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Avelskommitté 
1/1 – 22/3 Vakant 
Avelsansvarig utanför styrelsen Lena Hägglund, SSRK, till 22/3 
Birgitta Pettersson  från 22/3 
Kerstin Nilsson   från 26/4 
Susanne Öhman  från 26/4 
Lisa Årdh     från 10/5 
Janette Beijergård  från 15/12 
Vaino Wiik    från 26/4 till 19/6 
 
Birgitta Pettersson, Lisa Årdh och Janette Bejegård deltog i SLU.s Genkonferens 
20141122.Där vi fick information om det genombrott som forskarna fått i forskningen om 
PRA. Arbetet med att hitta de test familjer som ska ingå i det nya projektet pågår. 
Beslutet om att starta en mentalitetsgrupp som togs på fullmäktige 2013 har ännu inte kunnat 
fastslås. 
Beslutet från FM 2014 om att ändra kravet på fuccosidostest till en rekomendation är gjort. 
Krav kvarstår dock på importerad hund som inte kan uppvisa papper på fritest eller testade 
fria föräldrar. 
 
 
Förutom ovanstående har vi under året gjort följande: 

• Under året har vi haft ett flertal telefonmöten och många mailkontakter. 
• Vi har haft ett fysiskt möte. 
• Vi har deltagit på en genkonferens hos SLU. 
• Vi har fortsatt samarbetet med SLU gällande forskningen om PRA. 
• Förfrågningar om ögonlysning och blodprovstagning med medföljande remisser har 

skickats ut till  ägarna/uppfödarna som ska ingå i de testfamiljer som SLU behöver för 
att fortsätta forskningen. 

• Vi har informerat i tidningen och på hemsidan. 
• Vi har bevakat rasens utveckling. 
• Förfrågningar som inkommit per mail och telefon  från medlemmar, uppfödare och 

andra intresserade av rasen har besvarats. 
• Förfrågningar från HS har besvarats. 
• Vi har haft kontakt med SKK och SSRK i frågor som berör avelskommitens 

arbetsområde. 
• Sammanställt statistik och övrig information till springertidningen och hemsidan. 
• Skickat ut en hälsoenkät till 541 ESS registrerade 2008. Sammanställningen pågår. 
• Arbetet med RAS pågår. 
• Planering av nästkommande avelskonferens pågår. Preleminärt våren 2016. 

 
Under tiden 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31 har 205 springrar HD röntgats. Resultat se nedan: 
HD grad  A    126 
HD grad  B      51 
HD grad  C      25 
HD grad  D        3 
 
42 stycken har ED röntgats resultat se nedan: 
ED ua     (0)   37 
ED grad   1      3 
ED grad   2      1 
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ED grad   3      1 
 
212 hundar har ögonlysts.   
En del diagnoser nedan är på samma hund därav att det blir fler om man räknar ihop alla. 
Resultat nedan: 
Öga UA                                                                                                        189 
PPM, iris-iris lindrig                                                                                        3 
PPM, iris-iris måttlig                                                                                       1 
Lindrig RD/näthinneveck                                                                               2 
Multifokal RD                                                                                                  1 
Colobom, lindrig                                                                                              1 
PLD, normal                                                                                                     8 
PLD, <½                                                                                                            1 
PLD, 3/4-total, flödeshål                                                                                1 
Distichiasis                                                                                                        1 
Katarakt, total. Ärftlig                                                                                      1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig.Ärftlighet kan f.n. ej bedömas  3                                                                                                       
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd           1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig                                                 1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ej ärftlig                                             2 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas       1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Genetisk betydelse okänd              1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas  1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd           1                                                                                                        
Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig                                                1 
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig.Genetisk betydelse okänd  1 
Glaukom                                                                                                              1 
Retinopati. Ärftlighet kan för närvarande ej bedömas                                    1 
 
39 hundar har MH beskrivits varav 37st med känd mental status. 
2 har avbrutits av ägaren. 
11 stycken har genomfört BPH. 
 
Under året har 521 stycken engelsk springer spaniel registrerats varav 21 importer. 
 


