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Regler gällande DNA-test för medlem i SAIGIT 

 
Medlem i SAIGIT förbinder sig i normala fall att före första parning av sitt avelsdjur 
DNA-testa sin hund för PRA-CRD3 (Progressiv Retinal Atrofi av typen CRD3). 
Detta gäller både hanar och tikar.  

 
Resultatet skall redovisas för avelsrådet som kommer att föra statistik och upprätta 
register för samtliga avelsdjur.  

 
För hund som uppvisar ögonsjukdomar som omfattas av SKK:s avelsförbud följer 
man de regler som fastslagits av SKK. 

 
OBS! Tillfälliga regler 
Då vi på grund av covid-19 är utan laboratorium för DNA-tester av PRA-crd3 
måste vi tillfälligt ändra våra regler vid avel. Om du har en otestad hund som ska 
gå i avel under tiden tester är omöjliga, kommer istället mor- och farföräldrarnas 
testresultat att gälla. En av kombinationerna måste vara helt normal, d v s ingen av 
dem får vara anlagsbärare. Om båda föräldradjuren saknar DNA-test måste en av 
dem vara HELT fri från PRA-cdr3 i både mor- och farföräldragenerationen.  
 
Det arbetas för fullt för att få fram ett nytt laboratorium, och vi hoppas att det 
hinner lösa sig innan någon befinner sig i en situation där något av föräldradjuren 
inte är testat för PRA-cdr3. 
 
Om något är oklart kan du kontakta Annica Bladh Jakobsson,  
Mobil 0768 646 887 eller e-mail annica_morris@hotmail.com 
 
Vi har full förståelse för att detta kan innebära problem för våra uppfödare, men 
det är för tillfället det bästa vi kan göra! Som uppfödare har vi även lagen att följa: 
 
 ”Förbud mot avel med sjuka djur 
Hundar och katter får inte användas i avel om någon av följande punkter är 
aktuella: 
- De har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan 
nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra 
avkommorna att bete sig naturligt. 
- De är eller är med stor sannolikhet bärare av recessivt anlag för sjukdom, letala 
anlag, defekter eller andra egenskaper som kan medföra lidande eller negativt 
påverka avkommornas naturliga beteende, såvida inte parning sker med individ 
som är konstaterat fri från motsvarande anlag.” 
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Att använda en hund med resultatet genetiskt affekterad (affected) i avel samt att 
para anlagsbärare (carrier) med anlagsbärare (carrier) bryter mot SKKs grundregler. 
Tillåtna är däremot kombinationer mellan normal (clear) x normal (clear), samt 
normal (clear) x anlagsbärare (carrier). 

 
Det är obligatoriskt att redovisa resultatet för användaren av avelsdjuret. 
 
 
Befintliga regler om ögonlysning gäller oförändrade. 
Se länken Regler för ögontester före avel ovan för regler om ögonlysning!  


