Svar på motion från Gunilla Ekberg att införa BLUP som hjälpmedel i
avelsarbetet
En motion till årsmötet har inkommit till styrelsen den 15 oktober 2013. Medskickat var också
en artikel ur Hundsport Special 20111.
Motionen
Jag anser att SASK ska verka för att införa BLUP med inriktning mentalitet som hjälpmedel i
avelsarbetet för rasen påbörjas under 2014.
Motivering:
BLUP är den metod som används världen över i husdjursavel. Metoden gör att avelsurvalet
blir säkrare då hundens släktingars resultat påverkar den individuella hundens BLUP-värde. I
värdet kan också osäkerhetsfaktorer jämkas såsom vädret, könet på hunden, beskrivaren etc.
BLUP har införts gällande HD-resultat i finska kennelklubben och för vissa raser i SKK.
BLUP metoden används inom Collie för att vända deras negativa trend gällande mentalitet.
SVAK arbetar för att införa BLUP metoden gällande vallningsegenskaper. Norska
jakthundsklubbar använder metoden för olika delar gällande jaktegenskaper.
Örebro, 20131003
Gunilla Ekberg

Styrelsens svar på motionen
BLUP (utläses Best Linear Unbiased Prediction) och är den i dag mest använda metoden för
avelvärdering2. Arbete med att förbereda för mentalindex, där BLUP är den använda
beräkningsmetoden, för flera raser än Collie inom SBK och däribland Australian Shepherd,
pågår. Rasklubben har under året verkat för att skapa ett nödvändigt bakgrundunderlag för att
kunna utveckla mentalindex genom att uppmana uppfödare och ägare att svara på en enkät
som tillsammans med MH-resultat skall ligga till grund för fortsatt utveckling.
För utveckling av mentalindex för vår ras är informationen från SLU att vi som rasklubb
måste vara delaktiga med såväl finansiering som arbete. Detta har SASK med i sin
verksamhetsplan för de kommande åren. Någon fastställd tidplan från SLU finns inte i
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Källa: Collieklubbens hemsida. Läs mer om Collieklubbens arbete på deras hemsida.
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dagsläget, men eftersom det bara den första av fem delstudier som är påbörjad så kommer det
sannolikt inte att bli klart inom det närmaste året. SASK följer utvecklingen via kontakt med
SLU, SBK m.fl. för att i tid kunna avsätta resurser.
Med detta som bakgrund finns det alltså ingen möjlighet att starta med mentalindex under
2014. Eftersom nödvändiga rasspecifika beräkningsunderlag ännu ej är framtagna av SLU
finns det alltså ingen möjlighet att starta med mentalindex för Australian Shepherd under
2015. Rasklubben har i verksamhetsplanen för 2014 och 2015 beaktat det arbete rasklubben
kan bidra med och har intentionen att kunna starta så fort det ges möjlighet.
Motionen får med hänvisning till ovanstående anses besvarad.
Styrelsen, 2014-02-26
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