	
  

Svar på motion från Gunilla Ekberg att ögonlysningskravet ska upphöra
En motion till årsmötet har inkommit till styrelsen den 15 oktober 2013.
Motionen
Jag anser att ögonlysningskravet innan 10 veckors ålder för valphänvisningen ska upphöra.
Motivering:
2013 finns det 3021 ögonlysningsresultat av dessa är det 14 som har ett resultat med CRD
eller colombom. 2007 var resultatet 1127 ögonlysningsresultat och av dessa är det 4 som har
ett resultat med CRD eller colombom. D.v.s. 0,35–0,45 % av valparna har CRD eller
colombom vilket är det som kan upptäckas lättast när hunden är valp. Under förutsättning att
varje resultat representerar en hund. Om en hund har flera ögonlysningsresultat med CDR
eller colombom så är den verkliga procentsatsen lägre.
Örebro, 20131003
Gunilla Ekberg

Styrelsens svar på motionen
I det uppdaterade RAS-dokument som årsmötet har att besluta om är frågan om ögonlysning
behandlad. Inom rasen förekommer i Sverige ett antal olika ögondiagnoser men i en låg
frekvens. Under de snart 20 år rasen förekommit i Sverige har problemen inte ökat.
Upprepade kontakter med ögonspecialiserade veterinärer har gett svaren att obligatorisk
valpögonlysning inte är relevant med det läge rasen har idag. Det kan finnas ett värde i att
under en period föreslå ögonlysning i vissa intervall för att se om läget förändras. Hundar som
ska användas i avel bör även i fortsättningen ögonlysas i anslutning till parningstillfället.
Rasklubben kommer att följa läget vad gäller ögondiagnoser i rasen och utvärdera eventuella
behov av rekommendationer gällande DNA-tester genom ögonlysning av samtliga valpar före
10 veckors ålder var fjärde år, med start 2016 samt följa upp befintliga DNA-tester för
ögonproblem på Australian Shepherd för eventuell rekommendation i nästkommande RASdokument. Genom valphänvisningskrav och avelsrekommendation kommer rasklubben att
verka för att hundar som används i avel är ögonlysta senast 12 månader före parning.
Med hänvisning till ovanstående får motionen anses besvarad.
Styrelsen, 2014-02-20
Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) är en rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben (SBK). Det är en ideell
förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete
sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och
stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu
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