
 
 

 

Bästa uppfödare, täckhundsägare och övriga medlemmar i Svenska 

Sennenhundklubben (SShK) 

 

En förfrågan har inkommit till SShK från SKKs kommitté för särskilda 

rasspecifika domaranvisningar (SRD-kommittén). Förfrågan kan läsas härintill. 

Norsk Kennelklubb (NKK) har föreslagit att Berner Sennenhund skall ingå i den 

nordiska SRD-listan, och därmed även i den svenska. De problemområden som 

NKK föreslår är dålig bakställskonstruktion med otillräckliga vinklar och 

överkotande hasvinklar som ger osunda rörelser samt otillräckligt strama 

ögonkanter. Avelsrådet vill ha synpunkter på detta förslag. Om Berner 

Sennenhund förs in på SRD-listan så innebär det att exteriördomare på 

utställning visar extra uppmärksamhet åt rasens problemområden som ingår i 

SRD-listan.  

 

Avelsrådets synpunkt är att dålig bakställskonstruktion hos Berner Sennenhund 

i Sverige är ett litet problem och bör inte ingå i SRD-listan. Angående 

otillräckligt strama ögonkanter så tycks det vara ett ökande problem i rasen, 

både inrullning eller invikning av nedre ögonlockskanten (entropion) och 

utrullning eller utvikning av den nedre ögonlockskanten (ektropion). Entropion 

gör att pälsen på undre ögonlocket berör och irriterar bindhinnan och/eller 

hornhinna. Sår och kraftig smärta uppstår när pälsen skaver mot hornhinnan. 

Ektropion gör att det undre ögonlocket hänger och den exponerade bindhinnan 

blir uttorkad, röd och inflammerad och det kan också uppstå kronisk uttorkning 

och inflammation i hornhinnan. Blinkmekanismen förstörs och skräp blir 



liggande på ögat eller i slemmet på undre ögonlocket. Som följdsjukdom får 

hundarna ofta en kronisk, varig bindhinneinflammation.  Både entropion och 

ektropion har en ärftlig bakgrund och skall bekämpas med avelshygieniska 

åtgärder.  

 

I Agrias Rasprofil 1995-2006 finns inflammation ögonlock/bindhinna på 13 plats 

bland de vanligaste 24 sjukdomarna hos Berner som orsakar veterinärbesök. 

Jämfört med alla raser i Agrias Rasprofil så är entropion och ektropion 

överrepresenterade hos Berner och på respektive 8:e och 12:e plats av 26 

sjukdomar. I Agrias Rasprofil 2006-2011 så finns inflammation 

ögonlock/bindhinna nu på plats 10 av 24 sjukdomar. Jämfört med alla raser så är 

entropion nu på 3:e plats av 26 sjukdomar. Tyvärr finns inte ektropion med i 

listan för 2006-2011 med det är sannolikt att ektropion också har blivit 

vanligare. Vid genomgång av bilder, som finns på nätet, är det inte ovanligt att 

hitta både vuxna hundar och valpar med otillräckligt strama ögonkanter. 

 

Avelsrådet önskar synpunkter på SRD-kommitténs förfrågan. SShK hr begärt 

och fått förlängd svarstid till våren 2013. Synpunkterna emottas tacksamt och 

skickas till sammankallande Berndt Klingeborn, klingeborn@tele2.se, senast 

den 1 juni 2013. 

 

Avelsrådet 


