
Minnesanteckningar  

Möte angående PRA-prcd projektet gällande svensk lapphund 20091019 

Plats:  

SKK:s kansli, Spånga 

Mötesdeltagare: 

Helena Rosenberg, SKK 

Erling Strandberg, SLU 

Per Arvelius, SLU 

Ida Svanberg, SLK 

Ambjörn Lindqvist, SLK 

      Ida Svanberg redovisade för arbetet med att kontakta hundägare angående DNA-test.  

 

      Urval har skett utifrån SLU-listan.  

107 hanhundsägare är tillfrågade om att genomföra blodprovstagning för PRA-prcd test,  

23 hanar har genomgått DNA-test för prcd-PRA 

Fyra av dessa hanar har konstaterats vara fria från PRA-prcd anlaget.  

 

SLK/AK konstaterar att det är svårt att få uppfödarna att använda de testade hundarna. 

SLK önskar hjälp att uppmärksamma problemet med avelsbasen och användandet av 

hundar med låg släktskap med övriga hundar i rasen. Idag dominerar ett fåtal familjer 

aveln vilket på sikt kan leda till en hög inavel inom rasen. 

 

Hur ska man lyckas med att få uppfödare att använda hela avelsbasen?  

SLK efterfrågade informationstext från SLU angående nyttan av att utnyttja fler hundar i 

aveln att publicera på hemsidan och i tidningen lapphunden. Erling Strandberg hjälper 

SLK med en omarbetad text. 

 

För att öka intresset för dessa hanar med låg släktskap med övriga hundar i rasen 

presenteras sedan 2009-03 månadens hane med bild och beskrivande text på 

www.slk.nu 

 

SLK konstaterar att låga födslotal och registreringssiffror dessutom är en faktor som 

påverkar rasens utveckling på ett negativt sätt. Vilka åtgärder som kan öka 

registreringssiffrorna diskuterades.  

 

För att öka antalet födda valpar finna behov av att även locka tikägare att testa sina tikar 

och att sedan använda dem i avel. En möjlighet att locka tikägare att ta en kull är att ge 

enskilda tikägare få full ersättning för test av tiken. Förhoppningsvis är det en 

inkörningspunkt till fortsatt uppfödning. Dessa kullar kan gärna i någon form 

uppmärksammas av SLK för att öka intresset hos nya uppfödare. 

 

Frågan väcktes från SLK om möjligheterna att genom DNA-test analysera om den 

befintliga avelsbas är tillräcklig för hållbar utveckling. SLU menade att det rent tekniskt är 



möjligt att genomföra men att utfallet skulle vara svårt att utvärdera pga avsaknaden av 

data att jämföra med. 

 

Önskemål väcktes av SLK om att komplettera Avelsdata med möjlighet att söka på 

hanens födelseår vid beräkning av Farfarskurva. Detta för att kunna särskilja de hanar 

som i närtid påverkar rasens avelsbas. (Ambjörn påminner Helena Rosenberg om detta 

förslag) 

  

Det finns behov av en uppdaterad lista över släktskapet inom rasen. SLU fick i uppdrag 

att arbeta fram en uppdaterad lista. SKK och SLU informerade om att funktionen 

kommer att finnas i en framtida version av Avelsdata. 

 

Önskemål från SLK om att inhämta registreringsdata från NKK för att kunna ta hänsyn till 

den Norska populationen i avelsurvalet. Helena Rosenberg kontaktar NKK om 

möjligheterna att få detta. SLU kan hantera dessa data om filformatet är korrekt.  

 

Diskussion fördes om man betraktar de norska hundar som en del av en total svensk-

norsk population i beräkningen eller om man ska jämföra den norska populationen med 

den svenska populationen. SLK anser att rasen gynnas bäst av att betrakta båda 

ländernas hundar som en gemensam population. Erling Strandberg funderar vidare kring 

detta. 

 

SLK fortsätter med arbetet att erbjuda test till genetiskt intressanta hanar. 

 

Vid pennan 

  

 

Ambjörn Lindqvist 

 

 


