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Ordföranden Leif Gulin
(aveslråd) Silvägen 7

860 30 Sörberge
Tel: 060-578743

epost:leif.gulin@sca.com

Kassör: Bo Tobiasson
(ledamot) Lärkstigen 11

918 31 Sävar
Tel:090-508 10

epost: tobiasson.bo@telia.com

Ledamot Wåge Lundgrehn
Marsjö Storegård 3
340 12 Annerstad
Tel.0372-23008
070-5240875

epost: lundgrehn@minpost.nu

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen

Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer fokuseras innehål-
let på årsmötet i Östersund. Tyvärr har vi inte fått in några artiklar från våra medlemmar denna
gång vilket gör tidningen aningen tunnare än normalt. Vi får hoppas att vi kan rätta till detta
till nästa nummer då höstens jaktberättelser förhoppningsvis dokumenterats och skickats in.
Fatta pennan och skriv, skicka resultatet till Jan-Erik eller mig!

/Märit

Jan-Erik Bjermkvist (uppgiftsinsamlare)
Lögdö 4171
860 33 Bergeforsen
Tel: 060-80420
email:jbje.bjermkvist@spray.se

http://www.halleforshunden.org

Register- Jan-Erik Bjermkvist
hållare Lögdö 4171
Sekreterare 860 33 Bergeforsen
(avelsråd) Tel: 060-80420
epost: jbje.bjermkvist@spray.se

Ledamot: Kent Lindgren
Rödögården 1647
835 92 Krokom
Tel: 063-34380

epost: kentlindgren@bredband.net

Suppleant Jörgen Markusson
Nybyvägen 4
830 30 Lit
Tel: 0642-510 77

epost: jorgen.marcusson@zednet.nu

Suppleant Märit Truuts
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
0481-12112

epost: marit.truuts@halleforshunden.org

Märit Truuts (formgivning)
Ruskemåla gård 306
382 91 Nybro
Tel: 0481-12112
email: marit.truuts@halleforshunden.org
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Det är i slutet av augusti och endast
några dagar kvar tills älgjakten bör-
jar. Fortfarande ät det full sommar,
temperaturen håller sig stadigt ovan-
för 20-graders strecket och hundarna
ligger mest och dåsar i skuggan.

Fortsätter värmen in i september kommer jakt-
dagen att indelas i ett tidigt respektive sent
morgon och eftermiddagspass med en vilo-
paus mitt över dagen.

Början av september har, beträffande tempe-
raturen, under senare år blivit mer och mer
sommarlik. En förändring som innebär att
många jaktlag ofta väljer att skjuta på jakt-
starten. Annat som tillkommit är ett ökande
behov av kylanläggningar för att möjliggöra
en bra hantering av skjutna älgar. Dessa ut-
gör en del av de beståndsdelar som gör jak-
ten enklare och smidigare.

Viktigast av allt är dock att hundarna är i trim
och att relationerna till jaktgrannarna är de
allra bästa. Under en lång jaktsäsong upp-

står normalt flera tillfällen då något av grann-
lagen skall kontaktas. Kontakter som blir så
mycket enklare och lättare ifall förhållandet
mellan lagen sedan tidigare är gott. Om så
inte är fallet så kan ett litet tips vara att låta
de yngre jägarna få mera plats. Eventuella
surdegar brukar kunna lösas med hjälp av en
del ungdomlig entusiasm.

Allt som bidrar till att göra all jakt ännu säk-
rare och effektivare är välkommet.

Ett sådant bidrag kan vara en underskrift på
den budkavle för en bättre rovdjurspolitik
som Svenska Jägareförbundet, LRF och
Svenska Kennelklubben gemensamt över-
lämnade till riksdagspartierna den 7 septem-
ber. Bl. a krävs där en ändring av paragraf 28
som berör nödvärnsrätten vid rovdjursan-
grepp på hundar och annan tamboskap. En
stärkt nödvärnsrätt kanske inte räddar så
många hundar från att även fortsättningsvis
bli angripna och dödade (flertalet av angrep-
pen sker utom synhåll för föraren och hun-
den är i allmänhet död då den hittas), men
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vetskapen om att jag som jägare med stöd i
lagen kan försvara och hjälpa min angripna
hund ifall möjligheten finns är gott nog. En
sådan lagändring skulle med säkerhet med-
föra att många jägare nyanserar sina uppfatt-
ningar i rovdjursfrågan.

Sedan något år tillbaks så arbetar vi inom klub-
ben med en s.k. unghundgranskning. Den
innebär att alla ägare till en unghund, under
hundens första riktiga jaktsäsong, ombeds
att fylla i ett protokoll där hundens prestatio-
ner under hösten blir bedömda. I höst är det
hundar födda år 2005 som skall bedömas och
alla berörda hundägare har väl vid denna tid-
punkten fått ett utskick ifrån klubben med
formulär och medföljande instruktion. Det är
angeläget att alla efter bästa förmåga tecknar
ner sina bedömningar och att dessa efter av-
slutad jaktsäsong skickas till klubben.

Du som har en hund som skall granskas och
har frågor som rör detta kan kontakta Jörgen
Markusson.

Du som köper en rasregistrerad hund har
säkert noterat att det med valpen följer det
en hel del papper. Förutom registreringsbe-
vis i SKK, köpeavtal, veterinärintyg o.d. bru-
kar en blankett för ägandeuppgifter hos
SKK följa med. Den blanketten skall fyllas i
och sändas in till SKK. Inom någon/några
veckor skickas en ägarbekräftelse tillbaks
till dig om att du nu finns registrerad i SKK:s
hundägarregister.

För klubben det är viktigt att alla hällefors-
hundägare finns med i SKK:s
hundägarregister eftersom utskick till och
kontakter med olika hundägare ofta sker via
utdrag ur registret.

Exempel på detta är ovan nämnda utskick av
unghundgranskningen. Endast hundar vars
ägare finns i registret kan få ett utskick. Till
övriga hundar finns ingen känd ägare och
därmed heller ingen adressat.

Du som ännu inte ägarregistrerat din hund i
SKK:s hundägarregister uppmanas därför att
göra detta.

Slutligen något om de månader som ligger
närmast framför oss. Jag hoppas att ni alla får
många trevliga och spännande jakt-
upplevelser tillsammans med ett välskjutande
gevär, en fulltränad hund, ett par väl ingångna
kängor och några glada jaktkamrater – vik-
tiga ingredienser i lyckade jakter.

Till er som inte är så skrockfulla önskar jag
GOD JAKT och till alla er andra säger jag
SKITJAKT PÅ ER.

Leif

PS.

Har du en duktig hund glöm då inte att an-
mäla den till ett/flera jaktprov.

- I natt drömde jag om din fru.

- Jaså, vad sa hon då?

- Inte ett ord

- Då var det inte min fru!!
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Årsmötet

Bild: Leif och knäfallande älg

Vår guide berättade att kalvarna skildes re-
dan under första till andra dygnet efter
födseln från älgkon, väntade man längre så
hann älgkon utveckla känslor för älgkalven
och då var det betydligt riskablare att skilja
kalven från kon. Orsaken till att  kalvarna skil-
des från kon var att man skulle kunna ta till-
vara på älgmjölken för förädling, vilket är en
lönande affär. Kalvarna fördes till ett litet hägn
där de fick vistas med människor dygnet runt
och matades med nappflaska den första ti-
den för att på så sätt präglas på människor.

Skogens konung gick ner på knä för ordfö-

randen som i ett försök att få ordföranden

att sluta upp med att utveckla Hällefors-

hunden, då detta skulle få förödande kon-

sekvenser för älgstammen i framtiden. Ord-

föranden verkade inte ta bönfallandet på

riktigt allvar?

Årets årsmöte hölls i ett regnigt och
gråmulet Orrviken parallellt med
SÄK:s hundutställlning i Sandviken
båda platserna belägna strax utanför
Östersund.

Cirka tjugofem hälleforshundar ställdes ut
vilket får anses vara ett antalsmässigt bra re-
sultat. Många av dessa fick första pris och vi
kunde även notera att det fanns många extriört
fina tikar. Förhoppningsvis kommer de också
att meritera sig jaktligt och blir då värdefulla i
aveln.

Efter utställningen gjordes en kort förflytt-
ning till Moosegarden, Orrviken,  där årsmötet
gick av stapeln.

De som ville fick en intressant guidning i ett
stort älghägn, för att titta på tama älgar på
nära håll. Tror att det var många med mig som
tyckte det kändes lite konstigt att se älgar på
så nära håll utan att fundera på skottlägen.
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Lill-matte Lilli-Nor Heggebrenna

Mötesdeltagare på årsmötet

Efter guidningen bjöd Hälleforshund-klub-
ben på middag med trevlig samvaro med ett
naturligt diskussionsämne kretsande kring
hälleforshundar och älgjakt.

För egen del hämtade jag och min fru Gunilla
en valp på årsmötet från Kjell Heggebrenna,
så resan till årsmötet var för egen del två flu-
gor i en smäll.

Lycka till med pågående och kommande älg-
jakt !

/Jan-Erik Bjermkvist

Sjukdomsenkät
Har i dagsläget fått 100 svar vilket är över
förväntan .Tackar alla som gjort sig besväret
att fylla i enkäten. Återkommer i nästa tid-
ning med en enkel bild över hur frisk/sjuk
hälleforshundrasen är utifrån enkäten.



Bilder från årsmötet

Domaren bedömer en och annan svensk hund samt även några norska

Småbarnen som fann varandra



Årsstämma i
Hälleforshundklubben

Tid: Lördagen den 27 maj 2006 kl 13.00.

Plats: Östersund

Närvarande: Sammanlagt 34 personer.

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 1. Beslöts att röstning i första hand skulle ske genom handuppräckning från medlemmar
i lokalen

§ 2. Till mötesordförande valdes Jörgen Markusson

§ 3. Anmäldes att Märit Truuts utsetts till protokollförare.

§ 4. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Anders Hagman
och Jonas Moberg

En något förvirrad mötesordföranden
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§ 5. Beslöts att samtliga har närvarorätt och klubbmedlemmar har yttranderätt

§ 6. Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7. Utskickad dagordning antogs.

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsbokslut upplästes och godkändes.
Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§ 9. Beslöts att fastställa årsbokslutet samt att vinsten på 4451 kr skulle gå till kassan

§ 10. Styrelsen redogjorde för de uppdrag årsmötet i Boliden givit styrelsen.
Styrelsen har funderat på förslaget om unghundstävling som ett led i att
stimulera jaktprovsverksamheten. Stämman beslutade att styrelsen arbetar
vidare på förslaget och tillsätter en grupp som avgör om det är möjligt att
anordna en dylik tävling samt att styrelsen skickar ut en intresseanmälan i
nästa tidning.

§ 11. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 12. A: Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsplan
B: Beslöts att godkänna styrelsens rambudgetförslag
C: Beslöts att godkänna oförändrade medlemsavgifter.

Beslöts att slopa jaktprovsersättningen

§ 13. I tur att avgå var ordinarie ledamöterna Jan-Erik Bjermkvist,
Wåge Lundgrehn och Märit Truuts. Samtliga omvaldes

Leif Gulin omvaldes till ordförande i Hälleforshundklubbens styrelse.
Styrelsens utseende för 2006:
Leif Gulin, ordf (omval 1år)
Jan-Erik Bjermkvist, sekreterare (omval 2 år)
Bo Tobiasson, kassör (1 år)
Kent Lindgren, ledamot (1 år)
Wåge Lundgrehn, ledamot (omval 2 år)
Jörgen Marcusson, ledamot (1 år)
Märit Truuts, ledamot (omval 2 år)

§ 14. Omval av revisorerna Assar Karlsson och Kerstin Boman.
Nyval på revisorsuppleanterna Ingemar Westerlund och Larry Westerlund

§ 15. Till valberedningen omvaldes Thord Norlén, Anders Hagman och Rickard Gradin.
Anders Hagman utsågs till att vara sammankallande.

§ 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
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§ 17. Inga motioner hade inkommit.

§ 18. Mötet avslutades

Övriga frågor från stämmodeltagarna

Medlemmar från Norge efterlyste en kontaktperson i Norge. Styrelsen kommer under
året att behandla frågan.

Fråga angående höftledsröntgen diskuterades. Klubben har krav på känd
höftledsstatus i sin avelstrategi.
Stämman diskuterade dagens metod vid bestämmande av höftledsfel samt
hur olika veterinärer hanterar hundarna i samband med röntgen.
Styrelsen påpekade att vi som klubb kan vara med i en diskussion angående
metoden men vi kommer inte frångå kennelklubbens regler.

Leif Gulin redogjorde för hur avelsarbetet fortgår. Klubben följer den
Avelsstrategi som har antagits och godkänts av SÄK och SKK.
Leif redogjorde för vad det innebar att vi idag har en öppen stambok. I och
med en öppen stambok så har man rätt att plocka in material i rasen som
inte är en ren hälleforshund. Detta kan göras för att utöka avelsbasen, dock
ska detta göras under mycket kontrollerade former beslutade av avelsrådet.
En hund som plockas in måste tillföra något till rasen annars tar man inte in
något utifrån, de avkommor av en dylik parning som har hälleforshunds-
egenskaper (ser ut som en hälleforsare, har bra jaktegenskape) kan sedan
mönstras in som en hälleforsare. Leif frågade om stämman kunde godta en
dylik inparning om det visar sig att det behövs. Om det behövs så tyckte
mötet att det är OK att para in en annan hund i rasen.

 Vid protokollet:

Leif Gulin Anders Hagman Jonas Moberg

Intresserade medlemmar på årsmötet



12

Annons
Kraftig og fin tikvalp til salgs, f. 13.04.06 etter
Mira, reg. nr. AS37183/2001 og Ajo, reg.
nr.AS11884/2002.

Valpen er selvstendig og skogsvant og har
noe båndtrening. For mer informasjon, kon-
takt Gunnar Bostad,  tlf. 0047 72831047 / 0047
95932550.

Mailadresse gun-bos@online.no.

For informasjon kan også Jørgen Markusson
på tlf.0642-51077 kontaktes.

Kassören
Hej på er alla.

Har nu fått ett provex på den nya kepsen och
den ser mycket fin ut.Men det dröjer ända
fram till november innan jag får leverans och
då kan ni som så önskar beställa. Priset blir
som tidigare 100 kr. Den nya kepsen finns att
beskåda på vår hemsida Skicka pengar på vårt
PG 8304878-5 och skriv på talongen vad ni
vill ha Det finns ju även tidigare ex av vår
medlemstidnig.

God Jakt

Bosse

Försäljning

Medlemsartiklar
Kepsar, 100 kr st
Tidigare årgångar av
vår medlemstidning
kostar 20 kr st

Skicka pengarna på vårt PG 830 48 78-5 och
skriv på talongen vad ni vill ha.
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▼❖❃ ◗P ❂❈■❃ ❍ ❵P❂▲❑❃ ❅❈◗ ◗❍❆ ❇P❆◗ ❖❃❆ ◗❈✿ ❱❃❂❃ ✿❂❲❊❊✿ ❃✿✿ ❱❈✿❃ ❃✿✿ ▼◆◆■ ✾❊❃❂❂❈❊❍■✿❈❂ ✾❂ ❖▲❑❑❄❃✿
✿❍❄❄ ✿❱❏ ❍❆✿❈❂❆❃✿❍▲❆❈❄❄❃ ✾❊❃❂❂❈❊❍■✿❈❂❋❛❍❃ ◗❈■■❃ ❂❈❊❍■✿❈❂ ❖❃❆ ❅❃❆ ❉❆❆❃ ◗❍❊ ■▲❅ ✾❊❃❂❈ ▲❅ ◗❍❆
❇P❆◗ ■❖P❄❄❈ ■❑❂❍❆❊❃ ❜▲❂✿ ❍ ❈✿✿ ❃❆❆❃✿ ❄❃❆◗❋ ❝❜■❈❂❱❈❂❃ ❃✿✿ ◗❈■■❃ ❂❈❊❍■✿❈❂ ❇❃❆✿❈❂❃❂ ❈❆◗❃■✿ ❙❇❍❑❞
❅✾❂❖✿❃ ❇P❆◗❃❂❡
❢✲✭ ✼✱✵ ✭✮✹❣ ✴✶✶✴✭ ✹✺✴❩✱✮✶❤✶✻✷✷ ✷✴✰✬❨✴✭ ✐❴ ❤✸✵✯✮❤✯ ❬✴✼ ✮✶✶✮ ✹✸❬ ✲✳✴✭ ✼✱✵ ✭✮✹
❘✾❄■▲❈❆❖✾✿❈❂ ✾❂ ❈❆ ❱❍❖✿❍❊ ❇❯✾❄❑ ❀❁❂ P❑❑❀❁◗❃❂❈ ▲❙❇ ❇P❆◗✾❊❃❂❈ ❀❁❂ ❃✿✿ ❅❍❆■❖❃ ❂❍■❖❈❆ ❀❁❂ ✾❂❀✿❄❍❊❃
■❯P❖◗▲❅❃❂ ❍❆▲❅ ❂❃■❈❆❋ ❥❍■■❃ ❍❆✿❈ ◗❍❆ ❅❁❯❄❍❊❇❈✿ ❃✿✿ ❊❈ ◗❍❆ ❜❍❄◗ ❃❱ ❂❃■❈❆❡

❦❤✱❩❤✮ ✱✵ ✲✳✮✭✮✵❬✲✶✮✵ ✼✻ ❧✵✵✴✭ ✺❴ ✰✻✵✼✴✵✹ ✭✴✳✱✹✯✭✴✭✱✵✳✹✷✴❨✱✹♠❳✱✶✶ ✼✻ ❨✴✯✮ ❬✴✭♥
♦✮ ✴✵ ✯✱✯✯ ✺❴ ♣♣♣♠✹❤❤♠✹✴ ✴✶✶✴✭ ❤✸✵✯✮❤✯✮ ✸✹✹ ❨✱✮ ✴❣✺✸✹✯ ✱✼q✹❤❤♠✹✴ ✴✶✶✴✭ ✭✱✵✳ rs❣t✉✈ ✇r ✈r♠
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✡☛☞✌✍✎✏ ✑☞✌✌☞✒✎✒✓✔✔☞✌ ✕✖✌✎☞✔✗✍☛✘✌✙☞✌ ✚✛ ✜✢✣ ✤✥ ✡✦✧★✩✪
✫☞✒ ✛✤✬✚✭✥ ✣✛ ✛✛ ✮✏✯ ✛✤✬✚✭✥ ✣✛ ✰✛ ✱☞✲✍✖✳✏ ✴✴✴✵✍✎✎✵✍☞

✶✷✸✹✺✻ ✼✽ ✼✾ ✿✽

❀❁❂ ❃❄❂ ❅❆❇❈❂❃❉❊❅❈❆ ❋ ●❈❆❊❉●❊❉ ❍■❄❆❏●❉ ❑❄❆❆❄▲●▲▼◆◆❄❆
❖❂❄❏❏❊❉▲❄❏❃❉❆ P❉❆❏ ◗❈❏❄❆◆❄❂❘❙❄▲❚ ❯❱❋❲❳❨ ❩❯ ❬❱❭ ❯❲❯❨❋❱❩ ❱❩ ❩❪
❫❋❴❈❏❊❚ ❵❉❆❏❛❂❈❏❄❆◆❄❂❘❜❏●●❛❏❄

❝❞❡❢❣❤❤✐❥ ❦❧❡♠ ♥ ❥♦ ♠♣ q❝qr
st✉✈✇①①②③ ④⑤✉⑥ ⑦⑧ ⑨⑩ ❶❷❸ ❹❺❸ ❻❷❷❻ ❹❺❸ ❼❻⑧ ❽❾❿➀ ⑨⑩ ➁❻❷❿ ⑧⑨➂➃❹➀⑧⑨⑧❻➄ ➃ ➅➁⑨⑩❹❽❻ ➆⑨⑩⑩⑨❷❽❷➇➈➉
➈⑨⑩ ❽❺❹➀⑩❻➄❹➊⑧➃➀➀ ➊➋⑧ ❻➁ ❹➃⑩ ➇❿❿➊❾➄❻⑧⑨➌➍❻⑩❽⑨⑩ ⑦⑧ ❻➀➀ ➄⑨⑩ ⑩➎➈❷➃➁⑩❻ ➁❻❷❿⑦➂❻⑧⑨⑩ ➃ ❷➇➂⑩ ❺➏❼ ⑧❺
❹❽❻ ❽➇⑩⑩❻ ➊➋ ➂❺➄❻ ⑧➋➄ ❿➋ ⑨➀➀ ❷⑦➀➀➃❷❷➂⑦⑩➂❷➃➂➀ ❺➏❼ ➈⑨❽➁⑦❸➀ ❹⑦➀➀➌ ➐❺➄❻ ❽➇⑩❹❽❻❿⑨⑧ ❺❸ ➁❻❷❿⑨⑩❹
➈⑨❼❺➁ ❺➏❼ ❼➇⑧ ❸❻⑩ ❿➋ ➈⑦❹➀❻ ❹⑦➀➀ ➊❺❹➀⑧❻⑧ ➄⑨⑩ ⑧⑨❹➇❷➀⑨⑧❻⑧ ➊❾⑧❼❺❿❿⑩➃⑩➂❹➁➃❹ ➃ ❻⑩❹➁❻⑧❹➊➇❷❷❻
❼➇⑩➄⑦➂❻⑧⑨ ❺➏❼ ❼➇⑩➄❻⑧ ❹❺❸ ➊➇⑩➂⑨⑧❻⑧ ➁⑦❷ ➃ ➁➋⑧➀ ❹❻❸❼⑦❷❷⑨➌
➑⑨⑩ ⑩➎❻ ❶❷❸⑨⑩ ❼❻⑧ ❹❻❸❸❻ ⑩❻❸⑩ ❹❺❸ ➊❾⑧⑨➂➋⑩➂❻⑧⑨⑩ ❸⑨⑩ ➈⑨❹➀➋⑧ ❼⑨❷➀ ❺➏❼ ❼➋❷❷⑨➀ ❻➁ ⑩➎➉
➃⑩❹❿⑨❷❻➀ ❸❻➀⑨⑧➃❻❷➌ ➍➃➄➃➂❻⑧⑨ ➁⑨⑧❹➃❺⑩⑨⑧ ❻➁ st✉✈✇①①②③ ④⑤✉⑥ ❼❻⑧ ➁❻⑧➃➀ ➃➒➓➅➉➊❺⑧❸❻➀ ❸⑨➄❻⑩
➄⑨⑩ ⑩➎❻ ❶❷❸⑨⑩ ⑦⑧ ⑨⑩ ➑➒➑ ➁➃❷❽⑨➀ ❸❾➔❷➃➂➂➔❺⑧➀ ⑨⑩ ❹➀❾⑧⑧⑨ →⑨➣➃➈➃❷➀⑨➀➌ ➍➃❷❷ ❼➇➁➇➄❶❷❸⑨⑩
❶⑩⑩❹ ➀➃❺ ➊❾⑧➄➔➇❿⑩➃⑩➂❹❶❷❸⑨⑧ ❹❺❸ ⑩➋❹ ➁➃❻ ❹❿⑨➏➃❻❷❽⑩❻❿❿❻⑧➌ ↔➋ ❹➋ ❹⑦➀➀ ❼❻⑧ ⑨➀➀ ❹➀❺⑧➀ ❸❻➉
➀⑨⑧➃❻❷ ❽➇⑩⑩❻➀ ❿⑧⑨❹⑨⑩➀⑨⑧❻❹ ❿➋ ⑨➀➀ ❷⑦➀➀❾➁⑨⑧❹❽➋➄❷➃➂➀ ❹⑦➀➀➌ ↕❾❷➔❻⑩➄⑨ ➊❾⑧➄➔➇❿⑩➃⑩➂❹❶❷❸⑨⑧
❶⑩⑩❹ ❸⑨➄ ❿➋ ➑➒➑➙⑩➙
➛➒❻⑧➄❻➂❹❷➎➄⑩❻➄ ➛ ➓➇⑩➄⑨⑩❹ ❸❻➀ ➛ ➓➇⑩➄⑨⑩❹ ❹❽❾➀❹⑨❷
➛➒⑨➀➀ ❺➏❼ ⑨➀➃❽⑨➀➀ ➛ ↕❾⑧❹➀❻ ❼➔⑦❷❿⑨⑩ ➛ ↔➋ ⑧⑨❹❻
➛ ➓❺❹ ➁⑨➀⑨⑧➃⑩⑦⑧⑨⑩ ➛ ↕❾⑧❹⑦❽⑧➃⑩➂❻⑧ ➛ ➅➁⑨⑩❹❽❻ ➆⑨⑩⑩⑨❷❽❷➇➈➈⑨⑩
➛➍⑧⑦⑩➃⑩➂❹➉ ❺➏❼ ➀⑦➁❷➃⑩➂❹➁⑨⑧❽❹❻❸❼⑨➀
➜ ❶❷❸⑨⑩ ❸⑨➄➁⑨⑧❽❻⑧ ➄⑨⑩ ➁⑦❷❽⑦⑩➄❻ ❼➇⑩➄⑨➣❿⑨⑧➀⑨⑩ ➝❻⑧➈⑧❺ ➝❾⑧➔⑨❹❹❺⑩ ❹❺❸ ➂⑨⑧ ➂❺➄❻
⑧➋➄ ➀➃❷❷ ➄⑨ ⑩➎➈❷➃➁⑩❻ ➁❻❷❿⑦➂❻⑧⑩❻ ❹❺❸ ❼➇➁➇➄❶❷❸⑨⑩ ❽⑧⑨➀❹❻⑧ ❽⑧➃⑩➂➌ ↕❾⑧ ❻➀➀ ➂❾⑧❻
❶❷❸⑨⑩ ❻⑩➁⑦⑩➄⑨❹ ❾➁⑨⑧ ➞➟ ❼➇⑩➄❻⑧ ❻➁ ❻❷❷❻ ❹❷❻➂❹ ⑧❻❹⑨⑧➌
➅❺❸ ⑨⑩ ➈❺⑩➇❹ ❶⑩⑩❹ ❺➏❽❹➋ ⑨⑩ ➑➒➑➉❶❷❸ ❹❺❸ ⑧➃❽➀❻⑧ ❹➃➂ ➀➃❷❷ ➈❻⑧⑩⑨⑩➌ ➅❽➇⑧➀➠ ❽⑦⑩➄

➊⑧➋⑩➍➒➠ ➈⑨⑧⑦➀➀❻⑧ ➊❾⑧ ➈❻⑧⑩⑨⑩ ❺❸ ➁❻➄ ➄⑨➀ ➃⑩⑩⑨➈⑦⑧ ❻➀➀ ➊➋ ⑨⑩ ❷➃➀⑨⑩ ➁❻❷❿ ➃ ➊❻❸➃❷➔⑨⑩➌
➡➢➤➥➦➧➧➨➩ ➫➭ ➫➯➨➧➲➢➯➳➲➵➩➲➩➸➺
➻⑩❹➄❻➂⑨⑩ ➄⑨⑩ ➼➼ ❸❻⑧❹ ❽❷❺➏❽❻⑩ ➽➾➌➚➟ ❹➀❻⑧➀❻⑧ ➅➁⑨⑩❹❽❻ ➆⑨⑩⑩⑨❷❷❽➇➈➈⑨⑩❹ ➁➄ ➪❷➊ ➪➄➄❸❻⑩ ❿⑧⑨➉
❸➃⑦⑧➁➃❹⑩➃⑩➂⑨⑩ ❻➁ ⑩➎❻ ❶❷❸⑨⑩ st✉✈✇①①②③ ④⑤✉⑥➌ ↔⑧⑨❹❹➠ ➍➒ ❺➏❼ ⑧❻➄➃❺ ❼⑦❷❹❻❹ ➁⑦❷❽❺❸⑩❻ ➀➃❷❷ ➅➁⑨⑩❹❽❻
➆⑨⑩⑩⑨❷❽❷➇➈➈⑨⑩❹ ❽❻⑩❹❷➃ ➃ ➶➃⑩❽⑨➈➎ ➊❾⑧ ❻➀➀ ➀➃➀➀❻ ❿➋ ❶❷❸⑨⑩ ❺➏❼ ❸➃⑩➂❷❻ ❸⑨➄ ❼➇⑩➄⑨➣❿⑨⑧➀⑨⑩ ➝❻⑧➈⑧❺
➝❾⑧➔⑨❹❹❺⑩➠ ❿⑧❺➂⑧❻❸❷⑨➄❻⑧⑨⑩ ➜⑩➂❻❸❻➎ ➓❾⑧⑩➈⑨⑧➂➠ ❶❷❸⑨⑩❹ ❿⑧❺➄➇➏⑨⑩➀ ➝⑨⑩➂➀ ➶❺❹❷➇⑩➄ ❹❻❸➀ ❸⑨➄➉
➁⑨⑧❽❻⑩➄⑨ ❼➇⑩➄❻⑧ ❺➏❼ ❼➇⑩➄⑦➂❻⑧⑨➌ ➓❺➀ ➑❺➂❹ ❺➏❼ ➊❾⑧➊⑧➃❹❽⑩➃⑩➂❻⑧ ❹⑨⑧➁⑨⑧❻❹➌
➜⑩➈➔➇➄⑩❻ ❹❺❸ ➃⑩➀⑨ ❼❻⑧ ❸❾➔❷➃➂❼⑨➀ ❻➀➀ ❽❺❸❸❻ ❸⑨⑩ ⑦⑩➄➋ ➁➃❷❷ ❹⑨ ❶❷❸⑨⑩ ❽❻⑩ ➈⑨❹➀⑦❷❷❻ ➄⑨⑩ ❻➁ ➓❻⑩❹
➶❺❹⑨⑩➈⑨⑧➂ ❿➋ ⑩⑨➄❻⑩❹➀➋⑨⑩➄⑨ ❻➄⑧⑨❹❹➌

➹➘➴➘➷➬➮➱ ✃➮➱❐❐❒➱➴➴➱❮➬❰➴➱
Ï➘ÐÐ➬➮ ➴Ñ ✃Ò ÓÓÓÔ❐ÕÕÔ❐➱Ô Ö×➮
Ø❰❰❐ ÙÚÕ❐Ò ➱Û➱❰ÐÑ➱❮❮➬ Ü➘❮➴➱➮ ÝÞ➮
❰➱➴❮➬➴➴❰➘❰➷Ô

➅➁⑨⑩❹❽❻ ➆⑨⑩⑩⑨❷❽❷➇➈➈⑨⑩ ⑦⑧ ❼➇⑩➄⑦➂❻⑧⑩❻❹ ⑧➃❽❹❺⑧➂❻⑩➃❹❻➀➃❺⑩ ❸⑨➄ ❾➁⑨⑧ ➚➟➟ ➟➟➟❸⑨➄❷⑨❸❸❻⑧➌➒❻⑧➔⑨
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Forskning & forskarrön jorden runt
Sammanställt av Katarina Ferrn (Artikel från hundsport)

1 förra nummret av Hundsport skrev
vi om Ragnvi Hagmans doktorsav-
handling om Pyometra. Då det är en
sjukdom som de flesta tikägare förr
eller senare kommer i kontakt med,
återkommer vi här med lite fördju-
pande läsning.

Var fjärde svensk tik drabbas

av Iivmoderinflammation!
Man kan, utan att överdriva det minsta, säga
att veterinär Ragnvi Hagman är en tjej med
många bollar i luften. Hon har avlagt två
magisterexamina; en i veterinärmedicin vid
SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och en
i veterinär mikrobiologi vid the Royal
Veterinary Collage i London.

Sedan dess har hon arbetat på smådjurs-
mottagning, som lärare vid veterinär-
programmet och som ortoped. Dessutom har
hon haft en utbildningstjänst vid Animal
Health Trust i London. Som om detta nu inte
skulle räcka, har hon dessutom avlagt en
doktorsexamen i veterinärmedicin; ”New
Aspects of Canine Pyometra”. Avhandlingen
försvarades nyligen vid hennes hemma-
institution; kirurgi och medicin smådjur, vid
SLU. Hundsport var där för att lyssna på vad
Ragnvi hade att berätta om sitt stora intres-
seområde; pyometra hos hund.

Varig livmoder
Pyometra beskrivs som en varbildande, akut
eller kronisk livmoderinflammation i efterlöps-
perioden hos tikar. Ordet pyometra är sam-
mansatt av de grekiska orden för var (pus)
och livmoder (metrus). Sjukdomen ger upp-
hov till symptom inte bara i reproduktions-
organen, utan även i kroppens andra organ-
system. Det är en av de allra vanligaste sjuk-
domarna hos tikar, och den vanligaste orsa-
ken till att tikar Mr genomgå bukoperation.
Bara i Sverige drabbas cirka 8 000 tikar per år
av pyometra. Sjukdomen karaktäriseras av
bakteriell infektion och ansamling av var i liv-
modern. Tiken blir ofta svått allmän- påver-
kad och kan gå bott om hon inte behandlas.
Mortaliteten är 2-3 %.

Hormoner, bakterier och gener
Pyometra utvecldas som ett resultat av ett
antal samverkande hormonella, bakteriella
och genetiska faktorer. Dessa inkluderar
hormonernas inverkan på livmodermiljön,
bakteriernas kapacitet att orsaka sjukdom, tik-
ens förmåga att motstå infektioner, samt hen-
nes känslighet mot bakteriella och
inflammatoriska ämnen. 1 de allra flesta fall är
det bakterien Eschetichia coli som isoleras
från tikar med pyomerra. E. coli ingår i den
naturliga vaginalfloran men kan under förlöp

Damen på arbetsförmedlingen till luffaren:

”Har ni någon gång blivit erbjuden arbete?”

”Bara en gång, annars har jag blivit vänligt bemött.”
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och höglöp komma in även i livmodern. Ofta
förekommer även en urinvägsinfektion sam-
tidigt som livmoderinflammationen, vilket tro-
ligen orsakas av samma bakterie.

Symtom uppkommer i

efterlöpet
Den klassiska pyomeratatiken befinner sig i
metöstrus (efterlöpsperioden). Framför allt är
det medelålders till äldre tikar som drabbas,
men även yngre tikar som hormonbehandlats
kan utveckla pyometra.

Sjukdomssymtom uppkommer vanligen 2-3
månader efter löp. En varig, brun-röd och il-
laluktande flytning kan ses, förutsatt att hen-
nes livmoderhals är öppen. Andra symtom
såsom uttorkning, ökad törst och urinering,
slöhet, nedsatt allmäntillstånd, buksmärtor,
kräkningar eller diarré, feber eller under-
temperatur, onormal pigmentering av slem-
hinnorna och ökad hjärt- och andnings-
frekvens förekommer också. Om tikens liv-
moderhals är stängd syns inga flytningar.

För att diagnostisera en misstänkt pyometra
görs ofta ultraljud eller röntgen av liv- mo-
dern. Dessutom tar veterinären även blod-
prover för att kontrollera påverkan och funk-
tion av andra organsystem.

Operation eller medicinering
Den vanligaste och effektivaste behand-
lingen av pyometra är sk. ovariohysterektomi,
en operation där man avlägsnar rikens ägg-
stockar och livmoder. Tiken ges även dropp
och ibland även antibiotika. Beroende på tik-
ens allmän- tillstånd och livmoderns skick,
kan man i vissa fall behandla tiken med medi-
ciner istället för operation. Detta kan ibland
göras om tiken är ämnad art gå i avel. Hon då

en långvarig antibiotikakur i kombination med
preparat som gör att livmodern dras samman
och stöter ut sitt variga innehåll. Man slipper
då ta bort tikens reproduktionsorgan, men
risken för återfall i kommande löp är relativt
stor.

Valet av antibiotika baseras ofta på tidigare
studier av bakterien E. coli. Hos hund är dessa
studier ofta gjorda på E. coli från tikar med
urinvägsinfektion.

Riskfaktorer
En tik som inte haft någon valpkull tros löpa
en större risk för att utveckla pyometra, lik-
som de tikar som hormonbehandlats för tex
uppskjutande av löp eller för abort. Däremot
tror forskarna att skendräktighet kan vara en
skyddande faktor.

I de skandinaviska länderna är det ovanligt
att friska tikar kastreras. 1 Sverige sker det
endast på grund av sjukdom, vilket gör att ca
7 % av tikarna kasrreras.

I andra länder ser siffrorna helt annorlunda
ut. I USA kastreras så många som 85 %  av
alla tikar, och i Australien mer än 50 %.

Skillnad mellan raser
Ragnvi Hagman har i sin doktorsavhandling
undersökt hur vanligt det är med pyometra i
den svenska hundpopulationen, och om ål-
der och ras kan ha någon inverkan på
sjukdomsrisk. Genom att använda sig av upp-
gifter från Agria-försäkrade hundar kunde
hon slå fast att av de tikar som ingick i stu-
dien, drabbades i genomsnitt 23-24 % av
pyometra före tio års ålder. Frekvensen mel-
lan raser varierade starkt, mellan 10 och 54%.
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Trettio raser med minst 8oo tikar försäkrade i
Agria undersöktes. Raser med hög risk att
utveckla pyometra var långhårig collie, rott-
weiler, cavalier king chailes spaniel, golden
retriever, berner sennenhund och engelsk
cockerspaniel. Raser med låg risk art utveckla
sjukdomen var bland andra drever, schäfer,
tar och hamiltonstövare.

Pyometra inte smittsamt
För att utvärdera om de bakteriekloner som
orsakar sjukdomen är nära besläktade med
varandra, utfördes en genotypisk undersök-
ning av E. coli- bakterier. Resultatet av stu-
dien visas art pyometra inte orsakas av en
eller ett fåtal bakteriekloner, utan av ett
mycket stort antal olika kloner.

Bakterier som isoleras från olika tikar uppvi-
sade en stor genetisk variation, vilket tyder
på att infektionen har ursprung i tikens egen
bakterieflora, snarare än att den smittar från
tik till tik.

Resistenta bakterier inte orsak

till återfall
Ragnvi ville även ta reda på om den höga
risken för återfall för medicinbehandlade
pyometrapatienter kan bero på
antibiotikaresisrenta bakterier. Den
antimikrobiella känsligheten, eller resisten-
sen, undersöktes därför hos bakterieisolat
från svenska tikar med pyometra respektive
urinvägsinfektion. Dessutom jämfördes
dessa data med motsvarande resultat från en
liknande studie gjord för tio år sedan, för att
se om vi fått mer resistenta bakteriestammar.

Resistensen hos de undersökta bakterie-
stammarna var låg, under 10% , och inga
större förändringar kunde ses under en tio-

årsperiod. Hos isolat från pyomerra var käns-
ligheten för medicinerna ampicillin, strepto-
mycin och terracyklin högre än urinvågsis-
olat. Därför bör man inte välja
anibiotikapreparat baserat på undersökningar
av E.coli från urinvägsinfektioner, när man
skall behandla en - tik med pyometra. Under-
sökningen kunde fastslå att den höga risken
för återfall hos medicinerade
pyomerraparienter i Sverige inre beror på hög
antibiotikaresisrens.

Endotoxin, bakteriens gift
I cellväggen hos de sk. gramnegariva bakte-
rierna, som E.coli tillhör, finns en komponent
som kall- las endotoxin. Endotoxinerna släpps
ut i blodomloppet när en bakterie växer eller
blir förstörd, vilket ger symtom såsom feber,
trötthet och ökad hjärt- och andnings-
frekvens. I små doser stimulerar endotoxine-
rna immunförsvaret. I allt för hög koncentra-
tion kan de i ställer leda till endotoxisk chock,
vilket kan ha dödlig utgång.

Forskare har identifierat ett samband mellan
blodets koncentration av endotoxin och rik-
ens chans för överlevnad. Hög
endotoxinnivå minskar rikens chans att klara
sig.

Ett av syftena med Ragnvi Hagmans avhand-
ling var art undersöka om och hur tikar med
pyomerra påverkas av bakteriernas endotoxin,
och om man genom ett blodprov kan mäta
hur mycket endotoxin tiken utsätts för. Ty-
värr är analys av endotoxin i blod både dyr
och invecklad, varför man sökte finna en bil-
ligare, men ändock lika pålitlig mätmetod.

Hos andra djurslag har koncentrationer av
hormonet prostaglandin F2D (PGF2D ) som
mäks genom den mer stabila metabolismen
PG- metabolismen, visat sig vara en känslig



indikator för endotoxin i blodet. PG- meta-
bolismen frisätts dessutom vid inflammationer
i livmodern. Man utvärderade därför om kon-
centrationen endotoxin i blodet var korrelerat
med PG- metabolismen hos tikar med
pyometra.

Undersökningen bekräftade att pyomet-
rasjuka tikar hade förhöjda nivåer av både
endotoxin och PG- metabolit, och att PG-
metabolit kan fungera som en pålitlig indika-
tor av tikens endotoxinpåverkan.

Drömmen är att förebygga
Ragnvi Hagman och hennes kollegor vid in-
stitutionen för kirurgi och medicin smådjur,
kommer att fortsätta forska om pyometra och
reproduktionsorganens sjukdomar. Ragnvi
berättar art fortsatt forskning kan ge fler al-
ternativa behandlingar till operation och öka
tikens chans för överlevnad, men framför allt
är drömmen att man i framtiden skall kunna
förebygga sjukdomen. Ökad forskning om
bakteriernas sjukdomsframkallande egenska-
per skulle kunna leda fram till ett vaccin, om
man kan identifiera en specifik virulensfaktor
hos pymetra E. coli, säger Ragnvi Hagman.
Man skall även titta närmre på sjukdomens
genetiska faktorer för att så småningom
kunna ge råd om avelsrelaterade åtgärder för
att minska problemet.

Pyometra är en mycket vanligt förekommande
och allvarlig sjukdom, tusentals tikar drab-
bas varje år. Avelstikar blir kastrerade och
vissa tikar blir så allmänpåverkade att de trots
behandling inte går att rädda. Dessutom med-
för behandlig av sjukdomen även stora
veterinära kostnader. Därför det ät så viktigt
att forskare som Ragnvi Hagman dedikerar
sitt liv åt de vi alla eftetsträvar; ett friskare
och sundare hundliv.

Kort om pyometra:
- Betyder varbildande Iivmoderinflammation.
- Orsakas av hormonella och bakteriella fak-
torer.
- Drabbar i genomsnitt var fjärde tik innan 10
årsåldern,
- 8000 svenska tikar insjuknar årligen.
- Är den vanligaste orsaken till att tikar får
genomgå bukoperation.
- Påverkar tiken kraftigt och kan vara dödlig.

Ett småländskt par vann tio miljoner på

tipset, och frun frågade sålunda sin man:

- Hur skall vi göra med tiggarbreven?

Mannen svarade då:

- Fortsätt att skicka dem!

Två män träffas i skogen:

”Är du också jägare?”
”Nej, jag samlar fjärilar.”

”Oj, det måste ta en evighet innan

ni fått ihop till middagen!”
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