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Sunda och friska rashundar -
prioriterat mål för Svenska Kennelklubben

De allra flesta rashundar i Sverige mår bra och lever sunda, friska liv - undersökningar visar att den svenska hundstammen 
har en högre medelålder än tidigare. Samtidigt förekommer det exteriöra överdrifter inom hundaveln, som potentiellt kan 
bli ett stort problem inom vissa raser. Det är knappast någon nyhet för svenska uppfödare eller för Svenska Kennelklubben, 
som sedan trettio år aktivt har arbetat förebyggande för att minska sjukdomsförekomsten bland våra raser.

För att förhindra att hälsovådliga överdrifter premieras på hundutställningar har Svenska Ken-
nelklubben tagit fram ett material kallat Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD). Där 
görs exteriördomarna uppmärksamma på 47 raser med rastypiska överdrifter som kan ge häl-
soproblem. Det är bara en åtgärd i en lång rad av insatser som Svenska Kennelklubben har gjort 
under åren.

Svenska Kennelklubben arbetar för att befrämja hälsan hos våra rashundar genom regelverk, 
utbildning och öppenhet. I stadgar, grundregler och avelspolicy betonas att sundhet och friskhet 
ska komma i första hand. De svenska domarna får en gedigen utbildning där mycket fokus läggs 
på att domarna ska premiera fysiskt och mentalt friska hundar utan exteriöra överdrifter.

Öppenhet och tillgång till information är en annan viktig del av hälsoarbetet. I Svenska Kennel-
klubben redovisas veterinärmedicinska resultat helt öppet vilket gör att uppfödarna har mycket 
god information om de hundar som ska användas i aveln. Så gott som samtliga rasklubbar har 
upprättat rasspecifika avelstrategier som fungerar både som information till uppfödarna och 
som riktlinjer för hur en god avel med fokus på hälsa ska bedrivas inom rasen. Svenska Ken-
nelklubben har också ett nära samarbete med försäkringsbolag, veterinärer och forskare och 
stöder svensk hundforskning med betydande belopp för att få kunskap om de sjukdomar som 
drabbar våra hundar.

Avelsarbetet är i hög grad internationellt vilket gör att svenska uppfödare inte på egen hand 
kan ändra hälsoläget i en ras. Rasstandarderna gäller internationellt och standarden skrivs av det 
land som rasen kommer i från. Det arbete som Svenska Kennelklubben har gjort för att befrämja 
hälsan hos de svenska rashundarna gör Sverige till en förebild i många hundländer. De åtgärder 
som har vidtagits för att motverka exteriöra överdrifter har mottagits mycket positivt på många 
håll. Under tiden fortsätter arbetet här hemma med att sprida kunskap och medvetenhet kring 
riskerna med överdriven avel. 

På www.skk.se under rubriken 
Press finner ni även tidigare 
pressmeddelanden samt snabbfakta 
om Svenska Kennelklubben.

Hela dokumentet SRD finner ni under 
Funktionärsinfo.

NÅGRA AV DE ÅTGÄRDER 
SOM SKK VIDTAGIT:

1979 påbörjades arbetet med att •	
ta fram hälsoprogram för olika 
raser. Hälsoprogrammen har till 
syfte att undersöka de ärftliga 
hälsoproblem som finns och ge 
uppfödarna ett bra underlag för 
avelsarbetet.
På 1980-talet började veterinär–•	
medicinska resultat redovisas 
öppet.
Under 1990-talet gjorde SKK ett •	
tillägg i samtliga rasbeskrivningar 
angående hundars hälsa och 
mentalitet.
2001 förbjuder SKK bland •	
annat avel med hundar med 
allvarliga sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar,
2001 utarbetas rasspecifika •	
avelsstrategier, där bland annat 
det nuvarande hälsoläget i rasen 
liksom framtida målsättningar 
formulerats. Det är ett unikt 
projekt inom hundvärlden!
2006 förbjuder SKK bland annat •	
avel mellan alltför närbesläktade 
individer.
Avelsdata, med uppgifter om •	
veterinärmedicinska resultat 
bland annat, blev tillgängligt på 
webben 2007.
2009 tas de rasspecifika •	
domaranvisningarna i bruk, för 
de 47 raser som har rastypiska 
överdrifter som kan ge 
hälsoproblem.
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