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Svenska Dreverklubben
Att: Lena Lindström

Ärende: Motion till SDK:s dreverstämma 2020

1. Förslag om att införa garanti mot lungödem

Bakgrund
Under en följd av år och decennier har dreverrasen brottats med problem med
lungödem. Vissa år något färre rapporterade än andra år. Något som vi emellertid
sannolikt kan slå fast är att det finns ett visst mörkertal. Hur många det är som
årligen drabbas vet därför ingen med säkerhet, men den verkliga andelen av rasen
som drabbats är med stor sannolikhet större än det som blivit rapporterat till
avelskommitten.

Alla som följt rasen under några decennier har nog kunnat urskilja vilka linjer som
innebär högst risk för lungödem. Tyvärr är fenomenet nu så spritt i rasen att det
dyker lite här och där. Men det är bara genom att rapportera och vara öppen med
problemet som verkningsfulla åtgärder kan sättas in och avhjälpa problemet. Jag är
personligen övertygad om att det varken är försent eller omöjligt att få bort
lungödem från rasen. Det gäller bara att ha en konsekvent och öppen hantering av
problemet. Då kommer problemet med lungödem att inom snar tid att försvinna.

Som den dreverinitierade minns hade vi för två decennier sedan relativt stora
problem med smala och trånga underkäkar i rasen. Efter att SDK infört tydliga
anvisningar om att det ska bedömas strängt vid exteriörbedömningar och berörda
hundar började bli utslagna på utställningar, så nära nog försvann problemet på
några år. Idag är det tämligen ovanligt att dyker upp hundar med markant smal
eller trång underkäke. Ett bevis gott nog för att en konsekvent hantering medför
möjligheten begränsa problemet och att det på sikt försvinner.

Låt oss själva inom dreverrasen m h a veterinärerna komma tillrätta med lungödem
problemet. För vi har många kunniga och kompetenta uppfödare som är väl
förtrogna med vilka linjer som är mindre riskfyllda än andra.
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2. Förslag till utformning av garantin

1. SDK utformar en mall för garantin som uppfödaren använder sig av och ger
valpköparen ett bevis om garanti, i de fall hunden drabbas av lungödem före 5
årsdagen. Detta garantibevis lämnas i samband med att köparen hämtar sin valp
hos uppfödaren.

2. Lungödemet ska vara konstaterat av legitimerad veterinär och skriftligt intyg ska
ha utfärdats.

3. Reklamationen från köparen till uppfödaren blir giltig först sedan köparen
rapporterat den aktuella hundens lungödem till SDK:s avelskommitte och med
kopia av bilagt veterinärintyg.

4. Uppfödaren blir då skyldig att återbetala valppriset till köparen. Om köparen
hellre vill ha ny valp och uppfödaren har möjlighet att leverera en ny valp kan det i
så fall vara kompensationen istället för att återbetala valppriset, förutsatt att
köparen då önskar en ny valp.

Genom det här förfarandet kommer benägenheten öka att anmäla lungödem och att
avelskommitten får ett bredare underlag för att arbeta fram lösningar på problemet.
Det kommer säkerligen också innebära att uppfödare och ägare till avelshannar blir
än mer noggrannare i urvalet av kombinationer och avelsdjur.

Med Dreverhälsningar

Morgan Wackt


