
Nyheter från avelsrådet 

 

Ny ledamot i avelsrådet 

SShKs styrelse tog beslut om att tillsätta Elin Ankarbäck som 

ny ledamot av avelsrådet. Motiveringen är att bibehålla den 

veterinärmedicinska kompetensen i avelsrådet även i framtiden. 

Elin tog sin veterinärexamen 2007 och arbetar för närvarande 

vid Stockholms regiondjursjukhus Bagarmossen. Elin är dotter 

till de välkända Sennenhundprofilerna Jane och Lasse Ankarbäck 

och är uppvuxen med Berner Sennenhundar. Jane, som sedan många 

år är ledamot av avelsrådet, får nu lämna avelsrådet men 

kommer som tidigare att ansvara för kennel- och valplistan på 

SShKs hemsida, kontaktperson för avelsregionsansvariga, sköta 

uppdateringen av avelshanarnas avkommeresultat samt ansvara 

tillsammans med Lasse Ankarbäck för det nya Hälsoregistret. 

Jane kommer att delta på avelsrådets möten som adjungerad. 

Avelsrådet hälsar Elin välkommen. 

 

Möte med avelsråd och avelsregionsansvariga 

Den 13 mars hölls ett endagsmöte med landets 

avelsregionsansvariga. Mötet var välbesökt och dryftade 

åtskilliga frågor där det viktigaste var diskussion om 

innehåll och program för den planerade uppfödarkonferensen i 

höst. Många av ämnena ovan och nedan dryftades också.  

 

Borttagning av sporrar 

Det har varit oklart om sporrarna får tas bort på hund. En del 

veterinärer vill inte ta bort sporrarna på valpar, medan andra 

gör det. En ny föreskrift kom ut från trycket den 9 december 

2009, SJVSF 2009:85. I 5:e kapitlet §6 står att borttagning av 

sporrar på hund får utföras av veterinär utan att 

veterinärmedicinska skäl föreligger. Endast veterinär får 

utföra ingreppet. Enligt de olika Sennenhundarnas standarder 

skall baksporrar tas bort utom i de länder där det inte är 



tillåtet. För att uppfylla rasstandarden så skall alltså 

baksporrarna tas bort i Sverige. Föreskriften finns att tillgå 

på Jordbruksverkets hemsida. 

 

 

Ny rasprofil från Agria 

En ny rasprofil för Berner Sennenhund har kommit från Agria 

som gäller åren 2003–2006. Den tidigare rasprofilen gäller 

åren 1995–2002. Den nya rasprofilen kommer att redovisas i 

Sennenbladet och vara en viktig programpunkt på 

uppfödarkonferensen i höst. Tumörer är fortfarande den klart 

dominerande dödsorsaken. Åldern har sjunkit något från 7,1 

till 6,9 år för tumörer som dödsorsak medan den totala åldern 

har stigit något. Höftledsfel ligger fortfarande högt upp på 

skalan som dödsorsak, men har förbättrats. 

 

Hälsoregistret 

Den nya databasen Hälsoregistret håller nu på att utvärderas 

av avelsregionsansvariga. Hälsoregistret innehåller 

information som lämnats från uppfödare och djurägare om 

sjukdomar hos Berner Sennenhund. Det är föreslaget att 

Hälsoregistret kommer, när det är i bruk, att vara 

tillgängligt för de som lämnar uppgifter till registret via en 

personlig kod.  Björn Magnusson i avelsrådet har tagit fram en 

”logga” med undertext som nu är ute på remiss i regionerna. 

Det är meningen att ”loggan” med undertext skall ligga på 

uppgiftslämnarnas hemsidor som visar att man lämnar 

information till registret. När Hälsoregistret är i funktion 

för Berner Sennenhund så kommer liknande register att skapas 

för de övriga Sennenhundraserna. 

 

Uppfödarkonferens 2010 

Enligt årsmötesbeslut så kommer en uppfödarkonferens att 

anordnas under 2010. Ett preliminärt datum har föreslagits 



till den 23 och 24 oktober. Mer information om 

uppfödarkonferensen kommer att förmedlas fortlöpande under vår 

och sommar via avelsregionsansvariga, Sennenbladet och SShKs 

hemsida.  

 

Degenerativ myelopati (DM) 

DM är en sjukdom som drabbar ryggmärgen. Den ger symtom såsom 

känselbortfall och vinglighet i bakdelen. Symtomen kommer 

smygande och märks sällan förrän hunden är äldre än 8 år. En 

gentest har utvecklats och marknadsförs av University of 

Missouri i USA. Flera Berner Sennenhundar testas nu för 

sjukdomen i USA, och avelsrådet har tillfrågats av medlemmar 

om DM och eventuell testning av svenska avelshundar. Gentesten 

är idag utvärderad för 9 raser där Berner Sennenhund ingår. I 

Sverige vet man inte om sjukdomen förekommer hos rasen. Vad 

som är nu känt har inte något säkert fall påvisats. Det finns 

åtskilliga sjukdomar som drabbar ryggmärgen med 

rörelsestörningar och förlamning som följd. Avelsrådet anser 

att testa avelshundar på förekomst av anlagsbärare för DM inte 

är aktuellt i dagsläget. DM uppträder på hundar mellan 8 till 

14 år och vid den åldern är tyvärr många Berner Sennenhundar 

redan avlidna på grund av främst tumörsjukdomar, som är ett 

mycket allvarligare problem i rasen.  

 

Det måste påpekas att många avelshundar som kommer från 

Nordamerika till Sverige för att användas i avel är testade 

för DM. Om någon av dessa hundar är anlagsbärare för DM, så 

måste den svenska partnern, vanligtvis en tik, testas för DM 

och befinnas fri från defektanlaget. I annat fall är det ett 

brott mot Svenska Kennelklubbens Grundregler §2:5 "......... 

Hund som visat sig vara bärare av enkelt anlag för allvarlig 

sjukdom med recessiv nedärvning får användas i avel, men 

endast i kombination med genetiskt friförklarad hund ...." 

 



 


