Viktig melding fra avlsrådet
Den 30. juni ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom avlsrådet for dunker og genetiker
Frode Lingås ved Norges Veterinærhøgskole, NMBU.
På bakgrunn av dagens helsesituasjon i dunkerrasen er det besluttet at vi i samarbeid med
NMBU skal gjennomføre en digital helseundersøkelse for rasen. Vi kan ikke få understreket
nok viktigheten av denne undersøkelsen, og hva som faktisk står på spill.
Vi er nå helt avhengig av å få kartlagt hva vi står overfor av utfordringer, og forsøke å utvikle
tester spesifikt for hypotyreose og epilepsi.
Vi vil også understreke viktigheten av å rapportere alle tilfeller av helseproblematikk til
avlsrådet. Det er ingen som er tjent med den underrapportering vi i dag opplever, da dette
vanskeliggjør vårt arbeide for en sunn og fremtidsrettet avl.
Det finnes ikke èn eneste oppdretter der ute som ønsker å produsere syke hunder. Men når
det først skjer så MÅ vi i rådet få beskjed så raskt som mulig. Vi jobber kontinuerlig med
helse, men kan ikke gjøre noe konkret dersom vi ikke får tilsendt veterinærattest og
blodprøvesvar på hva som er galt.
Vi ber derfor alle om å benytte helseskjemaet på Dunker-ringens hjemmeside inntil en digital
helseundersøkelse foreligger.
Etter planen skal undersøkelsen komme i gang på sensommeren i år. Besvarelsen er
anonym og vil ta ca. 20-30 minutter å gjennomføre.
Vi både håper og tror at det vil legges inn stor innsats blant eiere, og ikke minst oppdrettere
for å få inn så mange svar som mulig. Dette krever en særdeles omfattende dugnadsånd.
Forestående avlssesong vil bli en stor utfordring for oss i avlsrådet, og vi vil være svært
kritiske til hvilke kombinasjoner av hunder som kan anbefales. Oppdretterne må fortsatt
gjerne komme med ønsker om en bestemt hannhund til sine tisper, men hvis vi ser en fare
for økt risiko av sykdom, vil vi anbefale en annen hannhund. Her må det tenkes nytt i tiden
som kommer.

Vi ber dere derfor innstendig om å delta i bevaringen av rasen vår, den er helt unik og svært
sårbar.
Men med felles innsats skal vi sammen klare også dette.
Avlsrådet for Dunker

