För kännedom
Ang. ansökan om Avelsprogram på Populationsnivå.
Målsättningen för all planerad avel är och måste även i framtiden vara att frambringa fysiskt
och mentalt friska, rastypiska och långsiktigt hållbara hundar. Inom en ansvarsfull avel ingår
att vara ytterst noggrann med de hundar, tikar såväl som hanar, som används i aveln.
Ett av de medel som står rasklubbarna till buds är att vara mycket observanta på vilka hundar
som frekvent används inom aveln, att samtliga uppfyller de högt ställda krav som fordras för
att bibehålla rasen på nuvarande höga nivå. Det ingår även att vara observant på att inte någon
eller några hundar används i alltför stor omfattning och att s.k. matadoravel inte förekommer.
Med ovanstående målsättning för ögonen har Svenska Welsh Corgi Klubben under en längre
tid sett en mycket oroande tendens att det används ett fåtal hanhundar i aveln inom rasen
Welsh Corgi Pembroke. Detta förefaller att för närvarande ske i en omfattning som ger stor
anledning till farhågor för rasens framtid.
Inom rasklubben har detta diskuterats och varnats för dels i RAS, dels på ett antal medlemsoch uppfödarträffar senast februari 2022. Det har kraftigt betonats, särskilt för hanhundsägare,
vikten av att inte använda någon eller några hanar i sådan omfattning att det uppstår s.k.
matadoravel. Dessvärre förefaller inte allvaret i detta helt ha uppmärksammats av alla
uppfödare varför rasklubben ser med stor oro på utvecklingen. Särskilt de negativa genetiska
konsekvenser som kan uppstå både i en nära framtid och på längre sikt måste beaktas och, om
möjligt, förebyggas.
Mellan åren 2016 och 2021 har det i SKK registrerats 195 valpkullar, 997 valpar. Detta ger ett
avelsindex på 49 valpar. Vad man bör vara medveten om är att under de senaste fem åren har
antalet registrerade hundar ökat med nästan 100% år från år.
Medeltalet registrerade valpkullar under åren 2006 till 2015 var 11 kullar/år. Enbart under året
2021 registrerades 51 valpkullar! Vid närmare betraktande av dessa registreringssiffror från
2016 till 2021 framgår att av 997 födda valpar svarade 5 hanhundar för 292 avkommor.
Vad som ytterligare därav följer är att även avkommor till dessa fem avelshanar används inom
aveln. Under åren 2020 till 2021 har det registrerats 95 kullar, 465 valpar. Sammantaget
svarar således dessa hanar med avkommor för 52 kullar, dvs 258 valpar. En utveckling som
vid närmare betänkande ter sig ytterst bekymmersam.
Med anledning av ovanstående ansöker därför Svenska Welsh Corgi klubben, för rasen
Pembroke, om inrättande av avelsprogram på populationsnivå.
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