Golden Raceledelsens Sundhedsudvalg Årsberetning 2017

De største områder,på vore møder har været PRA, Ictyosis og Basis / Plus Stambøgerne, som
DKK introducerede for et par år siden.
DKK lancerede i år nye etiske retningslinier ved at tilføje en mulighed for at tage avlsretten fra en
opdrætter eller hanhundeejer, hvis man parrer to individer med recessive anlæg for samme
sygdom. DKK undtog dog her ichtyosis men har samtidig en holdning til at racen bør arbejde for at
reducere forekomsten af sygdommen.
Året startede med en omkonstituering. Maria Lindegård repræsenterer RL og Annelise Johansen
er pt. formand. Gunilla Penzien og Ulla Pedersen er medlemmer.
Efter planen skulle vi den 08.03.17 have haft et medlemsmøde vedr. DNA undersøgelser i
Sønderjylland med et foredrag af Gunnar Gram, på hans klinik i Rødding. Det skulle omhandle
"Gentest, baggrund og faldgruber”. Det lykkedes ikke at samle nok deltagere, derfor blev mødet
aflyst.
Efter nogle forhandlinger med de dyrlæger (Boysen og Nohr), der var involverede i undersøgelsen
af ichtyosis hos racen besluttede RL at droppe et planlagt møde, et møde der skulle afrunde
undersøgelsen og samle op på viden om lidelsen til nu. Dette blev for dyrt for racen, der havde
efter sigende været en form for opsamling tidligere, derfor usikkerhed om der kunne bringes noget
konstruktivt nyt på bordet.
RL og SU har også haft en dialog med DKK vedr. hyppigheden af øjenundersøgelser, hvor racen
bl.a. ønsker et større interval imellem. Foreløbig er der givet afslag grundet forekomsten af flere
forskellige anmærkninger, som DKK mener har betydning for racens sundhed.
Vi bad også DKK om at præcisere nøje hvilke tiltag vi kunne gøre, for at bringe ichtyosis ned uden
det fik uønskede sideefftkter for avlsarbejdet. Denne korrespondance foregår stadigvæk.
Endvidere bad vi DKK uddybe processen, nå de reagererde over for en hanhundejer eller
opdrætter, når de nye etiske retningslinier blev overtrådet.
Endelig har vi set på Goldens egne avlsanbefalinger og diskuteret om noget skulle ændres i
forhold til DKK´s nye opdeling af stambøger i Basis og Plus. Plus står for stambogsregistrerig, der
overholder racens avlsanbefalinger.
I den forbindelse har vi planlagtet medliemsmøde d. 8. april med 3 punkter på dagsorden, der
omhandler:




Gennemgang af de gældende regler for BASIS og BASIS+ stambøger, se goldens aktuelle
avlsrestriktioner. RL ønsker at ændre denne anbefaling. (se yderligere på hjemmesiden)
Gennemgang af gældende regler for PRA . RL´s ønsker om en restriktion på området.
ICT: DKK ønsker at goldens arbejder for på sigt at nedbringer antallet af ICT i vores
race. Vi vil gerne spørge jer om, hvordan I tror dette kan gøres.

Vi håber så mange af jer som muligt kommer, så vi kan få en god debat om racens fremtid.

