Rapport från de nordiska taxklubbarnas
samarbetsmöte i Alahärmä 7.7.2012.
Närvarande:
Björn G. Pettersen NDF, Wenja Rui NDF, VeraVestby NDF, Susie Hansen DGK, MajBritt Hansen DGK, Gitte Muldkjaer DGK, Lisbeth Buck DGK, Elisabeth Svanberg
SvTK, Carina Olsson SvTK, Perttu Ståhlberg FTK, Pauliina Sjöholm FTK, Inari Kuisma
FTK, Seppo Saari FTK, Tiina Anttila FTK, Camilla Tuovinen FTK, Kristina LundströmBjörk FTK

1. Mötets öppnande
Ordförande för mötet, Perttu Ståhlberg, hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl.
15.30.
2. Presentation av deltagarna.
Alla 16 deltagare presenterade sig själva.
3. PM från mötet i Danmark 2011
Björn G. Pettersen berättade att mötet i Danmark följde givet mönster.
Mötesdeltagarna var eniga om att dessa mötes överenskommelser borde få en viss tyngd
och att mötesdeltagarna också är skyldiga att föra tankarna vidare till sina respektive
lands klubbar.
4. Deltagarländernas lägesrapporter.
Från norskt håll kommenterades de norska siffrorna. B.G. Pettersen berättade bl.a. om
avelsstrategin i Norge med minimikrav för hälsan som rekommendation, där
rekommendationerna måste följas för att hund skall godkännas i avelslistan.
Från Sverige rapporterade Carina Olsson att man nu står i en svår situation gällande
reglerna för drev. Svenska kennelklubben har hoppat av kostnaderna för nytt datprogram
för resultatsregistrering. Frågan gav anledning till en diskussion kring huruvida ett
gemensamt registreringsprogram kan vara en fråga för de nordiska länderna. Carina
Olsson lovade sända reglerna som nu är under arbete i Sverige till respektive land, för att
utröna ifall de kunde användas (som underlag) för ev. gemensamma regler.
Från Finland kommenterade Inari Kuisma statistiken och berättade bl.a. att antalet starter
i prov är ok, men att antalet startande hundar minskar, och om att ett förslag till nya
drevprovsregler röstats ner, samt att ryggforskningsprogrammet fortskrider.
Här diskuterades kraven för olika storlekar och Inari berättade att man sedan tre år har
speciella prov för minitaxar, och ordförande konstaterade att dessa prov (PIKA) fungerar
väl, då 50-60 % av startande taxar får resultat, som även duger som bruksprov för
utställningschampionat, dock inte för brukschampionat.

Från Danmark kommenterade Gitte Muldkjaer samlingstabellens statistik och berättade
bl.a. att hälsofrågan nu är den som det sätts ner mest arbete på. Under det gångna året
hade man också väldigt få drevprov p.g.a. snöläget (!) i Danmark.
Wenja Rui konstaterade att bruksprov för erhållande av championat växlar mellan de
nordiska länderna, och föreslog att bruksprovskraven överlag kunde höjas.
Ordförande konstaterade att rapporterna, som alla deltagare fått, är offentliga och får
publiceras.
5. Färger
Tiina Anttila presenterade färgkombinationer i den allt brokigare uppsjö av färger som
förekommer hos taxar. Hon konstaterade bl.a. att färger som inte ens finns med i
rasstandarden har kommit in till Finland från England och USA. Tiina visade fotografier
och ett färgschema med kombinationer som rekommenderas och som avråds ifrån, men
konstaterade också att vill man ha en tax med en icke godkänd färg, är det lätt att
importera t.ex. en blå tax från USA.
Under den livliga diskussionen som följde konstaterades bl.a. att
- Svenska Taxklubben gjort en skrivelse om detta problem och sänt den till WUT,
- hundarna i varje fall registreras och att det gått mode i färgerna
- det är viktigt också för domarna att känna till detta problem
- vi inte vet hur hälsan påverkas genom nya kombinationer, men om ”färgrumban”
får fortsätta står vi inför en katastrof.
I Finland gör man nu en lista på tillåtna färger till Finska Kennelklubben, för att taxar
med icke-godkända färger inte skall registreras. I Sverige har man redan gjort detta,
men har tyvärr ändå inte fått det att fungera. I Sverige och Finland har problemet
uppmärksammats genom artiklar i facktidningen.
Ordförande konstaterade att vi har ett gemensamt problem, och att vi på bred front
borde informera om färger som inte skall kombineras p.g.a. hälsorisker. Beslöts att
Sverige och Finland, som redan har listor på färgerna, gör ett gemensamt
förslag, som behandlas på nästa möte. Kontaktpersoner är Pauliina Sjöholm FI
och Elisabeth Svanberg SE, som gör en gemensam sammanställning och
förbereder ett förslag i ärendet till nästa möte.

6. Bruksprov; gryt och drev
Seppo Saari (med Camilla Tuovinen som tolk) redogjorde för situationen i Finland där
grytproven nu står inför hot om att helt och hållet förbjudas. Jakten i sig är inte hotad. I
Sverige finns samma förslag nu på agendan. I Danmark var man för tre år sedan i samma
situation, men där har alla grythundsklubbar gått samman kring gemensamma direktiv
och då också fått behålla grytproven, som dock ser annorlunda ut än de svenska och
finska. De två personer som i Danmark förhandlat med myndigheterna kunde ge de
finska förhandlarna goda tips. Man frågar sig om det är bättre att släppa ut otränade

hundar på jakt. Camilla Tuovinen sade att vi vill behålla grytträningen för att taxens
lynne på sikt inte skall förändras.
I Finland har det redan länge blåst kring grytproven, som t.o.m. var förbjudna en period
på 1980-talet. Proven är noga reglerade.
Också i Norge är frågan aktuell, där har man demonstrerat för bevarande av grytproven.
Från norskt håll konstaterades att vi antagligen är i denna situation beroende på
urbaniseringen, som skapat en generellt negativ syn på jakt. För att bedriva jakt på t.ex.
räv och mårdhund, som kan bli samhällsproblem, är jakten viktig och etiskt försvarbar.
Förr var nästan alla taxklubbsmedlemmar jägare, nu används hunden allt mer som
sällskapshund Detta innebär att vi står inför en ny uppgift: Att hitta nya former för
aktiviteter, vilket man gjort genom s.k. jaktstigar i Danmark, där hunden skall lösa
problem ute i skogen.
Gällande drevreglerna sade Seppo Saari att reglerna varit ganska lika i de olika
länderna, men att de sedan ändrades för att passa ihop med andra hundrasers regler. För
att åter få gemensamma regler för drev bör vi ha kontaktpersoner i vart land. Beslöts att
Wenja Rui blir sekreterare för denna grupp, vars representanter för Danmark,
Finland och Sverige meddelas i augusti. Till ordförande för gruppen utsågs Björn
G. Pettersen. Gruppens uppgift är få fram ett förslag till gemensamma drevregler.
7. Samlingstabell
Sverige har nya grytprovsregler (de sänds till FTKs sekreterare) och de två sista raderna
på tabellens första sida stryks (gäller kraven för norsk viltspårschampion). Med dessa två
ändringar, som FTK:s sekreterare gör i tabellen, godkände mötet samlingstabellen.
(BILAGA 1)
Under diskussionen som följde konstaterades att ett jämförbart regelverk är hela tabellens
idé. Wenja Rui sade att om man ödelägger taxen som jakthund, ödeläggs den också som
sällskapshund, vilket uttalande applåderades. Bruksproven är alltså nödvändiga för
championat för rasens bästa.
8. WUT
Ordförande Perttu Ståhlberg och Björn G. Pettersen rapporterade från WUT-mötet (Welt
Union Teckel) som hölls i Moskva tidigare i år.
Frågan om de nordiska ländernas inflytande diskuterades. Konstaterades att vi i norden
håller hälsofrågorna som de mest intressanta, medan man i övriga länder inte lägger lika
stor vikt vid dessa. Weja Rui föreslog att beslut och diskussioner från dessa nordiska
möten kunde sändas även till WUT.
WUT möts år 2013 i Tyskland och 2014 är Finland värdland för mötet
9. & 10. Ögon och rygg (behandlades under samma punkt).
Gällande ärftliga ögonsjukdomar hos taxar konstaterades att Finland är det enda land som
kräver ögonlysning (vartannat år) hos taxar som används i avel.

Inari Kuisma berättade om ryggröntgenprojektet i Finland och om hur undersökningen
genomförs. T.o.m. år 2011 har totalt 1131 taxar röntgats. Av de i undersökningen
deltagande taxarna svarade 175 (av tillfrågade 318 i rätt ålder). Av dessa 175 har 45, eller
26 %, haft diskbrock. Undersökningen visar tydligt att antalet förkalkningar har stor
betydelse; hundar med större antal förkalkningar har tydligt fler symptom än de med färre
förkalkningar. (se BILAGA 2)
Under diskussionen framkom att man i Norge också röntgar avelstaxarna och att man där
samtidigt tar ett blodprov som sparas för att i framtiden kunna göra vidare underökningar.
Detta blodprov bekostas av taxklubben. Man konstaterar i Norge att taxen är en frisk ras
med ett problem, som man på allvar har tagit tag i. I Sverige är ryggröntgen inte
obligatorisk och åsikten framkom att SKKs hållning i frågan beror på en missuppfattning
om att röntgen är skadlig för hunden och att det är bättre att avla med gamla hundar som
inte visat symptom än att undersöka dem.
Danmark står i denna fråga i en ny och obekväm situation, då Danska Kennelklubben
(DKK) nu strävar till att ta bort alla krav från aveln! DGK har arbetat målmedvetet sedan
2002 med ryggfrågan, och i synnerhet för långhårstaxar har arbetet gett gott resultat.
Mötet antog en skrivelse som uppgjorts av Wenja Rui om taxarnas hälsa i tre punkter;
förbättring av taxarnas ryggstatus skall ha första prioritet, ögonlysning skall
fortsättningsvis rekommenderas och övrig hälsa kontinuerligt övervakas.
Beslöts att detta gemensamma uttalande från mötet sänds till alla de nordiska
ländernas taxklubbar och till WUT. (BILAGA 3)
11. Frågan om hur taxens popularitet som jakt- och sällskapshund kunde ökas
måste strykas från agendan p.g.a. tidsbrist.
12. Övriga ärenden
Ordförande föreslog att de baltiska länderna skulle fås med i vårt arbete med rasens bästa
i åtanke. Beslöts att till nästa nordiska möte bjuda in representanter från Estland,
Lettland och Litauen.
13. Mötet 2013 hålls i Sverige.

Ordförande tackade för livligt deltagande och avslutade mötet kl. 19.30.
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