det är befogat 
för att bibehålla viktiga egenskaper eller för att bredda den genetiska variationen. 
 
Rasutvecklingskommitté 
SLK har en strävan att utveckla den tidigare rollen som avelsråd inom avelskommittén. SLK 
har därför nu valt att låta arbetet ledas av en rasutvecklingsansvarig. Uppdraget är att generera 
ett helhetsperspektiv på rasutvecklingens många aspekter och fokusera på hållbar utveckling. 
Till sitt stöd får den ansvariga knyta till sig medarbetare med gott anseende och bred 
förankring bland de aktiva uppfödarna.  
 
SLK utsåg den 18 februari 2008 Catrin Renlund till rasutvecklingsansvarig för svensk 
lapphund. Till sin hjälp har hon Marie Sörensson, Inger Laitamaa och Ida Svanberg. 
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Förslag till fortsatt arbete 
 

- Det finns ett fortsatt behov av att stödja DNA-testning av presumtiva avelsdjur. SLK 
föreslår att SLK och SKK fortsätter att ge ekonomiskt stöd för att testa ytterligare 
hundar under 2008 enligt samma villkor som gällt under 2007.  
 
Beräknad kostnad 2008, 100 hundar:  40 000 kr vardera SLK och SKK.  

 
- SLK med stöd av SKK utsedd genetiker kartlägger linjer eller individer av stort 

värde för den genetiska variationen för att sedan uppmana ägarna till dessa hundar 
att testa dem. Full kostnadstäckning för testet ska utgå för dessa hundar under 
perioden 2008-2010. Kostnaden delas lika mellan SLK och SKK. 
 
Beräknad kostnad 2008, 50 hundar: 20 000 kr vardera SLK och SKK. 

 
- Bidra till kostnaden med 500 kr per valp för att testa valpar ur kombinationer mellan 

två anlagsbärare (B), enligt tidigare beslut.  
 
Beräknad kostnad 2008, 20 valpar: 5 000 kr vardera SLK och SKK. 

 
- Hundar som konstaterats bära på dubbel uppsättning av anlaget (C) ska följas upp 

med årlig ögonlysning för att få kunskap om sjukdomsförloppet. Kostnaden för 
undersökningen delas mellan SLK och SKK. 
 
Beräknad kostnad 2008, 20 hundar: 5 000 kr vardera SLK och SKK. 

 
Total beräknad kostnad 2008 för ovanstående åtgärder: 70 000 kr vardera SLK och SKK. 
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