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VHK har under arbetets gång efterfrågat synpunkter angående RAS. VHK har frågat samtliga
som har skickat in synpunkter om RAS om VHK får tillåtelse att publicera synpunkterna
anonymt. Detta då vi eftersträvar transparens i arbetet med RAS. Ett antal har inte gett
tillåtelse, ett antal har inte svarat och ett antal har svarat och gett tillåtelse för VHK att
publicera. Nedan är de synpunkter som VHK har fått tillåtelse att publicera, besvarad med en
kort kommentar från VHK:

För det första - vilken bra och informativ sida för klubben! Jag tilltalas väldigt mycket av
transparens kring vad som händer så att medlemmarna kan hålla sig ajour, men också till
själva inbjudan av att tycka till. Stora guldstjärnor för det tänket! Jag har faktiskt med
stort intresse läst igenom hela RAS och uppskattar andemeningen väldigt mycket. Jag tror vi
är fler raser som kommer behöva tänka på samma sätt kring genetisk variation.
Inmönstringstanken är väldigt spännande men verkar också vara nödvändig. Och då är det
väl helt logiskt att man sätter mål på att fler både mentalbeskrivs och exteriörbeskrivs, så att
man har koll på att behålla själva rastypen även om man mönstrar in djur som kommer
utifrån. Gillar också valphänvisningskraven kring både att stamtavleberäknad inavelsgrad
måste hållas låg och att inte ge valphänvisning för upprepade kombinationer. En riktigt bra
och nytänkande RAS! Tänk vilket språng ni tagit jämfört med hur RAS såg ut för de flesta av
oss när vi trevande satte igång med de första strategierna för ~20 år sen Något jag
möjligen saknar är några ord om möjligheterna att nyttja dubbelparning som ytterligare ett
alternativ till att fler hanar kan gå i avel trots att begränsat antal tikar används. Kan det vara
något att lägga till?
VHKs kommentar: Tack! Dubbelparning och artificiell insemination är absolut något vi ska
försöka nämna i dokumentet! Det är en ide som lyfts av flera och som vi tycker är väldigt bra.

Hej!
Jag deltog på informationsmötet om RAS. Jag vill först bara börja med att säga att jag tycker
ni gjort ett hästjobb med utkastet till RAS. Det är så mycket bra grejer med. Jag tycker
styrelsen gjort, och gör, ett bra jobb.
Det blev ju en del diskussioner under mötet, men i huvudsak var det detaljkommentarer och
ganska lite som egentligen handlade substansen - dvs om målet och de strategier som
föreslås om hur man ska uppnå det. Vilket jag tänker hade varit mer intressant att prata om.
Angående diskussionerna om tabeller (hur många och vad ska de innehålla), olika
tillägg/förtydliganden som efterfrågades... En idé är att skapa bilagor (eller online appendix
som läggs på hemsidan) och lägga vissa tabeller eller information som efterfrågades där. Så
kan den specialintresserade kolla där, men texten hålls läsbar :)
VHKs kommentar: Tack! Vi har 3 bilagor, en som heter Diagram och Tabeller, en som heter
Stamtavlor och DNA och en som heter Hälsoenkäten 2021, men de försvinner kanske lite i
sammanhanget eftersom de inte diskuterats i någon större utsträckning.
Inte detaljläst allt men wow vilket jobb som lagts ner på detta! Och mycket spännande
nytänk! Och så trevligt att läsa hur inbjudande klubben låter kring arbetet med RAS.

VHKs kommentar: Tack! Vad roligt att höra att du tycker det. Totalt har det ägnats strax över
1000 timmar på dokumentet (förberedande informationsinhämtning, jämförelser med andra
rasers RAS, samtliga bruksrasers RAS har studerats i detalj, forskningsrapporter har lästs,
arbetsmöte med SKK, SLU och SBK har genomförts, skapandet av tabeller, hantering av
hälsoenkät osv) så det är roligt att höra att du uppskattar det!

MYCKET bra! Tack för det enorma arbete som ligger bakom. och tack, tack att det finns folk
som verkligen försöker få alla att förstå hur otroligt bedrägliga den klassiska metoden för
beräkningen av inavelsgrad (Wright´s) verkligen är... En enda synpunkt so far: varför går inte
detta att dela? Flera behöver läsa!
VHKs kommentar: Tack! Ja, vi har alla ett stort jobb framför oss och vi är full av tillförsikt
inför framtiden. Vår analys är att just sättet att se på avel kommer att ändras mycket de
kommande 5–10 åren, en förändring som vi välkomnar då vi är övertygade om att det
kommer att gagna våra hundars hälsa. Dokumentet går att dela

Hej, vilket jobb ni lagt ner, bra jobbat!
Något jag reflekterade över är på mentalbiten. Att man pratar om hög nyfikenhet, men att
rädslorna drar ner. Jag hade gärna sett att man hade separata diagram för dessa så det blev
tydligare och lättare att följa resonemanget i texten. Framförallt eftersom det även
uppmuntras att tex jobba bort rädslor.
Det skulle också var önskvärt med redovisning av skotträdsla.
VHKs kommentar: Tack! Det är en bra ide. Det har varit svårt att redovisa den mentala delen,
vi skulle gärna vilja ha en önskad profil bland annat. Vi fortsätter bearbeta det så ser vi vart
vi landar!

