Inventering av raserna Mops, Fransk bulldogg, Engelsk bulldogg och
Bostonterrier
Bakgrund
SKK har sedan länge ett program för att motverka exteriöra överdrifter förknippade med bland annat
andningsproblem hos hundar. Efter Brakycefalkonferensen 2016 gjorde SKK ett uttalande om att
åtgärder måste vidtas för att minska förekomsten av hälsoproblem som förknippas med
kortskallighet. I uttalandet framgår att detta bland annat ska ske genom att i avelsurvalet ta större
hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan samt att friska hundar med
mindre utpräglad kortskallighet ska premieras och prioriteras i avelsarbetet.
Svenska kennelklubbens centralstyrelse, CS, har under senare år fört mycket diskussioner kring
hundars exteriöra sundhet och att samsyn inom organisationen är viktig.
Förslag till åtgärder har sammanställts avseende hälsoproblem som kan förknippas med en
brakycefal konstitution och CS beslutade i början av 2017 att konkreta åtgärder måste göras för att
komma till rätta med de exteriöra överdrifter som ger andningsproblem hos engelsk bulldogg, fransk
bulldogg, mops och bostonterrier. Skälet för detta beslut är att SKK/CS anser att mer kraftfulla
åtgärder måste till än de som hitintills gjorts för att förbättra dessa fyra rasers hälsa.
De olika åtgärderna som det beslutats om är:
- Nytt valpbesiktningsintyg, infört 2017.
- Specifikt hälsointyg inför avel, är under utprovning 2017/2018.
- Att dessa raser endast ska bedömas av nordiska domare 2020-2024.
- Frivillig rapportering och central registrering av kirurgiska ingrepp, infört våren 2018.
- Utbildning av exteriördomare gällande denna problematik.
- Inventering av vuxna individers hälsostatus i dessa fyra raser.
Inventeringen av dessa raser är en del i SKKs arbete mot exteriöra överdrifter och arbetet med att
förbättra hälsoläget i dessa raser. Denna inventering kommer att göras även i Danmark, Norge och
Finland.
Genomförande
Inventeringens syfte är att skapa en bättre bild över respektive ras situation, genetisk bredd och
exteriör variation. Förhoppningen är att hitta tillräcklig variation såväl exteriört som genetiskt för att
säkerställa en sund utveckling av dessa raser med minskning av BOAS relaterade hälsoproblem.
Målet är att 50 till 100 individer per ras och land deltar i inventeringen som kommer att genomföras
under hösten 2018 och 2019. Genomförandet kommer att ske av SKK i nära samarbete med ras- och
specialklubbar. Inventeringen vänder sig till hundar registrerade i SKK, i annan kennelklubb och till
oregistrerade hundar av dessa rastyper.
Vid inventeringstillfället kommer hundägaren få fylla i uppgifter om hunden, ID kontroll göras, den
kommer att beskrivas kliniskt av veterinär och exteriört av en beskrivare (exteriördomare). Ett
svabbprov kommer att tas i munnen på hunden som ska användas för den genetiska analysen vilken
görs av Husdjursgenetik på Sveriges lantbruksuniversitet.
De uppgifter som framkommer om hunden kommer inte att registreras i SKKs databas utan endast
användas inom inventeringsprojektet.
Frågor om inventeringsprojektet besvaras av Lotta Olsson, SKKs avdelning Avel och Hälsa.
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