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Protokoll har inkommit till avelsrådet från avelsregionerna 

och det vill avelsrådet tacka för. I protokollen finns en hel 

del angelägna frågor från uppfödarna ute i avelsregionerna som 

avelsrådet i detta nyhetsbrev skall försöka besvara.  

 

Registrering av valpar 

Från avelsregion Östergötland frågas varför registreras valpar 

hos SKK som avlats på ”ej godkända” enligt SShKs regler?  

 

Avelsrådets svar är att SShKs Avels- och Uppfödaretiska Regler 

är rekommendationer som inte är fastställda av SKK utan är 

SShKs ”inofficiella regler”. En medlem som bryter mot SShKs 

regler kan endast informeras om att ett regelbrott skett. En 

specialklubb har inte rätt att utmäta ett straff utan endast 

vid brott mot SKKs regelverk, som omfattar bl.a. Grundregler 

och Registreringsbestämmelser, har SKK rätt att utmäta straff 

som kan variera från ett skriftligt påpekande till en anmälan 

till SKKs Disciplinämnd. T.ex. om en Sennenhund med HD används 

i avel så registreras valparna av SKK, men beläggs med 

avelsspärr som inte kan tas bort. För uppfödaren leder det 

till en disciplinär påföljd. Hälsoprogrammet för HD är ett 

s.k. nivå 3 program för Sennenhundraserna. Om en uppfödare 

väljer att para en hund som har ED så är det möjligt med det 

hälsoprogram som idag gäller. Det är ett s.k. nivå 2 program 

där endast känt ED-status krävs före parning. SShKs regler 

ställer alltså för ED ett högre krav på avelsdjuren, där 

parning skall ske med friröntgade hundar. Mer om detta nedan. 

 

Sjukdomsstatistik 

En ytterligare fråga från avelsregion Östergötland gäller 

sjukdomsstatistik. Vi avelsstoppar många individer då kravet 

på fria höfter och armbågar infördes. Har denna ”flaskhals” 

gett oss i Sverige ovanligt mycket andra sjukdomar? 



 

Detta är en mycket bra fråga. Berndt Klingeborn har varit med 

i SKKs utvärdering av hälsoprogram och då utvärderat ED-

programmet Berner Sennenhund. Den utvärderingen visar att 

t.ex. tumörfrekvensen stigit i rasen sedan 1990-talet. 

Utvärderingar i England och USA visar på samma trend och där 

finns inte motsvarande program, vilket tyder på att avelsbasen 

i Sverige inte har minskats på grund av hälsoprogrammen så att 

detta lett till en ökad förekomst av tumörer. Det är viktigt 

att ta hänsyn till hela sjukdomspanoramat i en ras innan nya 

hälsoprogram införs. Hela utvärderingen finns på SShKs hemsida 

under Avelsrådsinformation. 

 

Information på hemsidan 

Från avelsregion Norra Norrland kommer önskemål om mera 

information om sjukdomar på hemsidan, t.ex. meningit, 

knäproblem, magomvridning. Man önskar också på valplistan 

redovisas om avelsdjuren har genomfört MH. 

 

Avelsrådet tar till sig önskemålen om mer information om 

sjukdomar på hemsidan och skall undersöka hur de kan 

uppfyllas. Angående MH resultat på valplistan så är genomförd 

MH före parning inte ett krav för avelsdjuren i 

Sennenhundraserna. Avelsrådet har svårt att se att SShK kan 

ställa kravet på MH för valpförmedling.  

 

Importerade/inlånade utländska avelsdjur 

Från regionen Norra Norrland kommer också frågor om 

importerade/inlånade utländska hanars användning i avel och 

HD-resultat från länder som inte har FCIs röntgensystem. 

Varför kan en importerad hane röntgad utanför FCI inte 

användas i avel som en svensk hane? Varför har en sådan hane 

fått dispens för 2 kullar när SKKs registreringsbestämmelser 

godkänner 5 kullar? 

 



Avelsrådet skall försöka reda ut begreppen. SShKhar anslutit 

sig, genom årsmötesbeslut, till texten som säger att det ej är 

förenligt med SKKs Grundregler att i avel använda individ som 

är behäftad med HD. I SKKs registreringsbestämmelser för ej 

svenskfödd hund av Sennenhundraserna som är ämnad till avel 

gäller att följande dokumentation skall kunna uppvisas 

* nordiskt undersökningsresultat avseende HD 

eller 

* FCIs internationella HD-certifikat utfärdat av en av SKK 

erkänd kennelklubb 

 

De länder, som inte använder FCIs röntgenmetod, och som 

vanligast importeras eller lånas från är Nordamerika, England 

eller Australien. Hundar röntgade enligt ovanstående länders 

metoder är inte direkt jämförbara med FCIs metod. Dessa länder 

utfärdar inte FCI-certifikat och då krävs ett intyg utfärdat i 

hundens hemland där det skall framgå att hunden inte är HD-

belastad innebärande att hunden skall ha HD A eller B för att 

den skall kunna användas i avel i Sverige. Hanhund med ett 

sådant intyg får användas i avel till högst 5 kullar, tik till 

högst en kull. Hund som inte har ovanstående intyg får inte 

användas i avel alls. Avelsrådet har rekommenderat SKK att 

lämna dispens i något enstaka fall för hanhund, som inte haft 

sådant intyg, till att användas i avel till två kullar.  

 

Att en enskild veterinär i ett land som inte utfärdar FCI-

certifikat skulle skriva ett intyg enligt FCIs 

röntgenbedömning är i det närmaste obefintligt. Avelsrådets 

rekommendation är att de, som tänker importera eller låna 

avelsdjur från länder som inte använder FCIs röntgenmetod, 

låter röntgenplåtarna av höftlederna skickas från 

ursprungslandet till SKK för avläsning av SKKs veterinärer 

innan hunden tas in i Sverige. Får hunden ifråga utlåtandet HD 

A eller B så får hunden användas i avel enligt de regler som 

gäller för svenska hundar. Hunden skall också vara 



friförklarad från ED, men metoden för ED-röntgen är densamma 

världen över, och då gäller röntgenresultatet från 

ursprungslandet.  

 

Motion om uppgradering av hälsoprogrammmet för ED 

På SShKs senaste årsmöte presenterades en motion som önskar 

att hälsoprogrammet för ED uppgraderas från nivå 2 program (se 

ovan) till nivå 3 program. Avelsrådet har fört frågan till 

SKKs Avelskommitté och har informerats om de krav som gäller 

för centralt organiserade hälsoprogram. Avelsrådet kan 

konstatera att det viktigaste skälet till ett nivå 3 program 

för ED är att aveldjuren i stor omfattning är belastade med 

ED, vilket inte är fallet i Sennenhundraserna. Endast enstaka 

hundar som har ED används i avel. Avelskommittén föreslår att 

i stället för centrala hälsoprogram ha egna, välmotiverade, 

rekommendationer för undersökningar och vilka avelsbeslut som 

bör fattas utifrån resultaten. SShKs Avels- och Uppfödaretiska 

Regler är sådana väl motiverade rekommendationer som följs på 

ett bra sätt. För närvarande så finns inga skäl till att 

förändra ED-programmet till ett nivå 3 program. 

 

 

 

 

 

 

 


