Avelsdiskussioner Jaktspaniels i Sverige
2019-03-30 Malmköping i samband med klubbens Årsmöte
Årets avelsdiskussion skulle hålla fokus på överanvändandet av ett fåtal avelshanar för
jaktcocker och riskerna med det.
Inledningsvis bad Petra som höll i samtalet om att låta diskussionen ha högt i tak och vara
konstruktiv.
Tidigare avelsdiskussioner har behandlat IOHC hos jaktspringer och patella på jaktcocker, det
har även hållits en avelsdiskussion med fokus på HD och HD index.
Anteckningarna nedan förda av Lena Gunnarsson med kompletteringar från Biggan Elofsson

Problemformulering:
•
•

Hur ska vi komma ifrån att man använder ett fåtal hanar, så kallade matadoravel, när
man väljer hane till sin tik? Vi följer inte SKK:s riktlinjer för små populationer.
Eftersom SKK har uppmärksammat problemet finns risken att vi kan bli styrda från
”högre instans” på ett sätt som inte gynnar rasen om vi själva inte är proaktiva.

Frågor som ställdes i rummet under samtalet när det gällde
”matadoraveln”:
•

•
•

•
•

Jaktcockern börjar bli väldigt populär utanför jaktkretsar och i takt med populariteten
har antal kullar ökat (det är lätt att sälja jaktcocker). Hur ska vi stoppa trenden att
uppfödare som inte har jakten som första fokus ökar? Kan vi det?
Varför vill alla använda en och samma hane även om denne inte gett strålande
resultat vare sig på jaktprov eller på hälsostatus?
”Matadorhanarna” verkar inte få sina avkommor till prov och det verkar inte heller
röntgas mycket på dessa avkommor. Om uppfödare väljer att använda ett fåtal
individer för avel så kan man tänka att detta kanske är för att dessa få individer
verkligen tillför rasen något.
Förhållandet mellan födda kullar och antal som startar på prov (öppenklass) är lågt.
Förhållandet mellan födda kullar och antal som har höftledsröntgats är lågt. Antalet
individer med HD C-E har ökat, har matadoraveln på ett par hanar något med denna
trenden att göra?

Övriga frågor som ställdes i rummet under samtalet
•

•
•
•
•

Höftledsresultaten blir stadigt sämre. Vet uppfödare av jaktcocker hur trenden med
sämre höftleder ser ut? Är det en trend, eller är det något annat tillfälligt som
påverkar? Hur ser index ut? Kan vi granska avkommor och jämföra kullar?
Hur kan vi hjälpa köpare till medvetna val?
Varför röntgar man?
Varför röntgar man inte?
Finns det en kunskapsbrist om vikten av att röntga höfter? (”Jag vill veta allt om
föräldradjurens höfter men kommer inte röntga själv för jag ska ju inte avla ” är ett
resonemang som hörs ibland från valpköpare.)

•
•
•
•

Finns det en kunskapsbrist om vikten av rätt mat, motion och vikt?
Hur har andra rasklubbar osv gjort för att bryta en dålig höftledstrend? (lära av
dem?)
Kan (SKK?) införa en kvalitetsstämpel som blir åtråvärd? (kopplat till röntgen)
Vilken kritik finns mot mätmetoden (av HD)? (Forskning om metoden?)

Åtgärder (blandade förslag och idéer, med matadoravels om fokus)
•
•
•

•
•
•

Lär hanhundsägare att säga NEJ och inte släppa till sin hade på varje tik. Det
är OK att säga NEJ.
Kan vi som förening göra en rekommendation om antal kullar per hane?
Kan vi som förening ge rekommendationer kring hur uppfödare utvärderar
sina kullar? (tex en hane används två gånger sedan PAUSAR man och
utvärderar dessa kullar innan man parar igen?)
Sälj inte valpar till folk som inte ska jaga.
Sälj till aktiva hem med jaktintresse och som uppfödare introducerar du sedan
dina valpköpare till jakten via exempelvis NBP-A.
Detta är en kommunikationsfråga i mångt och mycket. En viktig uppgift för
oss som förening är att kommunicera problem och möjliga åtgärder – både
med fokus på uppfödare och valpköpare!

Övriga åtgärder (blandade förslag och idéer)
•
•
•

Ta en avgift för röntgenkostnader från alla köpare som de får igen när de
röntgat (även om det inte håller rent juridiskt).
Ge en valpkurs som bakas in i priset för en valp.
Kom ihåg att det som gör cockern till en sådan populär hund utanför
jaktkretsar är det som avlats fram för att den ska bli en bra jakthund. OM
rasen delas och börjar avlas som tex ”agilityhund” i ett eget spår kan de
egenskaperna försvinna. (Kommentar från medlem: Vi kommer aldrig kunna
hindar folk från att avla, vi kan bara påverka HUR de gör det.)

Avelsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra en åtgärdsplan för att hindra
trenden med matadoravel, avel som inte gynnar de jaktliga egenskaperna, sämre höfter och
göra valpköpare och uppfödare medvetna om risker och möjligheter i aveln eller vid val av
valp. I denna plan ingår att göra en fullödig analys av problemet.

