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Den första i sitt slag! 
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of Genetic Health in Purebred Dogs’ 

Arrangerad av SKK i Stockholm  

den 2-3 juni 2012 

 



   

Hundars hälsa och mentalitet uppmärksammas 
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   Internationellt utbyte av avelsdjur kräver 
internationellt samarbete i avelsfrågor! 

www.svensktflyg.se 
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Huvudsyftet med ’Dog Health Workshop’  

• Erbjuda ett tillfälle för utbyte av erfarenheter och 
åsikter om avel för sundare hundar 

• Påbörja ett fortlöpande internationellt samarbete 
mellan de grupper av människor som har ansvar för 
hundars hälsa och välfärd  

 

Uppmärksamhet  Medvetenhet ÅTGÄRDER 



   

Personerna bakom initiativet & genomförandet 

• Åke Hedhammar, prof. Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) 

• Sofia Malm, agr.dr. SKK, husdjursgenetiker  

• Annika Klang. SKK, VD-sekreterare 

• Ulf Uddman. SKK, VD 

• Helena Skarp. SKK, chef på avdelningen för 
avel och hälsa 

 



   

Representerade länder 

• 135 deltagare från 24 länder 

 

 

• Europa: 110 

• Nordamerika: 18 

• Sydamerika: 3 

• Oceanien: 4  



   

Deltagarna representerade många olika aktörer 

• Kennel klubbar (Fédération Cynologique 
Internationale (FCI) och nationella klubbar) 

• Forskare  

• Veterinärer 

• Stiftelser/bidragsgivare 

• Rasklubbar och individuella uppfödare 

• Djurvälfärdsorganisationer 

• Representanter för sällskapsdjursbranschen  

• Myndigheter/lagstiftande organ 

 

 



   

Vad hände då – och vad händer nu?  

Före workshopen 

• Material och referenslitteratur på hemsidan 

Under workshopen 

• Sju ämnen introducerades av inbjudna talare 

• Varje ämne diskuterades därefter i enskilda grupper 

• Diskussionerna sammanfattades och presenterades 
inför alla deltagare av utsedda personer 

Efter workshopen 

• Förslag för fortsatt samarbete presenteras 
– Prioriterade åtgärder 

– Ansvariga grupper/organisationer 

 



   

1. Förutsättningar och rutiner för erkännande av nya 
raser 

2. Harmonisering av hälsoprogram 
3. Validering och användning av genetiska tester i 

avelsarbetet 
4. Åtgärder för anatomisk sundhet och undvikande av 

extrema exteriörer 
5. Utveckling av rasspecifika avelsprogram nationellt 

och internationellt 
6. Avelsurval för beteende och funktion 
7. Plattformar för nationellt och internationellt 

samarbete 
 

Ämnesområden 



   

• Internationellt samarbete behövs och strukturer för 
detta måste utvecklas 

• Fortsatta diskussioner behövs inom alla sju  
ämnesområden, både nationellt och internationellt 

• Diskussionerna måste involvera ”alla” 
(hundorganisationer/kennelklubbar, genetiker, 
veterinärer och representanter för myndigheter och 
djurvälfärdsorganisationer) 

• Det fortsatta arbetet inom varje ämnesområde bör 
initialt ledas av en grupp intressenter, men ske i nära 
samarbete med de övriga 

 

Övergripande slutsatser 



   

Prioriterade åtgärder 

• Fysiska och webbaserade plattformar för 
internationellt samarbete behöver utformas 

• Striktare regler för internationellt erkännande av raser 
rekommenderas med hänsyn till genetisk variation 

• Hälsoprogram behöver startas, valideras och 
samordnas internationellt 

• Rutiner för validering och användning av genetiska 
tester och laboratorier behöver utvecklas, liksom 
riktlinjer för provtagning och id-kontroll 

 



   

• Rasstandarder, regelverk och utbildningar för 
uppfödare och exteriördomare behöver revideras för 
att uppnå anatomiskt sundare hundar 

• Rasspecifika avelsprogram som tar hänsyn till 
individuella hundars hälsa liksom populationsstorlek 
och struktur behöver utvecklas på nationell och 
internationell nivå 

• Riktlinjer för harmonisering av terminologi och 
metoder för att mäta och beskriva hundars beteenden 
bör arbetas fram 

 

Prioriterade åtgärder, forts. 
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Arbetet har startat!  

• Förslag på nya regler för erkännande av raser diskuteras   

• Sjukdomar som det finns hälsoprogram för har listats 

• Det finns en hemsida där man kan söka tillgängliga 
genetiska tester och laboratorier 

• Utveckling av internationella rasspecifika 
domarhänvisningar diskuteras 

• Diskussioner pågår om möjligheter att ta del av andra 
länders hälso- och härstamningsinformation 

• Utveckling av metoder för avel på beteende förbereds 

• En webbaserad plattform för internationellt samarbete 
planeras  



   Följ det fortsatta samarbetet på hemsidan: 
www.DogHealthWorkshop.com  



   Artikel ur Hundsport Special nr 3, 2012 
Text och foto: Åsa Lindholm 

http://www.skk.se/PageFiles/16820/Om-DHW-i-Hundsport-Special-nr-3-2012.pdf 



   

Tyskland tar över stafettpinnen!  

The 2nd International Workshop on 
Enhancement of Genetic Health in 

Pedigree Dogs  

Kommer att arrangeras i Düsseldorf  

31 maj-1 juni 2014  

av den tyska kennel klubben 
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