Information från SVERAKs hälsokommitté
angående blodgruppsparningar (B-hona med A-hane)
Den 16 januari 2012 fick SVERAK ta del av ett yttrande Dnr 31-14083/11 från Jordbruksverket.
Yttrandet gällde blodgruppsparningar då frågor uppkommit i samband med att en av våra uppfödare hade besök
av länsstyrelsen för att ansöka om tillstånd enligt 16§ djurskyddslagen.
Jordbruksverket anser att vi bryter mot denna paragraf när vi medvetet parar en B-hona med en A-hane då
kattungarna dör om man inte håller kattungarna ifrån kattmamman.
SVERAK skickade ett brev till Jordbruksverket och blev inbjudna till ett personligt möte vilket avhölls den 10 maj.
Handlingar som förklarar och motiverar nyttan med dessa parningar och förklarar risken med ett rent förbud har
skickats både från oss och andra parter med forskningsresultat och brev från både forskare och uppfödare till
Jordbruksverket.
Jordbruksverket har efter mötet sammanträtt med sina jurister och efter inbördes diskussioner nu kommit fram till
den lösningen som de anser rimlig. De öppnar upp för möjlighet att söka dispens hos Jordbruksverket för att para
honkatter med blodgrupp B med hankatter av blodgrupp A. Dessa dispenser där man motiverar vikten av tänkt
parning kan skickas både via epost och som vanligt brev till Jordbruksverket och normal handläggningstid är ca en
månad. Eventuella avslag kan överklagas.
SVERAK hade självklart hoppats på ett, för våra uppfödare, mer fördelaktigt svar. Samtidigt har Jordbruksverket
inte stängt möjligheten för att inkomma med starkare argument baserat på (nya) forskningsresultat, vilket skulle
leda till ett nyöppnat ärende och i den bästa av världar en annan tolkning. SVERAK ser inte därför detta som ett
avslutat ärende utan kommer fortsätta att samla in information.
Nedan följer brevet från Jordbruksverket
_____________________________
Enheten för sällskapsdjur
Michael Diemer
Tfn: 036-155859
E-post: michael.diemer@jordbruksverket.se
Information
Enligt 1 kap 24 § Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5)
framgår att djur inte får användas i avel om:
1. De har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas,
2. De är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel
uppsättning för sjukdom,
3. De är eller med stor sannolikhet är bärare av ett enkelt recessivt anlag för
sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från
motsvarande anlag,
4. Parningskombinationen utifrån tillgänglig information ökar risken för
sjukdom eller funktionshinder från avkomman,
5. De uppvisar beteendestörningar i form av överdriven rädslereaktion eller
aggressivt beteende i oprovocerade eller för djuret vardagliga situationer,
eller
6. De saknar förmåga att föröka sig på ett naturligt sätt
Enligt 4 kap 1 § i ovan nämnd författning får Jordbruksverket medge undantag
från bestämmelserna om det finns särskilda skäl.
Man kan alltså ansöka om dispens för att få använda en honkatt med blodgrupp
B i avel med en hane med blodgrupp A. Jordbruksverket kommer då att i varje enskilt fall bedöma
om de skäl som angivits kan betraktas som särskilda. Eventuellt avslagna
dispensansökningar kan överklagas.
Med vänliga hälsningar
Michael Diemer

