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BESTÄMMELSERNA OM MOTARBETANDE AV ÄRFTLIGA DEFEKTER OCH 
SJUKDOMAR  
(PEVISA-bestämmelser) 
 
Gäller fr.o.m. 1.1.2009. 
Godkända av Finska Kennelklubbens styrelse 28.2.2008. 
Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. 
Ersätter det av fullmäktige 20.11.1993 godkända programmet om motarbetande av ärftliga 
defekter och sjukdomar. 
 

1. Allmänt 
 
Ärftliga defekter och sjukdomar regleras helt eller delvis av hundens ärftliga egenskaper som 
påverkar negativt hundens välmående, prestationsförmåga eller avelsduglighet. 
 
Motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar som baserar sig på frivillighet gäller alla raser. 
Om frivilligt motarbetande inte leder till önskat resultat, har Finska Kennelklubben (härefter 
Kennelklubben) ett program för motarbetande av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA). 
 
Målet med PEVISA-programmet är: 
 
1. att förebygga eller minska spridiningen av sådana ärftliga defekter och sjukdomar som 

- försämrar hundens livsduglighet eller -funktioner 
- orsakar försämring av hundens livskvalitet 
- minskar hundens avelsduglighet 
 

2. att trygga rasens genetiska mångfald så att spridningen av skadliga gener begränsas och 
rasens hållbara utveckling stöds. 
 
I PEVISA-programmet ställs extra krav angående registrering av en valpkull med tanke på avel.  
 
Resultaten av undersökningar som gjorts enligt programmet är offentliga, varvid de kan användas 
av Kennelklubben, specialklubbarna, enskilda uppfödare och hundägare. 
 

2. Upprättande och godkännande av programmet i specialklubben 
 
Rasen kan bli bunden av PEVISA-programmet endast på specialklubbens initiativ. 
 
En ras som ansöker om PEVISA-program bör ha en gällande rasspecifik avelsstrategi (JTO) som 
innehåller grunderna för fastställande av PEVISA-programmet. 
 
Beslut om godkännande eller ändring av ett rasspecifikt PEVISA-program ska fattas av 
specialklubbens allmänna möte. Om rasen har en rasklubb, ska PEVISA-programmet godkännas 
av dess allmänna möte innan det behandlas på specialklubbens allmänna möte. Om rasen inte 
har en officiell rasklubb ska specialklubben höra rasföreningen vid förberedelse av PEVISA-
programmet. 
 
På möteskallelsen för föreningens allmänna möte som behandlar programmet ska det föreslagna 
rasspecifika PEVISA-programmet antecknas ordagrant.  
 

3. Godkännande av programmet i Kennelklubben 
 
Specialklubben ska skicka sin skriftliga ansökan angående PEVISA-programmet samt det av 
specialklubbens allmänna möte godkända programmet till Kennelklubbens styrelse, som beslutar 
om rasens godkända program, när det träder i kraft samt dess giltighetstid.  
 
Kennelklubben godkänner inte ett mer begränsande program än vad som föreslagits på 
möteskallelsen.  Kennelklubben kan dock av särskilt vägande skäl besluta om ett mindre 
restriktivt program än vad specialklubben föreslagit. 
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Det rasspecifika PEVISA-programmet slutar när giltighetstiden gått ut, om en ny PEVISA-
ansökan inte har behandlats och godkänts innan detta. Ett rasspecifikt PEVISA-program kan 
gälla i högst fem år åt gången.  
 
Styrelsen kan överföra sitt beslutsfattande till avelsvetenskapliga kommittén. Ifall specialklubben 
är missnöjd med kommitténs beslut kan ärendet överklagas till Kennelklubbens styrelse. Ifall 
specialklubbens förslag till PEVISA-program inte till alla delar följer PEVISA-bestämmelserna, 
förs beslutet alltid till styrelsen för godkännande. 
 

4. Avbrytande och ändring av PEVISA-program 
 
Ett gällande rasspecifikt PEVISA-program kan avbrytas eller ändras endast på specialklubbens 
initiativ. Avbrytandet eller ändringen bör behandlas av specialklubben enligt samma förfarande 
som godkännandet, innan avbrytandet eller ändringen kan framföras åt Kennelklubben. 
Avbrytande eller ändring av programmet ska ansökas skriftligt och en motiverad grund för 
avbrytandet eller ändringen ska meddelas. Avbrytande eller ändring av programmet behandlas av 
Kennelklubbens styrelse eller av kommittén, till vilken styrelsen har delegerat beslutsfattandet. 
 

5. Övriga instruktioner  
 
Specialklubben ska informera sina medlemmar om ett godkänt rasspecifikt PEVISA-program så 
snabbt, effektivt och omfattande som möjligt. Det godkända programmet ska publiceras i 
specialklubbens eller rasklubbens publikation och möjligen även på dess webbsidor, där 
programmet borde finnas permanent tillgängligt.  Det godkända programmet bör skickas per post 
till föreningens medlem på begäran. 
 
Instruktionerna för specialklubben som kompletterar denna PEVISA-regel (PEVISA-instruktionen 
och JTO-instruktionen med strukturmodell) godkänns av Kennelklubbens styrelse. 
Kennelklubbens styrelse kan därtill ge specialklubbarna sjukdomsspecifika instruktioner där man 
redogör närmare om praktiska åtgärder med avseende på kontrollering av en viss sjukdom. 
 
Kennelklubbens styrelse har rätt att av särskilt vägande skäl avvika från denna regel, varvid 
fullmäktige ska informeras om avvikelsen. 


