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Utvärdering av Rasspecifika Avelsstrategier för 

Grosser Schweizer Sennenhund 
 

Utarbetad av Svenska Sennenhundklubbens Avelsråd i samarbete 

med uppfödare, täckhundsägare och medlemmar i Svenska 

Sennenhundklubben den 24 maj 2009 

 

Antalet registrerade valpar i Sverige och övriga Europa 2003–2008 

Rasen är fortfarande liten internationellt sett. I bifogad Tabell 1 visas 

registreringar i några länder. Jämfört med perioden 2000–2002 (Tabell 1 i RAS) 

så har antalet registrerade valpar ökat, vilket talar för att fler djur används i 

avel. I USA har antalet registrerade valpar ökat med 88% enligt Amerikanska 

Kennelklubben. Tyvärr har i nuläget inga registreringssiffror kunnat tas fram 

från Schweiz. 

 

 

Uppföljning av uppställda mål 

 

Begränsning av antalet kullar per avelshund 

Mål: Begränsning av antalet kullar per avelshund för att undvika 

överanvändning av enskilda hundar. 

Strategi:  – En tik eller hane får under sin livstid ha 2 kullar eller 15 valpar   

      – Avelsstopp inträder när den 15:e valpen är född    
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 – Ytterligare en kull tillåts, efter avkommebedömning, med 

     inavelsgraden <2% 

 – Som regel aldrig göra om samma avelskombination       

 – Ovanstående regler gäller för avel nationellt  

Slutsats: Som kan ses i bifogad Tabell 2 har uppfödarna under perioden 2004–

2008 följt den överenskomna strategin (jämför med Tabell 2 i RAS) och därmed 

uppfylls det uppställda målet. Under perioden har en likvärdig användning av 

hanar och tikar har skett. Ingen tik eller hane har haft mer än två kullar. 

 

Breddning av rasens avelsbas 

Mål: Breddning av rasens avelsbas 

Strategi:  – Använda hela den tillgängliga avelsbasen i den svenska    

    populationen 

 – Använda obesläktade djur i avel från den europeiska/amerikanska 

    avelspoolen 

 – Inom 5 år skall tillgänglig avelsbas vara lika med utnyttjad 

    avelsbas 

Slutsats: På grund av att antalet valpar under perioden är för lågt har inte den 

effektiva populationsstorleken kunnat beräknas. Emellertid så kan det 

konstateras att en breddning av avelsbasen har skett genom en större 

användning av obesläktade utländska täckhundar. Av 14 hanar använda i avel 

var 6 (43%)  utländska; 4 danska, en norsk och en tysk. Inavelsgraden för dessa 

kullar var ≤2,5%, och den genomsnittliga inavelsgraden 0,9%. 

 

Minska rasens totala inavelsgrad 

Mål: Minska rasens totala inavelsgrad 

Strategi:  – Inavelsgraden totalt i rasen skall efter 5 år understiga 2% 

 – Inga parningar med inavelsgraden >6,25% tillåts 

 – Inom 5 år skall inga parningar med inavelsgraden >4% utföras 

Slutsats: Inavelsgraden har under perioden fortsatt att minska (Figur 1). I 

Tabell 3 ses att antalet kullar med inavelsgrad över 6,25% har minskat liksom 
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den genomsnittliga inavelsgraden (jämför med Tabell 4 i RAS). Eftersom målet 

till stora delar uppfyllts föreslås ett nytt mål enligt nedan: 

Mål: Inavelsgraden i populationen överstiger inte 2,5% 

Strategi:  – Inavelsgraden i avelskombinationer bör inte överstiga 2,5% 

 – Inga parningar med inavelsgraden över 6,25% skall  göras 

 

Avelsstruktur 

Mål: Undvika överanvändning av enskilda avelslinjer 

Strategi:  – Med en kontinuerlig övervakning av avelsstrukturens utveckling 

    undvika överanvändning av enstaka avelslinjer 

 – Inom en period av 5 år skall inget enskilt avelsdjur överskrida 60   

    genetiska bidrag som morfar/farfar/mormor/farmor 

Slutsats: Som kan ses i Figurerna 2 och 3 visar avelsstrukturen att inget 

avelsdjur under perioden 1995–2008 överstigit 30 genetiska bidrag, vilket är den 

önskade nivån i rasen. För att fortsättningsvis bibehålla målsättningen föreslås 

följande strategi enligt nedan: 

Strategi:  – Med en kontinuerlig övervakning av avelsstrukturens utveckling 

    undvika överanvändning av enstaka avelslinjer 

 – Inget enskilt avelsdjur bör överskrida 30 genetiska bidrag som 

    morfar/farfar/mormor/farmor 

 

Genetiska sjukdomar 

Höftledsdysplasi 

Mål: Minska andelen HD-belastade djur i rasen 

Strategi:  – Inom 2 år skall enskilda djurs avelsvärde för defekten HD beräknas 

    på avelsdjurets egenstatus samt syskons och föräldrars HD-status 

 – Inom 5 år skall minst 60-70% av registrerade hundar vara röntgade 

 – Inom 10 år skall frekvensen HD i rasen understiga 10% 

Slutsats: Andelen HD-belastade djur i rasen har inte minskat i rasen sedan det 

nya avläsningssystemet infördes 1999 utan snarare ökat (Figur 4). Genomsnittet 

för åren 1980–1989 var 13,3%, åren 1990–1998 12,3% och för perioden 1999–2007 

17,6%. Orsaken till detta kan vara det nya avläsningssystemet, men kan också 
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vara en verklig ökning. Antalet röntgade hundar är sedan 2002 över 60% av 

registrerade. För att bibehålla målsättningen föreslås följande strategi enligt 

nedan: 

Strategi:  – Enskilda djurs avelsvärde för defekten HD beräknas på syskonens 

    HD-status samt eventuell avkommas. Antalet HD-belastade syskon 

    och eventuell avkomma rekommenderas att  ej överstiga 15% 

 – Inom 10 år bör frekvensen HD i rasen understiga 10% 

 

Armbågsledsdysplasi 

Mål: Minska andelen ED-belastade djur i rasen 

Strategi:  – Inom 2 år skall enskilda djurs avelsvärde för defekten ED beräknas 

    på avelsdjurets egenstatus samt syskons och föräldrars ED-status 

 – Inom 5 år skall minst 60-70% av registrerade hundar vara röntgade 

 – Inom 10 år skall frekvensen ED i rasen understiga 10% 

Slutsats: Andelen ED-belastade djur i rasen har inte minskat i rasen utan ligger 

still (Figur 5). Genomsnittet för åren 1988–1997 var 22%, och för åren 1998–2007 

23,4%. Antalet röntgade hundar är sedan 2002 över 60% av registrerade. För att 

bibehålla målsättningen föreslås följande strategi enligt nedan: 

Strategi:  – Enskilda djurs avelsvärde för defekten ED beräknas på syskonens 

    ED-status samt eventuell avkommas. Antalet ED-belastade syskon 

    och eventuell avkomma rekommenderas att  ej överstiga 20% 

 – Inom 10 år bör frekvensen ED i rasen understiga 10% 

 

Osteochondros i bogleden (OCD) 

Mål: Ta reda på andelen OCD-belastade djur i rasen 

Strategi: – Inom 5 år ha kartlagt frekvensen OCD i rasen genom att uppfödare 

    och enskilda hundägare sänder in röntgenutlåtandet till avelsrådet 

 – Om kartläggningen visar att OCD är ett allvarligt problem, skall 

    ett officiellt bekämpningsprogram införas 

Slutsats: År 2006 utförde avelsrådet en kartläggning av prevalensen OCD, som 

visade sig vara låg (Tabell 4). Sedan 2006 har endast 4 hundar med 

röntgenresultat av bogar skickats in till avelsrådet. På grundval av 
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kartläggningen och att uppställt mål är uppfyllt föreslås ett nytt mål enligt 

följande: 

Mål: Bibehålla en låg frekvens av OCD i rasen 

Strategi:  –  Röntga rasens potentiella avelsdjur och använda fria i djur i avel 

 – Sända in röntgenutlåtande till avelsrådet samt information om 

     bogledsopererade djur 

 

Övriga genetiska sjukdomar 

Mål: Kartläggning av de viktigaste sjukdomarna pyometra, epilepsi, 

magomvridning, mjältomvridning, hudtumörer 

Strategi:  – Inom 5 år ha kartlagt frekvensen av ovanstående sjukdomar  

     genom införande av ett rapporteringssystem från uppfödare,  

     täckhundsägare  och enskilda hundägare  

Slutsats: Mycket litet information om ovanstående sjukdomar har översänts till 

avelsrådet. Idag finns ingen säker information om sjukdomsläget i rasen. I och 

med införande av ett s.k. öppet register på SShKs hemsida som ett effektivt 

rapporteringssystem kvarstår målsättningen. 

Mål: Ovanstående mål bibehålles samt entropion läggs till. 

Kompletterad strategi:  –  För att minska risken för epilepsi rekommenderas 

              att avelsdebuten sker efter 4 års ålder 

 

Mentalitet 

Mål: Bibehålla en god mentalitet i rasen 

Strategi:  – Avelsdjur och så stor del av avkomman som möjligt beskrivs i MH,  

        företrädesvis vid 12 – 18 månaders ålder 

 – Varje år utvärderas och redovisas MH-resultaten  av SShKs MH- 

        -kommitté  

Slutsats: Ett inte oansenligt antal Grosser beskrivs årligen. I maj 2004 hade 112 

Grosser totalt beskrivits och i maj 2009 har totalt 184 Grosser beskrivits (se 

bifogad sammanställning).  Vad som ännu inte presenterats är MH-kommitténs 

årliga utvärderingar och redovisningar.  
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Kompletterad strategi:   –  Ideal rasprofil för MH utarbetas av uppfödare med 

              stöd av MH-kommittén 

 

Funktion 

Mål: Bibehålla Grosser Schweizer Sennenhundens ursprung som arbetshund 

Strategi:  – SShKs officiella arbetsprov marknadsförs aktivt till uppfödare och      

         enskilda hundägare av SShK 

Slutsats: Arbetsprovskommittén arbetar aktivt för att arbetsprovet skall bli en 

viktig aktivitet för Sennenhundarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


