
Ovärderliga Carrier 

Vårt nya hälsoprogram vilket kommer att gälla från med 1/1 2016. 

 I korta drag innebär det att hunden DNA-testas för PRA_1, istället för att ögonspeglas varje år. Alltså 

en enda gång behöver DNA tas på din hund och resultatet gäller hela livet. Hunden behöver ändock 

ögonspeglas åtminstone en gång under sin livslängd. PRA_1 är den vanligaste PRA sorten som vår ras 

har.  Märk väl , Vi har inte mycket PRA fall i vår ras, ca 1 fall/år, några år inget fall av alla 

ögonspeglade hundar, Sverige har jobbat bra med detta. 

Resultatet från DNA testet delas in i tre grupper: Normal/Clear, Carrier, Affected.  

För att göra allt lite mera lättläst kallas hunden som är: 

Clear (genetisk fri från PRA_1) för A  

Carrier (bärare av ett anlag av PRA_1, men är helt frisk) för B 

Affected  ( har ögonsjukdomen PRA_1) för C 

Det kunde lika gärna heta Tore, Ylva eller Signe, men det var lättare att använda bokstäver. 

Bokstäverna har alltså ingen klassindelning.  

Hund som är Clear (A) får betäckas med andra Clear (A) och Carrier (B).  

Hund som är Carrier (B) får bara betäckas med Clear (A). 

Hund som är Affected (C) får inte betäckas alls, förbud. 

Valparna mellan Clear (A) och Carrier (B) kommer aldrig att bli Affected (C). Helt friska hundar från 

PRA_1. 

Med förra hälsoprogrammet hade Carriern (B) inte fått användas alls i avel, men nu öppnar sig 

möjligheten att använda även Carrier (B). Det gäller ju bara att vara noga med att den betäcks med 

en Clear (A). Carrier (B) kan ju ha andra egenskaper som kan tas fram t.o.m bättre egenskaper än 

hund A (DNA gäller ju enbart ögat för PRA_1 inget annat). Carriern (B) är ovärderlig för rasens 

framtida utveckling, tänk på det. (det är inte bara ögon på en hund)  

Om Carrier (B) slutas att användas i aveln, så kommer vi att förlora så mycket andra bra egenskaper 

som vi absolut inte vill förlora. 

Vi har förlorat så mycket fina egenskaper, under tiden vi har haft vårt gamla hälsoprogram, så se 

till att det inte händer igen, sortera inte bort (B) alltså, så vi inte kommer att falla i samma fallgrop 

igen. 

Om det nu öppnar sig nya dörrar för Carriern (B), är det väl otroligt synd att missa dem? 

Samt bli inte ledsen om din hund är B, den skall också användas. Men som det ser ut idag så ratar 

man B hundarna och då kommer vi att bygga ris åt rasen, snälla gör inte det. 

Vi har räknat med att vi har 75 – 80 % A  hundar. 

 

 


