Avelskonferens Svenska Stövarklubben
Upplands Väsby 2013-04-20
Program enligt Bilaga 1
Deltagare enligt Bilaga 2
Ove Karlsson öppnar konferensen och hälsar alla välkomna.
Kjell Andersson pratar om ”Hundavel--en välfärdsfråga för hunden”
Presentationen drar paralleller med avel på andra djurarter där det ibland
går mot det extrema. Ibland av produktionsskäl och ibland bara för att
människan tycker om att se och ta på en viss typ av färg, form eller storlek.
Kjell Andersson pratar om ”Hundraser—en mångfald på gränsen till
enfald”
Presentationen visar hur våra raser kom till och ungefär när i tiden. Den
berättar också om raser som blivit ”egna raser” bara för att de haft en
annan färg eller form. Det visar också att antalet raser ökar lavinartat och
många av raserna har ytterst små populationer.
Kjell Andersson pratar om ”Svenska raser—är de utrotningshotade?”
Presentationen ger en bild av hur våra Svenska raser sett ut över tiden i
form av inavelsgrad och antal registrerade avkommor/år. Den visar också
att många av raserna är på väg mot bekymmer med sjunkande
registreringssiffror.
Gruppen diskuterar idén ”Svensk Stövare” med olika typer t ex Svensk
stövare/Hamilton, Svensk stövare/Schiller mm.
Gruppen ser problem med färg, svanstyp, storlek mm
Jordbruksverket skall bevara de svenska raserna om det är ett
bevarandeprogram. Inte om det är ett utveklingsprogram.
Frågan skickas med rasföreningarna hem för bearbetning och insamling av
synpunkter.
Ett önskemål från Gotlandstövarföreningen är att Svenska Stövarklubben
initierar ett projekt där man med DNA test undersöker hur närbesläktade
våra svenska stövarraser är.
Sofia Malm föreläser om ”Avelsvärdering med index”

Viktiga saker enl. församlingen att jobba med:
-Viktigt att få folk till att intressera sig för jakt med stövare.
-Få ut fler valpar på jaktprov.
-Rädsla för att inte bli av med valparna.
-Vi missar många valpköpare för att vi fokuserar för mycket på hare och
räv.
-Medlemsvärvning med gemensam medlemsavgift där en rasförening
ingår.

Thommy Sundell trycker att vi skall öka samverkan mellan raserna.
Andreas informerade om att vi lägger ner Stövardata på grund av att
Alfredssons har sagt upp avtalet med Svenska Stövarklubben. Alfredsson
har erbjudit sig att supporta Klubbdata även i framtiden. Stövardata kan
ligga som en informationsbank för tidigare information än 2012-12-31.
Efter det datumet hänvisas vi till SKK hunddata och SKK Avelsdata.
Ove Karlsson skickar med rasklubbarna i uppgift att se över sin del i RAS
dokumentet.
Göran informerar om att rasklubbarna kan ansöka om förändringar i
rasstandarden. Den skall vara välmotiverad och anledningen till den tänkta
förändringen skall beskrivas.
Thommy Sundell redogör för ett förlag om att införa en bokningsavgift när
valparna är födda för att få stå kvar i bokningen till valpen är 8 veckor.
Tips kom om ”steg för steg” på SKKs hemsida. Där beskrivs stegen från
parning till valpförsäljning som stöd för de som är osäkra.
Vad kan rasföreningarna bidra med för att hjälpa nya uppfödare.
-Bidra med råd vid valpning. Telefonbackup.
-Peppa på tikägare att para och hjälpa till med att hitta en hane.
-Göra listor på aktuella avelsdjur
-Följa upp djuren i Hamiltonföreningens unghundskamp och bedriva en viss
uppsökande verksamhet.
Anledningarna till att inte en tidägare vill ta en kull tycks bero till stor del
på rädsla för att inte bli av med valparna.

Avelsråden skall ge ett avelsråd inom en vecka från det att förfrågan
kommer.
Mötet diskuterade unghundsgranskningen och hur metoden kan
bidra/utveckla avelsarbetet.
Freddy Kellström, återkopplade att en ordförandekonferens (SvStk:s
styrelse, ordf i lokalklubb och ansluten rasförening) kommer att hållas i
början av augusti 2013. Separat kallelse kommer att skickas ut.
Thommy Sundell önskar att resultaten från våra prov skickar in oftare än de
datum som gäller idag.
Dagen avslutades kl 17,00 med en återkoppling.
Samtliga tyckte att dagen varit intressant och att dessa träffar borde göras
oftare.
Vid tangenterna:
Andreas Johansson

Program
Kl. 9,00 Inledning och presentation av program (Owe Karlsson och
Andreas Johansson, Svenska Stövarklubben)
Kl. 9,15 Kjell Andersson, Genetiker SLU/SKK
-Avel och utveckling av de svenska stövarraserna, vad behöver vi göra om
registreringarna fortsätter att minska.
10,45

Bensträckare och fika

11,00 Sofia Malm, SKK
-Avelsvärdering med index, Akttuella tillämpningar och framtida
möjligheter.
12,30

Lunch

13,30

Frågestund med Kjell Andersson och Sofia Malm

14,30

Bensträckare

14,45 Vad är viktigast för respektive ras förutom att öka registreringar:
Hamilton, Schiller, Småland, Gotland, Luzern, Finsk och Övriga stövare.
16,00

Kaffe

16,20 Uppdatering av RAS (Kriterier för avelsdjur, HD status, vad behöver
vi uppdatera och om i respektive ras utifrån dagens
registreringsnivåer/avelsarbete)
-Hur kan vi stötta våra uppfödare? (Handpenning vid bokning?)
-Hur vill vi använda AGRIAS statistik om veterinära åtgärder hos hund?
-Stövardata, Vad är våra behov? Nytt datasystem?
Återkoppling av dagen.
17,30

Avslutning
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