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RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR AKITA 
 

1. Förord. 
 
Akita Inu Sällskapet har ansvaret för att utbilda uppfödare och akitaägare för en sund 

utveckling av rasen i Sverige. Det övergripande målet för rasklubben är att väcka 

intresse och främja avel av en fysiskt och mentalt sund Akita som har en rastypisk 

exteriör och bibehållna ursprungliga egenskaper. 

 

Det åligger varje uppfödare och ägare av Akita att hålla sig informerade om SKK:s 

regelverk och rasklubbens rekommendationer. 

 

 

Sammanfattning mål och strategier 

Exteriör 

Mål: 

- Att bevara Akitan som den beskrivs enligt rasstandarden och värna om rasens 

särdrag och detaljer, såsom anatomi och funktion. 

- Att värna om en sund anatomi och god konstruktion, som är den grundläggande 

förutsättningen för ett långt och friskt liv. 

- Att i alla avseenden sträva efter att höja kvalitén hos rasen. 

Strategi: 

- Att ordna rasutbildningar med temat rasstandarden. 

- Att klubben anordnar uppfödarkonferenser och medlemsmöten, träffar där 

fortlöpande information om rasen ges och diskuteras.- Att prioritera hundar som kan 

tänkas bidra till att avkomman uppfyller de uppsatta målen. 

Mentalitet/Funktion 

Mål: 

- Att främja Akitans sociala och ursprungliga egenskaper. 

- Att uppmuntra fler akitaägare att utbilda sina hundar inom spår, sök och jakt. 

- Att flera BPH beskriver sina hundar 

Strategi: 

- AIS önskan är att så många individer som möjligt bör genomgå Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund, BPH. 

- Hundarnas BPH resultat registreras och redovisas officiellt och blir ett bra 

underlag i avelsarbetet. 

- Att inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar. 
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Hälsa 

Mål: 

- Att få en så övergripande bild över rasens hälsa som möjligt. 

- Att arbeta för en ökad svarsfrekvens på hälsoenkäterna. Det optimala är att 50 % 

av svenska populationens storlek svarar. 

- Att på sikt öka antalet HD-röntgade hundar till minst 50 %. 

- Att i rasen arbeta för en bred genetisk variation där andelen sjukdomar är låg. 

Strategi: 

- Att uppfödare samt ägare av Akita uppmanas att informera avelskommittén om 

diagnoser som påverkar hundens liv menligt eller avlivning. Detta kan ske via 

hälsoenkät. 

- Att uppmuntra ägare och uppfödare att på en frivillig basis höftledsröntga sina 

djur, även om de inte ska användas i avel. 

- Att med jämna mellanrum genomföra hälsoundersökningar. 

- Att arbeta för att öka kunskapen om foder och skötsel av rasen. 

- Att inte använda hundar som är behäftade med eventuella genetiska sjukdomar 

som t.ex. VKH och SA i avel. 

- Att använda friska individer i avel. 

- Att uppmana till att aldrig dubbla en defekt. 

Avel 

Mål: 

- Att bibehålla inavelsgraden på en låg nivå. 

- Att bättre utnyttja den tillgängliga avelsbasen i rasaveln. 

- Att arbeta för att förklara vad matadoravel kan få för följder för rasen. 

- Att öka den genetiska variationen. 

- Att knyta nya intresserade människor till rasen samt öka samarbetet mellan gamla 

och nya uppfödare. 

- Att öka förståelsen hos hanhundsägaren hur stort ansvar de har i avelsarbetet. 

Strategi: 

- Att till aveln inte använda mer närbesläktade avelsdjur än kusiner eller hundar 

med motsvarande släktskapsgrad. En sådan kombination ger en inavelsgrad 

motsvarande 6,25%. 

- Att endast i undantagsfall upprepa samma kombinationer av föräldradjur pga. den 

redan smala avelsbasen. 

- Att då import sker, är det önskvärt att större hänsyn tas till att om möjligt 

importera hundar som kan bidra med genetisk variation. 

- Att rasklubben varje år avhålla minst ett uppfödare/medlemsmöte. Uppfödarna har 

ett eget ansvar att delta i uppfödarmöten och hålla sig uppdaterade i rasens 

utveckling. 

- Att ta tillvara den kunskap som redan finns inom rasen, lyssna och lära, dra egna 

slutsatser, dela med sig av egna kunskaper och sätta upp egna mål med standarden 

och rasens bästa för ögat. 
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2. Akitans historia. 
 

Akita är en gammal ras i modern tappning.  
Dagens Akita är resultatet av ett stort restaureringsarbete som japanerna har lagt ned på rasen 

de sista årtiondena. Typ, färg och bl a temperament har renodlats tillbaka till den ursprungliga 

japanska jakthunden som funnits i tusentals år i norra Japan. 
 

Matagi-inu  
Akitans förfader var från början en utpräglad jakthund. Det var en medelstor hund 

med ljus pälsfärg, kallad Matagi-Inu (= jakthund). Arkeologiska fynd visar att denna 

spets av urhundtyp fanns i Japan redan så långt tillbaka i tiden som 5000 år f Kr och 

att ytterst lite av deras utseende förändrats under årtusendena. 

 

Odate-inu 

I slutet av 600-talet blev storviltsjakt alltmer populärt hos den japanska adeln och 

interna oroligheter i landet, speciellt i de norra provinserna, skapade ett behov av en 

större vakt- och jakthund. Matagi-inus korsades då med hundar från Korea och Kina 

och en stor, tyst hund, ojämförligt modig och lojal, utvecklades. Förutom militära 

uppgifter kom spetsarna att användas till jakt på älg, hjort, antilop och björn och de 

var med sina stora tassar utmärkta till att dra och jaga i djupare snö.  

Runt Odate började en del adelsfamiljer att föda upp hundar av samma pälsfärg i 

generation efter generation. Hundarna blev kända efter sin färg och ägarfamiljens 

namn, ex "White of Adachi", "Black of Izumi" och hundtypen kallades "Odate-inu"; 

rasren hund från Odate. En del hundar kom att bli högt respekterade. Odate-inu 

förblev relativt opåverkad fram till artonhundratalets slut.  

Då drabbades rasen av ett par dråpslag. Från och med 1890 började Odate-inus att 

systematiskt avlas ut med tosa, mastiff och s:t bernhardshund tills de rastypiska 

dragen höll på att försvinna. Ett stort utbrott av rabies decimerade dessutom hund 

beståndet enormt när friska som sjuka hundar klubbades ihjäl. 

 

Akita-inu, naturmonument  
En begynnande insikt bland intellektuella om Odate-inus historiska betydelse och 

startade ett engagemang för att bevara de ursprungliga japanska raserna. Som den 

första av sju raser utsågs Odate-inu, som hädanefter kom att kallas Akita-inu, 1919 till 

naturmonument. Det dröjde dock fram till 1931 innan man hittade levande exemplar 

som motsvarande vad man menade med den urjapanska hundtypen. Året därpå, 1932, 

slog rasen igenom hos det japanska folket genom en serie tidningsartiklar om en 

trogen Akita som i nio år förgäves väntade på sin ägare sedan denne dött på sin 

arbetsplats. Alla ville ha en Akita-inu, olika organisationer för rasens bevarande 

uppstod i Japan och en rasstandard skrevs.  

 

Andra världskriget 
Akitan var på väg att återhämta sig när andra världskriget bröt ut. Folk svalt, och det 

betraktades som landsförräderi att ge mat till en hund istället för en medmänniska. De 

hundar som inte svalt ihjäl, avlivades för köttets och pälsens skull. Några få hundar 

gömdes undan och kom att överleva på bland annat tång och fiskrens, andra Akitor 

släpptes fria i bergen för att klara sig helt på egen hand. Den enda ras som sparades 

för militära arbetsuppgifter var schäfern, och därför sökte en del ägare rädda sina 

Akitor från avlivning genom att para dem med schäfrar. Efter kriget listades 

visserligen en del Akitor upp och visades bland annat på den första japanska 
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hundutställningen 1947, men rasen överlevde troligen främst genom att den fångade 

intresset hos soldater ur de amerikanska ockupationstrupperna. Trots att det bröt mot 

japansk lag smugglade amerikanska soldater med sig Akitor till USA som souvenirer. 

 

Två olika typer  
Sedan 1950-talet har man i Japan försökt att rensa bort inslagen av europeiska hundar 

från sekelskiftestiden och schäfer från krigsåren för att återskapa "original"-akitan, 

matagin. Detta har resulterat i att den japanska Akitan, numera skiljer sig avsevärt 

från efterkrigstidens Akita genom en lättare och torrare kropp, röd, vit, tigrerad eller 

sesamfärgad päls och ett starkt orientaliskt utseende. Denna typ motsvarar den 

officiella rasstandarden som gäller för Akita.  

I USA har man istället strävat efter att behålla dragen från den äldre typen av Akita 

som ligger till grund för deras hundar, med varierande pälsfärg och teckning, lösare 

skinn och kraftig benstomme.  

 

Skillnaden i typ blev efterhand så tydlig att rasen, efter flera års diskussioner, delas i 

FCI-länderna den 1 januari 2000. Den moderna japanska typen behåller namnet Akita 

(utan suffixet inu), medan den amerikanska typen byter namn till American Akita 

2006. (Mellan 2000 och 2005 Great Japanese Dog). I UK delades rasen 2006. Där 

heter vår Akita, Japanese akita och American akita har namnet Akita. Rasen har till 

dags dato inte ännu delats i USA, men vid en röstning inom American Akita Club 

våren 2020 röstade man för att rasen ska delas även i USA. 

Sedan år 2000 då rasen delades inom FCI-länderna och nu år 2020 ser vi en tydlig 

skillnad mellan vår ras Akita och American akita.  

3. Akitans historia i Sverige. 
 

Akitan har funnits i Norden i ca 60 år. Några enstaka exemplar importerades i början 

av 60-talet. Den första kullen i Sverige föddes 1964 och bestod av en hane och en tik, 

men egentlig uppfödning började först 1973. I Sverige finns någonstans mellan 200 - 

300 stycken. Det finns omkring 7 (år 2020) aktiva uppfödare av rasen, samt några 

presumtiva uppfödare. 

4. Exteriör 
 

Akita skall vara storväxt, kraftigt byggd och välbalanserad med mycket massa. 

Könsprägeln skall vara tydligt framträdande. Rasen skall vara mycket ståtlig, med 

anspråkslös värdighet och robust kroppsbyggnad. 

Rörelserna skall vara spänstiga och kraftfulla. 

Akitans exteriör och rörelser kommer från ursprunget som jakthund. Den ska kunna 

röra sig med spänst och kraftfullhet samt vara smidig och snabb i vändningarna. 

Diskvalificerande fel: Öron som inte är ståndöron. Hängande svans. Långhårig päls 

(raggig). Svart mask. Fläckar på vit bakgrund. 

Hundar med för rasen diskvalificerande fel ska inte användas i avel. 
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Nuläget: Dagens akitor har viss variation i storlek och typ. Det är önskvärt med bättre 

stabilitet i rörelserna samt att förbröstet kan vara mer utvecklat. 

I dagsläget kan vi se tendenser till för mycket extra vita markeringar förutom urajiro. 

 

Målsättning: Hundar av god kvalitet, god könsprägel och med rastypiska detaljer ska 

användas i avel. 

 

Strategi: Genom att uppmuntra ägare och uppfödare av rasen till att delta vid 

arrangemang så som avelskonferenser och sammankomster där exteriör diskuteras. 

Att vid domarkonferenser visa hundar av bra kvalitet och påtala Akitans rasspecifika 

exteriör för att öka kunskap och förståelse för rasen. 

5. Mentalitet/funktion 
 

Akitan har ett ursprung som jakt- och vakthund. Genom att uppfödare generellt 

arbetat med att använda mentalt stabila avelsdjur så fungerar Akitan väl i vårt 

samhälle. 

En Akita är en ursprunglig hund med utpräglade ledaregenskaper som kräver en hel 

del hundkunskap och tålamod av sin ägare. Akitan är normalt en tyst, lugn, lättlärd, 

oberörd och värdig hund men kan trots detta växla från vila till aktivitet på en bråkdel 

av en sekund för att nästan lika snabbt koppla om till vila igen. Akitan är mycket lojal 

och tillgiven sin familj och skyddar denna till varje pris. Den tycker däremot inte om 

att vara socialt isolerad från sin familj utan vill helst vara med i händelsernas centrum, 

och flyttar sig gärna från rum till rum för att kunna hålla ögonen på sin ägare.  

Akitan är en stolt och värdig hund med stark integritet, men raser som genom sitt 

ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark jaktinstinkt och/eller 

misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar för såväl 

uppfödare som hundägare. 

Det är viktigt som akitaägare att börja tidigt med socialträning av sin Akita. En valp 

som från början får positiva upplevelser i trygg miljö ger en socialt väl fungerande 

Akita. En Akita bör ges mental och fysisk stimulans för att må så bra som möjligt. En 

Akita behöver känna sig trygg med sin ägare. 

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. 

Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha 

ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl 

tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. 

 

Nuläget: Akitan har en stabilare mentalitet jämfört med då rasen kom in till Sverige. 

Erfarenheten visar att akitor med dålig mentalitet är få. Detta märker vi framförallt vid 

våra träffar och tävlingstillfällen då akitor sällan står i centrum för incidenter. Dagens 

akitor används sällan till jakt/spår, utan mest sällskap, trots att goda jakt- och 

spåregenskaper finns djupt rotade hos Akitan.  

 

Målsättning: Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen, där ett balanserat, trofast 

och lugnt temperament är ledorden. Målsättningen är att främja Akitans sociala och 

ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt otypiska hundar. 

Uppmuntra fler akitaägare att aktivera sina hundar inom olika discipliner. 

Då det nya beskrivningssättet Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (vidare 

förkortat BPH) kommit så är den framtida målsättningen att få ett spindeldiagram för 
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Akita. Till dags dato har vi 13 BPH beskrivna Akitor. Klubbens målsättning är att få 

uppfödarna att uppmuntra sina valpköpare att göra BPH. 

 

Strategi: Klubben ska arbeta för att genom rasklubbens publikationer, sociala medier, 

sammankomster och föreläsningar informera och väcka intresset hos akitaägare för 

rasens ursprungliga egenskaper. Strategin enligt ovan är också viktigt för att skapa 

förståelse av värdet med att BPH beskriva sina akitor. Klubben ska försöka arrangera 

egna BPH-beskrivningar för rasen. 

6. Hälsa 
 

Enligt breed profile, som är Agrias statistik, kan man tydligt utläsa att Akitan är att 

betrakta som normalfrisk ras när det gäller sjukdomar. Klubben har genom flertalet 

enkäter till uppfödare och den vanliga akitaägaren fått fram ett bra underlag som 

stämmer överens med försäkringsbolagen. Svarsfrekvensen har varit relativt hög på 

samtliga enkäter.  

Klubben arbetar med att hålla sig ajour med Akitans hälsoläge och uppmuntrar alla 

akitaägare att rapportera in ställda diagnoser. 

 

SA och VKH 
SA (Sebaceous adenitis) är en talgkörtelinflammation i huden. Vad som gör sjukdomen svår 

för rasen är att Akitas med SA ofta får många sekundära infektioner som orsakar sår och ofta 

mycket klåda. SA kan inte botas utan bara lindras. 

SA kan förekomma hos hundar av båda könen och i olika åldrar. Det kan vara aggressiv eller 

utvecklas långsamt, vara begränsad till huvudet eller svansen eller så att hela hunden blir 

attackerade. SA diagnostiseras med biopsiprover i det drabbade området. 

 

VKH (Vogt-Kayanagi-Harada syndrome) är sällsynt i Sverige, men har diagnostiserats hos 

få individer. Symtomen av VKH kan vara pigmentborttagning, håravfall och blindhet. 

 

För mer information om SA, VKH och andra autoimmuna sjukdomar läs vidare på 

akita.nu 

 

SA och VKH förekommer även hos andra raser. 

 

Akita med diagnostiserad SA och VKH ska ej användas i avel.  

Man ska ta hänsyn till familjebilden och vänta med avelsdebut om det finns 

autoimmuna sjukdomar i familjen. 

Om en hund som redan gått i avel får diagnosen autoimmun sjukdom ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

 

HD 
Eftersom restriktiva avelsprogram har tillämpats ser vi idag att höftledsdysplasi inte är 

ett problem i rasen. Endast några enstaka fall av höftledsdysplasi förekommer. 

 

Då höftledsdysplasi har en komplex nedärvning och även är relaterad till miljön 

rekommenderar rasklubben att tänka på valpens utveckling med lagom motion och 

näringsrik kost för bästa förutsättningar till sunda leder. 
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ÖGON 
I början av 2000-talet upptäcktes två fall av PRA vilket föranledde att alla uppfödare 

ögonlyste sina avelsdjur. Detta arbete resulterade att inga fler kända fall upptäcktes. 

Mellan åren 2000 till 2020 är 254 ögonlysningar utförda med resultat utan 

anmärkning och 22 ögonlysningar utförda med någon diagnos. Majoriteten av de 

hundar med någon diagnos har inte använts i avel.  

 

Nuläget: Under 2000 – 2020 har ett fåtal akitor konstaterats med SA eller VKH. Det 

är fortfarande sjukdomar som ska hållas under uppsikt och rapporteras in till klubben.  

Enstaka fall av höftledsdysplasi förekommer, det kommer med stor sannolikhet av att 

uppfödarna varit mycket restriktiva i avelsarbetet under lång tid. 

Klubben ser inte att det finns ett generellt problem med Akitans ögonstatus.  

 

Målsättning: Att autoimmuna sjukdomarna hålls låga inom rasen. 

Att bibehålla en fortsatt låg frekvens av förekomst av höftledsdysplasi och 

ögondiagnoser. 

Klubben samlar in och bevarar det inskickade materialet beträffande olika diagnoser 

på akitor. För att vid en eventuell ökning av någon sjukdom informera uppfödare och 

ägare av akitor.  

 

Strategi: Hundar med diagnostiserad SA eller VKH får inte gå i avel.  

HD grad D och E får ej användas i avel. 

Det är frivilligt att ögonlysa sin Akita men det är önskvärt att hundar som används i 

avel ögonlyses någon gång i sitt liv och att man tar hänsyn till familjebilden. 

Klubben arbetar för att genom rasklubbens publikationer, sociala medier, 

föreläsningar och sammankomster väcka intresset hos alla akitaägare om rasens 

nuläge och förståelse för hur viktigt det är att rapportera in ställda diagnoser på sina 

akitor. 

 

7. Avel. 
 

Hundavel ska bedrivas på ett sådant sätt att det främjar både tikens och avkommans 

hälsa och välbefinnande. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl 

förtrogen med SKKs avelspolicy samt med rasens standard, provregler, 

registreringsregler och rasspecifika avelsstrategi, samt aktuella bestämmelser i 

djurskyddslagstiftningen. Uppfödningen ska ske kvalitetsmedvetet och med stort 

ansvar. 

 

Akitan i Sverige har inte en stor avelsbas. I och med delning av rasen år 2000 så har 

delar av avelsbasen förändrats. Dagens uppfödning består av hundar med uteslutande 

japanska linjer, vilket innebär att amerikanska linjer inte längre förekommer i 

avelsbasen. Hundar har importerats från Europa och Japan alternativt har 

avelspartners sökts i utlandet av japanska linjer, detta för att bredda avelsbasen. 

Hanhunden är lika viktig. Även du som äger en hanhund har ett stort ansvar. Är det 

lämpligt att para just den här hanhunden med just den här tiken? Det är av stor vikt att 

både uppfödaren och hanhundsägaren skaffar sig så mycket information som möjligt 

– en ur hälsohänseende misslyckad kull belastar ju avelshanen i lika hög grad som 

tiken. 
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Nuläget: Efter delningen år 2000 hade Akitan en vikande nyregistrering till att under 

de senaste 10 åren ligga på mellan 20-35 registrerade akitor per år. Detta beror på att 

några uppfödare slutat med rasen.  

Man kan se en tydlig ökning av importerade akitor de senaste 10 åren, varav ett antal 

har gått i avel.  

Inavelsgraden på Akita ligger stadigt under 2%.  

Statistiken för inavelsgraden och snittkullstorlek är dock svår att beräkna då vi inte 

har full tillgång till Avelsdata. 

 
År Reg+imp. Antal kullar Snittkullstorlek Inavelsgrad 

2000-2004 167+16= 183 32 5,2 1,41 

2005-2009 88+16= 104 20 4,4 1,36 

2010-2014 90+26= 116 19 4,7 1,19 

2015-2019 99+44= 143 20 5 0,45 

 

 

Målsättning: Målsättningen ska vara att öka kunskapen om vikten att öka avelsbasen 

för Akita och den roll hanhundsägarna har i avelsarbetet. Klubben ska uppmuntra att 

fler akitor går i avel utan att man gör upprepade avelskombinationer. Klubben ska 

finnas som stöd och öka kunskapen hos de som intresserar sig för avel. Vidare ska den 

genetiska variationen breddas och inavelsökningen inte vara högre än 6,25 % räknat 

på fem generationer. Bevara Akitans allmänt goda hälsa 

 

 

Strategi: Det enda hälsoprogrammet hos SKK för att Akita ska kunna gå i avel och få 

registrera avkommor är att den har en känd HD status. Alla Akitor som används i avel 

skall givetvis vara friska och sunda utan några ärftliga sjukdomar. Därför arbetar 

rasklubben med att få alla akitaägare att sända in dokumentation över sjukdomar som 

har fått en diagnos. 

Klubben arbetar för att genom rasklubbens publikation, sociala medier, träffar och 

föreläsningar väcka intresset hos den avelsintresserade akitaägaren. Detta gäller även 

hanhundsägarna. Klubben ska utbilda genom avelskonferenser i genetik och avel. 

Klubben ska utbilda sina avelsfunktionärer så att de kan delge de avelsintresserade 

verktygen för sin avel.  
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SRD  

Denna ras omfattas inte av Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD), 

dock gäller generella anvisningar:  

Kommentar: Inga särskilda observandum finns för Akita, men dessa generella 

regler gäller för alla raser. 

 

Andning: 

Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse.  

Ögon:  

Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation.  

Hud: 

Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation. 

Bett och tänder: 

Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som 

skadar tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel. 

Kondition: 

Inga hundar ska vara överviktiga.  

Päls: 

Päls ska inte vara så omfångsrik att den besvärar hunden eller hindrar 

rörelsefriheten. 

Rörelser: 

Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär. 

Mentalitet:  

Alla hundar skall ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. 

Rastypiska beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat eller 

skarpt beteende är aldrig önskvärt.  

Aggressivitet och paniskt flyktbeteende kan icke tolereras och skall rendera 

hunden ”Disqualified”. 
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8. Förklaring till lagda bilagor. 
 

Avelsdata finns inte tillgängligt för rasen Akita, mer än gällande listor, trots att det 

gått 20 år sedan rasen delades i Akita och American akita. 

 

De bilagor som finns med i RAS är manuellt framräknade och presenterade för 

klubbens medlemmar på klubbens årsmöten. 

 

Bilaga 1. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2009 

Bilaga 2. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2010 

Bilaga 3. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2011 

Bilaga 4. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2012 

Bilaga 5. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2013 

Bilaga 6. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2014 

Bilaga 7. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2015 

Bilaga 8. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2016 

Bilaga 9. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2017 

Bilaga 10. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2018 

Bilaga 11. Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för Akita år 2019 

9. Källförteckning: 
 

Uppfödarenkät 

Medlemsenkät  

Statistik från Avelsdatas listor 

Agria, Breed profile 

10. Denna RAS-strategi har förankrats på följande 

sätt: 
 

Vid varje årsmöte diskuteras och förankras RAS, samt går igenom redovisningen av 

mål och strategier för RAS. 

 

2013 Uppfödar- och medlemsmöte med representant för SSUK 

2020 Enkätutskick till alla ägare av Akitor registrerade hos SKK från 2010, samt 

enkätutskick till uppfödare. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2009 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 

 
Sammanställning av antalet mentalbeskrina Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Antal 4 1 1 6 3 0 0 1 2 3 2 23 

Avbrutna           1       3   4 

Hanar 2     4 1       2 1 1 11 

Tikar 2 1 1 2 2     1   2 1 12 

 
MENTALBESKRIVNING 

Under 2009 deltog 2 Akitor i mentalbeskrivningar, båda genomfördes. 

Genomförda 2009 är: 

Tayoris Akira 

Milstolpen´s French Red Leadwing 

Totalt sedan 1999 har 23 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 11 hanar och 12 

tikar.  

 

Hälsa 

 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 

 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA. 

 

Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2009 för HD, Ögon och ED 

 
Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot % 

A 20 14 10 3 8 9 8 12 2 7 93 71,0 

B 2 1 3 1   1 3 6   3 20 15,3 

C 1 1 3 1   3 1   2 4 16 12,2 

D 1     1             2 1,5 

                      131   
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Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot % 

öga ua  26 17 20 14 15 10 18 9 10 17 156 96,9 

retinopati          1           1 0,6 

PRA generell          2           2 1,2 

näthinneveck                1 1   2 1,2 
multifokal 
RD                    1 1   

                      161   

 
Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tot % 

ED 
ua 
(0)  9 3 4 3 4 2 3 3 2 4 37 

94,9 
 

ED 
grad 

1  1                 1 2 5,1 

                      39   

 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 
Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Kullar Snitt/kull Ant kullar m AA inslag 

2000 20 21 41 2,2 7 5,9 3 

2001 23 23 46 2,5 8 5,8 5 

2002 9 13 22 0,3 4 5,5 1 

2003 11 18 29 0,7 6 4,8 2 

2004 15 14 29 0,6 7 4,1 5 

2005 4 5 9 0 3 3 0 

2006 10 6 16 0,8 2 8 0 

2007 21 21 42 3,1 8 5,25 1 

2008 3 5 8 0,3 3 2,67 0 

2009 5 8 13 0 4 3,25 0 
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Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt 
Ant 
länder 

2000 5 3 8 1,9 3 

2001 0 2 2 0,0 1 

2002 2 1 3 0,0 3 

2003 1 2 3 4,2 3 

2004 0 0 0 - - 

2005 2 2 4 0,8 2 

2006 5 2 7 1,1 5 

2007 1 2 3 0,0 3 

2008 0 1 1 0,0 1 

2009 0 1 1 0,0 1 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland 

 

Under 2009 importerades en tik från Finland. 

 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  
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 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 

 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

 För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 6,25% 

räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

 Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga sjukdomar 

visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt om man kan 

vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

 AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under sin 

livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha max 

2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den genetiska 

variationen inom rasen.  

 Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

 Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i undantagsfall 

kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej tidigare 

förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar ska 

alltid paras med grad A hundar. 

 Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med PRA, 

ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

 Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej användas i 

avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel med 

anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. Syskon 

till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 3 års 

ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa hundar ska 

användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 
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 Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga ägare 

till dess avkomma informeras. 

 SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna åtgärder 

diskvalificerar även för avel. 

 Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i kvalité. 

 Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i avel. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2010 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 

 
Sammanställning av antalet mentalbeskrina Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Tikar 2 1 1 2 2     1   2 1 1 13 

 
MENTALBESKRIVNING 

Under 2010 deltog 2 Akitor i mentalbeskrivningar, båda genomfördes. 

Genomförda 2010 är: 

Milstolpen´s I´m The Only One 

Kumiko Tomimopa 

Totalt sedan 1999 har 25 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 13 

tikar.  

 

Hälsa 

 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 

 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2010 för HD, Ögon och ED 

 
Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tot % 

A 20 14 10 3 8 9 8 12 2 7 2 95 68,8 

B 2 1 3 1   1 3 6   3 5 25 18,1 

C 1 1 3 1   3 1   2 4   16 11,6 

D 1     1               2 1,4 

                        138   

 
Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tot % 

ED 
ua 
(0)  9 3 4 3 4 2 3 3 2 4 4 41 95,3 
ED 
grad 
1  1                 1   2 4,7 

                        43   

 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
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Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Kullar Snitt/kull 

2000 20 21 41 2,2 7 5,9 

2001 23 23 46 2,5 8 5,8 

2002 9 13 22 0,3 4 5,5 

2003 11 18 29 0,7 6 4,8 

2004 15 14 29 0,6 7 4,1 

2005 4 5 9 0 3 3 

2006 10 6 16 0,8 2 8 

2007 21 21 42 3,1 8 5,25 

2008 3 5 8 0,3 3 2,67 

2009 5 8 13 0 4 3,25 

2010 3 10 13 0,16 5 2,6 

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 
Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Ant länder 

2000 5 3 8 1,9 3 

2001 0 2 2 0 1 

2002 2 1 3 0 3 

2003 1 2 3 4,2 3 

2004 0 0 0 - - 

2005 2 2 4 0,8 2 

2006 5 2 7 1,1 5 

2007 1 2 3 0 3 

2008 0 1 1 0 1 

2009 0 1 1 0 1 

2010 4 1 5 0,78 4 

 

 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland 

 

Under 2010 importerades två hanar från Polen, en hane från Finland, en hane från 

Norge och en tik från Finland. 

 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 
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We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 

 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

1  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

2  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 
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3  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

4  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

5  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

6  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

7  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

8  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

9  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

10  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

11  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2011 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antalet mentalbeskrina Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Antal 4 1 1 6 3 0 0 1 2 3 2 2 1 26 

Avbrutn
a           1       3       4 

Hanar 2     4 1       2 1 1 1   12 

Tikar 2 1 1 2 2     1   2 1 1 1 14 
 

MENTALBESKRIVNING 

Under 2011 deltog 1 Akita i mentalbeskrivning, vilken genomfördes . 

Genomförd 2011 är: 

Isamashii´s In Hoc Sigro Vinces 

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 

tikar.  
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om några fall av VKH respektive SA. 
 

Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2011 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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X 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Kullar Snitt/kull 

2000 20 21 41 2,2 7 5,9 

2001 23 23 46 2,5 8 5,8 

2002 9 13 22 0,3 4 5,5 

2003 11 18 29 0,7 6 4,8 

2004 15 14 29 0,6 7 4,1 

2005 4 5 9 0 3 3 

2006 10 6 16 0,8 2 8 

2007 21 21 42 3,1 8 5,25 

2008 3 5 8 0,3 3 2,67 

2009 5 8 13 0 4 3,25 

2010 3 10 13 0,16 5 2,6 

2011 4 10 14 0,52 5 2,8 

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 
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Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Ant länder 

2000 5 3 8 1,9 3 

2001 0 2 2 0 1 

2002 2 1 3 0 3 

2003 1 2 3 4,2 3 

2004 0 0 0 - - 

2005 2 2 4 0,8 2 

2006 5 2 7 1,1 5 

2007 1 2 3 0 3 

2008 0 1 1 0 1 

2009 0 1 1 0 1 

2010 4 1 5 0,78 4 

2011 2 3 5 2,5 3 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbrittanien 
 

Under 2011 importerades en hane från Norge, en hane från Storbritannien, en tik från 

Norge och två tikar från Polen. 

 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  
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 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 

 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

12  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

13  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

14  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

15  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

16  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

17  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

18  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

19  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 
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20  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

21  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

22  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2012 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antalet mentalbeskrina Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MENTALBESKRIVNING 

Under 2012 deltog ingen Akita i mentalbeskrivning. 

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 

tikar. 

 
Sammanställning av antalet Akitor som deltagit i BHP uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

Genomförd BHP 2012 är: 

Isamashii´s In Hoc Sigro Vinces 

 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2012 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 
 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien 
 

Under 2012 importerades en hane från Litauen och en hane från Tyskland, två tikar 

från Serbien och en tik vardera från Ungern, Finland, Polen, Spanien & Bulgarien.  
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Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

23  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

24  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

25  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

26  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

27  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

28  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

29  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

30  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

31  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

32  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

33  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 
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for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2013 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antalet mentalbeskrina Akitor uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MENTALBESKRIVNING 

Under 2013 deltog ingen Akita i mentalbeskrivning. 

Totalt sedan 1999 har 26 st Akitor genomfört mentalbeskrivningar, 12 hanar och 14 

tikar. 

 
Sammanställning av antalet Akitor som deltagit i BHP uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

Under 2013 deltog ingen Akita i BHP. 

 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tot % 

A 20 14 10 3 8 9 8 12 2 8 2 2 6 5 109 67,7 

B 2 1 3 1   1 3 6   3 5   4 1 30 18,6 

C 1 1 3 1   3 1   2 4   2   2 18 11,2 

D 1     1                     2 1,2 

E                       2     2 1,2 

                              161   

 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Kullar Snitt/kull 

2000 20 21 41 2,2 7 5,9 

2001 23 23 46 2,5 8 5,8 

2002 9 13 22 0,3 4 5,5 

2003 11 18 29 0,7 6 4,8 

2004 15 14 29 0,6 7 4,1 

2005 4 5 9 0 3 3 

2006 10 6 16 0,8 2 8 

2007 21 21 42 3,1 8 5,25 

2008 3 5 8 0,3 3 2,67 

2009 5 8 13 0 4 3,25 

2010 3 10 13 0,16 5 2,6 

2011 4 10 14 0,52 5 2,8 

2012 9 15 24 1,7 3 8 

2013 10 9 19 1,6 3 6,3 

 

 

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

År Hanar Tikar Totalt IAG/Snitt Ant länder 

2000 5 3 8 1,9 3 

2001 0 2 2 0 1 

2002 2 1 3 0 3 

2003 1 2 3 4,2 3 

2004 0 0 0 - - 

2005 2 2 4 0,8 2 

2006 5 2 7 1,1 5 

2007 1 2 3 0 3 

2008 0 1 1 0 1 

2009 0 1 1 0 1 

2010 4 1 5 0,78 4 

2011 2 3 5 2,5 3 

2012 2 7 9 1,22 8 

2013 2 0 2 0 1 

 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien 
 

Under 2013 importerades två hanar från Polen.  
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Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

34  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

35  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

36  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

37  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

38  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

39  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

40  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

41  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

42  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

43  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

44  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 
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for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2014 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MH 

Under 2014 deltog en Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar. 

 
Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 
BPH 
Under 2014 deltog 2 Akitor i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 3 st Akitor deltagit i BPH, 0 hanar och 3 tikar. 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 
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Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien 
 

Under 2014 importerades två hanar och två tikar från Polen samt en tik från Norge.  

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

45  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

46  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

47  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

48  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

49  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

50  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

51  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 
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3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

52  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

53  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

54  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

55  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  
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 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2015 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MH 

Under 2015 deltog ingen Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar. 

 
Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

BPH 
Under 2015 deltog 4 Akitor i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 7 st Akitor deltagit i BPH, 4 hanar och 3 tikar. 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
 

  



44 

 

Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2013 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 
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Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, 

Tyskland, Ryssland. 
 

Under 2015 importerades två tikar från Polen, en hane från Tyskland, en tik från 

Ryssland och en hane från Norge.  

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

56  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

57  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

58  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

59  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

60  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

61  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 
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62  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

63  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

64  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

65  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

66  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  
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 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2016 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MH 

Under 2016 deltog ingen Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 27 st Akitor genomfört MH, 13 hanar och 14 tikar. 

 
Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

BPH 
Under 2016 deltog 2 Akitor i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 9 st Akitor deltagit i BPH, 5 hanar och 4 tikar. 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2016 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning avED  resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 

 
Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000  samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 
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De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, 

Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien.  
 

Under 2016 importerades två hanar och en tik från Polen, en tik från Danmark, en tik 

från Lettland, en hane från Belgien, en tik från Italien och en tik från Kroatien.  

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

67  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

68  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

69  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

70  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

71  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

72  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

73  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

74  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

75  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

76  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

77  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 
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member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 

  



53 

 

Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2017 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

MH 

Under 2017 deltog 1st Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar. 

 

Genomförd MH 2017: 

Midori No Yokuchi Fushigi 

 
Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

BPH 
Under 2016 deltog ingen Akita i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 9 st Akitor deltagit i BPH, 5 hanar och 4 tikar. 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om enstaka fall av VKH respektive 

SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2017 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 
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Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 
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De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, 

Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien.  
 

Under 2017 importerades en hane och tre tikar från Polen, en tik från Serbien, en tik 

från Kroatien. 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 

 

78  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

79  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

80  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

81  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

82  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

83  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

84  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

85  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

86  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

87  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

88  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 

 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 
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member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2018 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

MH 

Under 2018 deltog ingen Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

BPH 
Under 2018 deltog 2st Akitor i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 11 st Akitor deltagit i BPH, 6 hanar och 5 tikar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om något enstaka fall av VKH 

respektive SA. 
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Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2018 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 
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Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, 

Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Vitryssland.  
 

Under 2018 importerades en hane och två tikar från Ryssland, en tik från Rumänien, 

två hanar och en tik från Polen, en hane och en tik från Vitryssland, två tikar från 

Tyskland, en hane från Norge och en hane från Belgien. 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 
 

89  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

90  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

91  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

92  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

93  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 
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94  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 

95  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

96  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

97  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

98  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

99  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 
 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  



62 

 

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  

 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 
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Redovisning av Mål och Strategier enligt RAS för 

Akita år 2019 
 

Bland de mål och avelsstrategier som finns i RAS för Akita är några som är svåra att mäta 

och ta fram statistik på. 

Vi har därför skrivit alla mål och avelsstrategier och redovisar de vi kan. 
 

Mentalitet och temperament 
 

Målsättning: Rasklubben bör arbeta för att vi ska få en MH-profil för våra 

hundar. Det krävs att minst 30 hundar beskrivs för att rasen ska få en egen 

profil. Målsättningen är att inom 5 års period ha 30 hundar beskrivna. 

Akitans mentalitet är mycket viktig för rasen. Målsättningen är att främja 

Akitans sociala och ursprungliga egenskaper och inte avla på för rasen mentalt 

otypiska hundar. 
 

MH 

Under 2019 deltog ingen Akita i MH. 

Totalt sedan 1999 har 28 st Akitor genomfört MH, 14 hanar och 14 tikar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i MH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

BPH 
Under 2019 deltog 1st Akitor i BPH. 

Totalt sedan 2012 har 12 st Akitor deltagit i BPH, 7 hanar och 5 tikar. 
 

Sammanställning av antal/år då Akitor deltagit i BPH uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas 

listor 

 
 

Hälsa 
 

Målsättning: Klubben skall fortsätta att i görligaste mån stötta forskningen i 

Göttingen, samt verka för att sprida den information som forskningen mynnar 

ut i. 

I det fall forskningen kommer fram till slutsatser som påverkar denna 

avelsstrategi skall klubben skyndsamt ändra densamma. 
 

Klubben har under de senaste åren fått vetskap om något enstaka fall av VKH 

respektive SA. 
 

  



64 

 

Sammanställning av hälsoundersökningar 2000-2018 för HD, Ögon och ED 
 

Sammanställning av HD resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av ED resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

Sammanställning av Ögon resultat för Akita Uppgifterna är tagna från SKKs Avelsdatas listor 

 
 

  



65 

 

Avel 
 

Målsättning: Klubbens avelspolicy skall verka för att: 

 Hålla nere inavelsgraden. 

 Genom sen avelsdebut upptäcka ärftliga sjukdomar. 

 Minska inslaget av ”Amerikanska” linjer. 
 

Sammanställning av inavelsgrad samt inslag av AA linjer i antalet kullar (manuellt framtagen pga att 

SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 

 
 

Sedan 2004 finns eventuella inslag av amerikanska linjer i någon enstaka kull och finns då i 4de eller 

5te ledet, målsättningen kan räknas som uppfylld. 

 

Sammanställning av importer fr.o.m. 2000 samt inavelsgraden i snitt för dessa (manuellt framtagen 

pga att SKKs avelsdata inte fungerar fullt ut för Akita ännu) 



66 

 

 
 

De är importerade från följande länder: Frankrike, USA, Italien, Japan, Österrike, 

Norge, Nederländerna, Polen, Danmark, Spanien, Tjeckien, Finland, Storbritannien, 

Tyskland, Ryssland, Lettland, Belgien, Kroatien, Serbien, Rumänien, Vitryssland, 

Korea.  
 

Under 2019 importerades en hane från Korea, en hane och fem tikar från Polen, en 

hane och en tik från Finland, en hane från Norge, en tik från Nederländerna och en tik 

från Vitryssland. 

 

Avelspolicy för Akita. 
Denna avelspolicy skall ses som avelsrekommendationer och den är ett komplement 

till den avelspolicy och grundregler som gäller för alla medlemmar i SKK vare sig de 

är medlemmar i AIS eller inte. 
 

100  För att bredda den genetiska variationen bör inavelsgraden ligga på max 

6,25% räknat på 5 generationer, vilket motsvarar en kusinparning. 

101  Ingen Akita ska gå i avel före 24 månaders ålder pga att en del ärftliga 

sjukdomar visar sig under de 3-4 första åren i Akitans liv. Det är därför positivt 

om man kan vänta med avelsdebut tills hunden fyllt 3 år. 

102  AIS rekommenderar att ingen hane ska lämna mer än 5 kullar i Sverige under 

sin livstid. Han bör endast användas till en kull innan 3 års ålder och därefter ha 

max 2 kullar/år. Detta för att förhindra ”matadoravel” och att bredda den 

genetiska variationen inom rasen.  

103  Ingen kombination bör göras mer än två gånger. 

104  Ingen Akita med grad D eller E på höfterna ska gå i avel. Endast i 

undantagsfall kan en enstaka kull på en grad C accepteras om hundens linjer ej 

tidigare förekommer i Sverige, för att öka den genetiska variationen. Dessa hundar 

ska alltid paras med grad A hundar. 

105  Alla avelsdjur ska ögonlysas inom 12 månader före parning. Hundar med 

PRA, ärftlig katarakt och entropion ska ej gå i avel. 
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106  Akita med konstaterad SA, VKH eller annan autoimmun sjukdom ska ej 

användas i avel. Avkomma och förälder till sjuk hund bör ej gå i avel. För avel 

med anlagsbärare ska samma rekommendationer gälla som för avel med HD C. 

Syskon till hund som konstaterats med SA eller VKH bör vänta med avelsdebut till 

3 års ålder. Detta gäller även avkomma efter anlagsbärande förälder. Dessa 

hundar ska användas mycket restriktivt i avel och ej paras med kända eller troliga 

anlagsbärare för SA och VKH. 

107  Om en hund som redan gått i avel får diagnosen SA eller VKH ska samtliga 

ägare till dess avkomma informeras. 

108  SKKs dopingreglemente för hund ska följas och däri angivna förbjudna 

åtgärder diskvalificerar även för avel. 

109  Alla avelsdjur ska vara utställda i officiell klass och ha erhållit 1:a pris i 

kvalité. 

110  Hundar som har diskvalificerande fel enligt rasstandarden ska ej användas i 

avel. 

Utdrag ur protokollet rörande avel från: WUAC General Assembly and JKC Specialty Show at 

the FCI European Section Show in Budapest 02. until 05.10.2008 

 

The General Assembly decided the following breeding recommendations: 
 

Breeding Guidelines for the Akita: 

This guideline should be considered as the Breeding Guidelines for the Akita that the WUAC finds 

desirable, and this guideline should not interfered the rules and regulations established by the FCI 

member organization (or the all breed organization recognized by the FCI). However, in case any 

country is to set the breeding rules and regulations for the Akita. The WUAC wishes this guideline to 

be respected. 

We, the WUAC, hereby establish the Breeding Guidelines for the Akita in order to promote the 

breeding program for developing typical and healthy Akita. 

1. The Akita to be used for breeding must be registered with the member club of the WUAC and 

identified by the microchip or tattoo. 

2. The male Akita to be used for mating must be at least 15 month of age.The female Akita to be used 

for mating must be at least 18 months of age at the date of her first mating. The brood bitch can 

produce only one litter per year; however, after 8 years of age, she is no longer allowed to be used for 

breeding. 

3.1. The Akita to be used for breeding must be registered with the FCI member organization (or the all 

breed organization recognized by the FCI) and must have the Pedigree Certificate issued by the said 

organization. 

In addition, the Akita must have the evaluation A, B or C at the HD Control and also must be evaluated 

as "normal (excellent)", "almost normal (good)" or "acceptable" at the ED Control. 

3.2. The Akita to be recommended for breeding is the one which passed the Körung (the stud 

dog/brood bitch suitability test). 

3.3. In the case of no Körung system in the country, the Akita must be awarded at least as "very good" 

in the quality by FCI Dog Show with CACIB. 

4. The Akita prohibited form being used for breeding is as follow: 

4.1. The Akita which does not fulfilled the conditions of the above 1) to 3). 

4.2. Akita 

 a. which has the severe problem with his/her temperament. Overly shy or aggressive.  

 b. which has been evaluated as D or E at the HD Control.  

 c. monorchid or kryptochid  

 d. which does not have the curled tail.  

 e. which has the dropped ear.  

 f. with following congenital missing teeth: 

  -- lack of 1 or more canine 

  -- lack of 3 or more teeth in total  

 g. of pinto or with black mask.  

 h. The long haired Akita or the extremely short haired Akita  

 i. Undershot or overshot (gap of 2mm or more)  
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 j. Under size by 3 cm or more  

 k. The female Akita which had been operated the Caesarean section 3 times or more  

 l. with congenital deafness or blindness  

 m. with PRA (Progressive Retinal Atrophy).  

 n. with epilepsy.  

 o. with hare-lip or cleft palate  

 p. with Sebaceous Adenitis (SA)  

5. It is desirable for the Akita which will be used for breeding to take the DNA test. 

6. Inbreeding up to 2-3 or 3-2 is permitted; however, extreme inbreeding closer than 2-3 or 3-2 is 

unacceptable. Mating between a parent and a child, or mating between siblings is not allowed.  

7. The Akita bred by the artificial insemination using chilled semen or frozen semen are acceptable. It 

is desirable to collect frozen semen from the Stud dog of 2 to 5 years of age. Both male and female 

Akita must be naturally mated at least once, and the produced puppies have to be registered. 


