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Inledning 
År 2001 beslutade SKK:s Kennelfullmäktige att det för varje ras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, 
RAS. Denna ska innehålla rasens historia, nuläge och ge tydliga mål för framtiden.  
 
RAS är ett kontinuerligt arbete för att främja kvalitetsutveckling inom rasen, med uppföljning och 
utvärdering varje år. Revidering skall ske vart femte år om inget oförutsett gör att det behöver göras 
tidigare eller senareläggas. 
 
Detta RAS har tagits fram av rasklubben för Clumber spaniel i samarbete med dess uppfödare och 
medlemmar i Sverige.  
 
Målet är att kunskapen ska enas med erfarenheten under denna process som ingår i RAS. Det är 
Clumber spaniel klubbens förhoppning att vi alla, uppfödare, hanhundsägare och den vanlige 
hundägaren, känner vårt fulla ansvar att bevara och utveckla clumber spanielns mentala och fysiska 
hälsa även för framtiden, och att vi fortsätter på inslagen väg med öppenhet och samarbete, både i 
Sverige och internationellt.  
 

Revisioner 

 

Version Fastställd 

Första utgåvan 2006 

Andra utgåvan 2014 

Tredje utgåvan 2021 
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Framtagande och förankring av RAS 

Tredje utgåvan 

Sedan förra utgåvan har klubben genomfört; 

• Följt upp mål i föregående RAS och sammanställt SRD rapporter årligen 

• Genomfört ras-/uppfödarmöten årligen 

• Följt hälsoläget i Storbritannien genom kontinuerlig kontakt med The Clumber Spaniel Club 
Breed Health co-ordinator 

• Följt hälsoutvecklingen internationellt genom olika forum och medier. 

• Samlat information genom enkäter och kommunikation med uppfödare och hundägare. 

• Genomfört en hälsoundersökning genom en digital enkät inför uppdateringen av tredje 
utgåvan. 

Förankring av RAS har skett genom 

1. Digitala möten för att diskutera och enas om mål 
2. Distribuerat dokumentet till medlemmar för granskning 
3. Möte för att få en bred förankring innan insändande av dokumentet. 

Första och andra utgåvan 

• Inför det internationella rasseminariet i Holland juni 2002 gjordes en genomgång av rasens 
hälsoläge och utveckling i Sverige. Detta material användes som bas för RAS-dokumentation. 

• Vid raskonferensen på Eklundhof januari 2003 genomfördes en begreppsmodulering. Tonvikten 
lades på vad vi avser med exteriöra överdrifter och osundheter samt god- och dålig mentalitet. 

• Hösten 2003 hölls ett uppföljande medlemsmöte. Där gjordes den första genomgången av det 
skrivna RAS-dokumentet. 

• Vid årsmötet 2004 fastställdes innehållet i RAS, med tillägget att avelskommittén fick i uppdrag 
att göra redaktionella ändringar i dokumentet. 

• Det färdiga dokumentet skickades sedan ut på remiss till styrelse och uppfödare under 2004.  
Via klubbens medlemstidning uppmanades övriga intresserade att rekvirera RAS-dokumentet 
från avelskommittén. 

• Dokumentet skickades till SSRKs avelskommitté före 2004 års utgång. 

• Denna, andra utgåva av RAS har diskuterats fram vid två raskonferenser under 2012. Ett 
reviderat förslag presenterades och granskades på årsmötet 2013.  

•  Smärre justeringar har sedan gjorts under senare delen av 2013. Förslaget har sedan skickats 
via e-post till uppfödare, samt presenterats i stora drag vid en välbesökt raskonferens på 
Stäringe Säteri i november 2013. 

• Det slutliga förslaget har sedan lagts ut på hemsidan 2014-02-08 och därefter godkänts av 
styrelsen att skicka in till SSRK för slutlig granskning  

SKKs Utlåtande föregående RAS 

Utlåtande över RAS för Clumber Spaniel Undertecknade har på uppdrag av SKK/AK granskat Clumber 
Spaniel Klubbens och SSRKs RAS för Clumber Spaniel. Strategin är väl genomarbetad, mycket ambitiös 
och korrekt förankrad i klubben. Dokumentet är väl redigerat och lättläst.  

Följande kommentarer kan tjäna som underlag till det fortsatta arbetet med RAS:  

Man har på ett utmärkt sätt diskuterat och prioriterat problem med rasens höga inavelsgrad och den 
lilla avelsbasen. Genom det stora utbytet med andra länder kan inavelsökningen vara något 
underskattad. Rasens hälsoproblem har också kartlagts och förslag till åtgärder redovisats. Om diskbråck 
är det hälsoproblem som orsakar flest avlivningar borde man kanske prioritera mer på att skaffa 
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kunskap om ålder och ev. ärftlighet och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med detta. SRD har 
behandlats på ett klokt sätt. Lycka till med det fortsatta avelsarbetet!  

Knutby 23 januari 2015.  

Kjell Andersson 
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Generellt om rasen 

Rasens historia, bakgrund och utveckling 

Clumber spanieln är en engelsk ras och en av de äldsta 
spanielraserna och går att spåra till tidigt 1700-tal. Rasen finns 
med i första utgåvan av The Kennel Clubs Stud Book från 1873. 

Rasens tidiga ursprung är osäkert, man är inte säker på om den 
har inblandning av hundar av spanieltyp från Frankrike, eller om 
den endast utvecklats från hundar i England. Det är dock 
fastställt att rasen fått sitt namn efter The Duke of Newcastles 
gods, Clumber Park. På målningar från 1700-talets andra hälft 
kan man tydligt se rasens karakteristiska utseende.  

 
Under flera århundranden var rasen den engelska adelns främsta jakthund. Den fanns vid de större 
godsen i Storbritannien. Bland annat har det engelska kungahuset fött upp clumber, först under prefixet 
Sandringham och idag under prefixet Tinglestone.   
 
Clumbern var dåtidens drevkarlar som arbetade innan skott. Jakten under denna tid bedrevs till stor del 
i mycket svårframkomlig och snårig terräng. Man hade användning för en hund som var envis, stark och 
lite tyngre. Med tjock skyddande hud och päls, skulle den kunna ta sig fram i de täta snåren.  Hundarna 
jagade i pack. De egenskaper som eftersträvades har givit rasen dess utseende och mentalitet, det vill 
säga den tyngsta och mest självständiga av våra spanielraser. 
 
Clumber spanieln har genom historien alltid varit en numerärt liten ras och den sociala utvecklingen, 
snabbare jaktvapen och de båda världskrigen ledde till en stor minskning av antalet clumber. Efter andra 
världskriget fanns enbart ett fåtal individer kvar och rasen fick därefter åter byggas upp. Rasklubben i 
Storbritannien, The Clumber Spaniel Club, bildades redan 1904 och har hela tiden varit en aktiv klubb. 
 
Då man började med hundutställningar i Storbritannien i slutet av 1800-talet, blev även clumber en ras 
som många endast hade för utställning. Följden av detta blev en allt tyngre hund och man föredrog även 
en så vit hund som möjligt, helst utan eller bara med små tecken. Rasens idealvikt är idag i det närmaste 
dubbelt så hög som den var i den tidiga rasstandarden. 
 
Clumber är idag mest en sällskapshund som dock behållit mycket av sina särdrag. Den har kvar sin goda 
näsa, viltintresse och sin envishet/självständighet. I Storbritannien har det sedan 80-talet bedrivits avel 
med jaktinriktning vilket lett till att de nu är flitigt använda vid praktisk jakt och många deltar på 
jaktprov. Det registreras idag fler så kallade working clumber än de av ”show typ” i Storbritannien.  
 
I utställningsringarna världen över har de nått många topplaceringar med bland annat BIS-vinster vid 
både Crufts (Storbritannien) och Westminster (USA). I Sverige har vi många hundar som vunnit och 
placerat sig i topp både här hemma och utanför vårt land. Det har under åren ställts ut en del svenska 
hundar i England vilka tilldelats både CC och R-CC och championat. 
Rasens starkaste fästen är sedan länge Storbritannien, Nordamerika och Skandinavien, men under 2000-
talet har populariteten för rasen ökat på flera håll i världen. Det registreras ca 600-700 clumber totalt i 
världen årligen. 
 
I Sverige är clumber idag mest en sällskapshund. Det är ett fåtal individer som startas på jaktprov, flera 
används dock till praktiskt jakt och eftersök. 
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Clumber introducerades i Sverige i mitten av 60-talet genom importer från England. Dagens svenska 
clumber går tillbaka dessa hundar. Under 70- och 80-talet lades grunden för det som vi idag ser som den 
svenska stammen. Under denna tid tillfördes individer i aveln framförallt från Storbritannien. 
 
Under 80- och 90-talet fokuserades det mycket på bekämpningen av höftledsdysplasi och 
armbågsdysplasi, vilket ledde till en minskning av avelsbasen. I början av 2000-talet började uppfödarna 
på ett mer medvetet sätt arbeta med att sänka inavelsgraden i rasen.  En relativt stor andel hundar har 
exporterats, framförallt till våra nordiska grannländer, USA och under senare år även till England. Det 
internationella avelsutbytet, som skett under många år, innebär att vi idag även har en snäv avelsbas 
sett ur ett globalt perspektiv. 

Övergripande avelsmål för rasen 

Det övergripande målet för rasen är att öka dess numerär, att fortsätta det hälsoarbete som vi under 
många år lagt grunden till här i Sverige och se till att den positiva trenden fortsätter vad gäller förbättrad 
ledstatus och låg inavelsgrad. 

 

Rasens population/avelsstruktur (SKK/Avelsdata) 

Nulägesbeskrivning 

Populationsstorlek, registreringssiffror 

Uppskattningsvis finns ca 200 individer i Sverige. Vi exporterar fler hundar än vi importerar. 
 
Genomsnittlig registering per årtionde: 
 
1970’ – 16 st 
1980’ – 35 st 
1990’ – 40 st 
2000’ – 38 st  
2010’ – 31 st 
2020  – 13 st (ett år) 

Genomsnittlig kullstorlek 

Genomsnittlig kullstorlek de senaste 10 åren är 5,6 valpar, vilket är en ökning jämfört med tidigare 
period. 
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Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 

Rasens genomsnittliga inavelsgrad på registrerade kullar under perioden 2000-2020

 

 
År 2000 införde vi i våra avelsrekommendationer, att inavelsgraden ska beräknas inför varje kull. Enligt 
dessa rekommendationer ska inavelsgraden beräknas innan en parning genomförs och denna ska vara 
lägre än 6,25 %. Detta gav en omedelbar effekt och sedan denna infördes har endast ett fåtal parningar 
gjorts med högre inavelsgrad under de senaste 20 åren. 
 
Vi har valt att inte lägga några restriktioner i våra avelsrekommendationer när det gäller antal kullar per 
individ. Det är vanligt att man försöker begränsa hanhundsanvändningen genom att ange ett 
rekommenderat max-antal kullar per hane. Detta skulle i så fall för vår ras även gälla tikar. I vår ras 
skulle rekommendationen när det gäller antal kullar/valpar per individ bli ca 1-2 kullar/ 10 valpar, 
beräknat på en genomsnittlig registrering av 40 hundar per år (detta uträknat på 25 % av en 
årsproduktion).  I en liten ras kan det göra mer skada än nytta att göra begränsningar i aveln. Vårt 
främsta mål är att få fram fler valpar per år, när vi nått detta mål, finns det förhoppningsvis fler hundar 
att använda i avel. I en numerärt liten ras begränsas användningen även naturligt av enskilda individer, 
då man annars avlar in sig i en återvändsgränd. Vår erfarenhet är att det ger mer effekt i nuläget att 
hålla inavelsgraden under 6.25 %, vilket leder till ett kreativt tänkande hos våra uppfödare. 
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Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn 

Under perioden åren 2010 - 2021 har 33 hanhundar och 46 tikar nyttjats i avel, vilket får anses vara en 
bra fördelning med tanke på att vi ej har så stort antal hundar att tillgå.  
 
I en numerärt liten ras, som clumber är, får varje enskilt val av avelsdjur och varje enskild kull ett stort 
inflytande på rasens helhet jämfört med i en numerärt stor ras. Därför är det av största vikt att tänka på 
bland annat följande;  

• Inte upprepa en kombination 

• Inte para systrar och mödrar med samma hane 

• Att varken tikar eller hanar överanvänds, dvs för stort inflytande på aveln i sin generation (5 år) 

• Att inte en hane används till flera kullar under kort tid 

• Använda äldre friska hanhundar i avel 

• Att som ägare av ett avelsdjur hålla sig väl informerad om vad som pågår avelsmässigt, dvs vad 
andra uppfödare planerar 

• Att tänka på rasens helhet vid import/export av avelsdjur 

I listan nedan redovisas de hanar som haft flest avkommor år 2010 – 2021. Ingen hanhund har haft fler 
än 4 kullar under tidsperioden.  

  År 2010-2020 Totalt 

 

Namn 

% Antal 
kullar 

% Antal 
valpar 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Kull-snitt 
Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

 

Mahsai's Sg Flaying Spycie Wind 7,3 9 4 27 6,8 4 27  

Don's Bohemian Rhapsody 7,3 8 4 24 6 4 24  

Mingla's Gubben I Lådan 5,5 7,4 3 22 7,3 5 33  

Mingla's Paradis-Oskar 5,5 6,4 3 19 6,3 4 24  

Tweedsmuir Brut Majeur 5,5 5 3 15 5 3 15  

Spindel's Nitro Express 5,5 4,3 3 13 4,3 3 13  

Don's Big Science 5,5 4,3 3 13 4,3 3 13  

Sugar Loaf White House 3,6 5 2 15 7,5 2 15  

Sugar Loaf Tivoli 3,6 4,3 2 13 6,5 2 13  

Westerly Gaels A Brand New Day 3,6 3,7 2 11 5,5 2 11  

Diabf Baltimore Bracer 3,6 3,7 2 11 5,5 2 11  

Clumme Mr' Norton 3,6 3 2 9 4,5 2 9  

Wymeswold Mojito 3,6 3 2 9 4,5 2 9  

Spindel's Jesmond Park 3,6 2,7 2 8 4 2 8  

Dalåsens Albert 1,8 2,9 1 9 9 1 9  

Merrows Christo Redentor 1,8 2,6 1 8 8 1 8  
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I listan nedan redovisas de tikar som haft flest antal flest antal avkommor år 2010 – 2021. Ingen tik har 
haft mer än 2 kullar under tidsperioden. 

  År 2010-2021 Totalt 

 

Namn 

% Antal 
kullar 

% Antal 
valpar 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Kullsnitt Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

 

Sugar Loaf Mersey 3,6 4,9 2 15 7,5 2 15  

Sugar Loaf Celebris 3,6 4,6 2 14 7 2 14  

Millijor's Dancing Queen 3,6 4,2 2 13 6,5 2 13  

Clumbus Danish Delight 3,6 3,3 2 10 5 2 10  

Diabf Amaretto-Mist 3,6 2,9 2 9 4,5 3 16  

Spindel's Azariel 3,6 2,9 2 9 4,5 2 9  

Libell's Always On My Mind 3,6 2,6 2 8 4 2 8  

Westerly Gaels Katie 3,6 2,3 2 7 3,5 2 7  

Millijor's Gorgonzola 3,6 2 2 6 3 3 7  

Clodhopper's White Limosine Driver 3,6 2 2 6 3 2 6  

Diabf Bartenders Special 1,8 3,3 1 10 10 1 10  

Sugar Loaf Tulipa Tarda 1,8 2,9 1 9 9 1 9  

Sugar Loaf Champagne Moment 1,8 2,9 1 9 9 1 9  

Sällebäcks For Your Eyes Only 1,8 2,6 1 8 8 1 8  

Clumbdale Paradis Agapi 1,8 2,6 1 8 8 1 8  

 

Farfars- och Mormorskurvor 

I rasen har många tikar lika stort inflytande som hanarna, vilket illustreras i nedanstående tabell där 
hanar respektive tikar med fler än 20 svenskfödda barnbarn visas. 
 
Hanar - farfarskurva 

Hundnamn FÖDD 
Svensk 
avkomma 

Övrig 
avkomma 

Svenska 
barnbarn 

* Övriga 
barnbarn 

DON'S THE ROAD KING 1995 43 0 91 4 

DON'S BLUES BROTHER 1992 40 3 74 3 

MINGLA'S GUBBEN I LÅDAN 2006 33 3 66 10 

DON'S BOHEMIAN RHAPSODY 2008 24 1 49 2 

SÄLLEBÄCKS SCOTCH ON THE ROCKS 1998 22 0 47 3 

CLUMBROLDS TRAVELLINGMAN 2002 15 2 46 14 

VISHNU TALU CLUSSEXX DEL CYPRES 2004 18 11 44 8 

DON'S HALLELUJA 1993 26 1 44 1 

SCHIMO'S ALUFF 1996 20 0 42 0 

CLODHOPPER'S THE ROAD STRIPER 2003 12 0 42 0 

CLUSSEXX LIFE DOWN UNDER 1996 39 5 40 12 

LATIFA'S YESTERDAY MAN 1993 0 4 39 2 

CLUSSEXX CRAYOLA CRAYON 2002 16 1 36 7 
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COMPANIONWAYS AGAINST THE 
WIND 

1991 10 3 35 2 

SUGAR LOAF HERTIG KNUT 2004 22 2 34 0 

WYMESWORLD CLYDE DOODLES 2003 2 7 25 7 

SUGAR LOAF YELLOWSTONE 2001 7 0 22 2 

WELLADAYS WALLSTREET 1997 13 2 21 11 

DON'S BRIC IN THE WALL 2004 0 8 20 9 

 
 
Tikar - mormorskurva 

Hundnamn FÖDD 
Svensk 
avkomma 

Övrig 
avkomma 

Svenska 
barnbarn 

* Övriga 
barnbarn 

SÄLLEBÄCKS BEFORE THE RAIN 1995 17 0 73 0 

OUTLINE'S HARLEY DAVIDSON 1990 23 0 60 7 

SUGAR LOAF OLD FAITHFUL 2001 8 0 57 3 

DON'S BRING HOME THE BACON 1999 19 2 53 14 

DON'S BULLITPROOF 2004 17 0 51 6 

SÄLLEBÄCKS BODY AND SOUL 1994 10 0 45 0 

SCHIMO'S ATTENTION DON'S 1996 19 0 44 3 

DON'S BALLROOM BLITZ 1999 25 0 42 0 

DON'S BETTY BLUE 1992 0 4 39 2 

SÄLLEBÄCKS BUFFY 1990 12 0 39 0 

CLUMBROLDS OPTION 2000 9 0 37 4 

CLUMBROLDS HEDVIG ELEONORA 1990 18 0 35 0 

MAHSAI'S DS SPYCE HER UP 2001 4 0 32 2 

DEUCHARS GLENSCOTIA 2002 13 0 32 0 

DON'S VIVA WELLADAY 1995 16 0 31 3 

DON'S THE BIG APPLE 1991 6 0 29 1 

SUGAR LOAF CELEBRIS 2011 14 0 24 0 

ACKARBYS TZATZIKI 1997 0 1 24 0 

DON'S YOURS TRULY 1998 26 0 22 9 

DIABF AMARETTO-MIST 2006 16 0 22 2 

HE-SEA'S AMANDA HONEYSUCKLE 1991 19 0 22 0 

SUGAR LOAF TOSCANA 2002 9 0 22 0 

 

Import av material från andra länder 

Under åren 2010 - 2021 har 20 hundar importerats, flera av dessa har dock inte använts i avel. 
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Inmönstring Gränna 

 

6 utländska hanar har under perioden haft en kull registrerad i Sverige. Dessa kommer från Columbia 
(1), Norge (2), Danmark (2) Holland (1), Tyskland (1) 

Korsningsprojektet 

Korsningsparning har diskuterats sedan början av 1990 talet och initierades av genetikerna Per Erik 
Sundgren och Lennart Svensson för att främja genetisk variation. 
2001 ansökte Clumber spaniel klubben hos SKK, om att få göra en inkorsning av annan ras för att öka 
den genetiska variationen. Valet av ras blev cocker Spaniel av jakttyp, då denna ras bäst motsvarade 
våra krav; kusinras, frisk, sund, utan exteriöra överdrifter och utan sjukdomar som vi ej idag har på vår 
ras.  
Den 8 januari 2003 föddes en kull efter cocker spanielhanen Småviltjägarens Oryx och clumbertiken  
Don´s Yours Truly. Detta resulterade i en kull med fem hanar och fem tikar.  
Exteriört var dessa hundar lättare men med en clumbers proportioner. Alla föddes med svart pigment 
och med  en huvudform som är mer lik cockerns. Mentaliteten skiljde sig något då vi upplevde dessa 
hundar som lite mer näbbiga och bossiga (framför allt tikarna). 
Från denna kull har två tikar använts i avel. De parades med två olika Clumberhanar vilket resulterade i 
en kull med 11 valpar 2006 och en kull med 7 valpar 2007. Båda tikarna hade HD A, ED ua och ögonlysta 
ua. 
 
Ur dessa två kullar, har en tik ur varje kull  inmönstrats av två olika domare med kvalitetspriset 1, och 
därefter omregistrerats som renrasig clumber. 

 

Inmönstring SSRK Gränna – Examinatorer Ing-Marie Hagelin & Karl-Erik Johansson 
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Den ena av dessa tikar fick två kullar (2009 och 2011) och den andra en kull (2010). Ur dessa kullar har 
det exporterats valpar, bland annat till England och Tyskland. Flera är CK/ Cert vinnare och champions. 
Övriga meriter på hundarna i hela korsningsprojektet är så här långt  godkända vattenprov, pris på 
viltspår ( 1;a pris ), flera MH beskrivna, de starter som gjorde på  fält har inte lett till något pris. 
 
Hälsomässigt kan sägas att de ingående individerna följer den övriga clumberpopulationen vad gäller  
HD, ED och ögon. En något högre andel ED sågs i första generationen. 
Något som vi fortfarande kan se effekter av i både 5.e och 6.e generationen är fertiliteten. De är överlag 
mer parningsvilliga och har lättare valpningar. 
Mentalitetsmässigt skiljer sig den senaste generationerna inte från övriga clumber. 
Hundar med ursprung ur detta korsningsprojekt återfinns nu i många länder runt om i världen, i både 
den jaktavlade varianten och den övriga populationen med framgångar både i jakt och utställning. 

 

Avelsrekommendationer 

All uppfödning ska följa SKK:s och FCI:S grundregler. 
 
Utöver detta har Clumber Spaniel Klubben definierat nedanstående avelsrekommendationer. 
 
1. Höfter och armbågar 
Båda föräldradjuren ska ha officiellt fastställd ledstatus avseende höftleder och armbågar (artros). 
Bara hundar utan anmärkning ska användas i avel, dvs. 
Höfter: 

• A eller B  

• Excellent eller Good enligt OFA, det amerikanska systemet för avläsning 

• Score lägre än 10 enligt Storbritanniens system för avläsning 
Armbågar: 

• UA (0) eller ”no signs of arthros” 

 
2. Ögon  
Att till avel använda individer som är utan uppenbara problem i ögats adnexa, dvs ögats omgivande 
struktur som ögonkanter. SKKs avelspolicy när det gäller entropion ska följas.  

 
3. Inavelsgrad 
Inavelsgraden ska inte överstiga 6.25 %. 
 
Avsteg från huvudprincipen gällande HD eller ED: 
På grund av den begränsade avelsbasen är avsteg från avelsrekommendationen acceptabla enligt 
nedan: 

1. Ett av föräldradjuren tillåts ha anmärkning på antingen höftleder eller armbågsleder, och då av 
den mildaste formen av anmärkning, dvs. 
Höfter: 

• C  

• Score mindre än 20 enligt Storbritanniens avläsningssystem 

• Fair enligt OFA. 
Armbågar: 

• Lindriga benpålagringar, dvs lbp/grad 1  
2. I undantagsfall är det är acceptabelt att använda utomnordiska täckhundar med okänd status 

avseende armbågar.  
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Mål & Strategier 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål                    
  

Strategi Tidshorisont 

Öka dagens registreringar till 
minst 50 per år  

 

• Hjälpa uppfödarna med PR och informationsspridning 
om rasen så att det finns goda förutsättningar för att 
hitta bra hem till valpar. 

• Genom fortsatt internationellt samarbete förenkla 
tillgången på nytt avelsmaterial 

10 år 

Minst bibehållen och strävan för 
en ökad variation i avelsbasen 

 

• Avelskommittén stödjer uppfödarna genom att samla 
och tillhandahålla information om de icke svenska 
hundarna. 

• Genom internationella kontakter förenkla avelsutbytet 
med andra länder. 
 

10 år 

Hålla årliga inavelsökningen för 
rasen lägre än 3 % per år över 
tiden 

• Information till uppfödare om vikten att hålla 
inavelsökningen på lägsta möjliga nivå. 

• Upp4följning av trender på avels-/uppfödarmöten 

10 år 

 

Hälsa 

Generell beskrivning av helhetssituationen i rasen 
 
Då rasen är numerärt liten och exteriört relativt tung, är det viktigt att hela tiden hålla fokus på sundhet, 
hälsa och undvika exteriöra överdrifter  
 
Sedan 1987 arrangeras det ett internationellt clumber seminarium vart tredje år. Platsen alternerar 
mellan England, USA och Sverige. Där diskuteras aktuella ämnen och det sker ett informationsutbyte 
mellan länderna. Det kommer även uppfödare/intresserade från fler länder än de här namngivna.  
 
Det sundhets- och hälsotänkande som nu prioriteras och uppmärksammas i många olika länder, att mer 
information finns tillgänglig och mer läggs ut online, underlättar det internationella avelsutbytet. 

Nulägesbeskrivning 

Höftleder 

Clumber spaniel har hälsoprogram på nivå 2 gällande höfter vilket betyder att känd höftledsstatus ska 
finnas hos avelsdjuren innan parning. Sedan 70-talet har clumber Spanieln höftledsröntgats frekvent.  
Hundar med grav HD, grad D och E, har undvikits i aveln. Andelen röntgade individer har i den 
tillgängliga statistiken sjunkit. En orsak är den ökade andelen exporter vilka vi ej ser röntgenresultaten 
för. Vi kan också se en ökning i andelen hundar med lindrig dysplasi under senare år. 
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Klubbens avelsrekommendationer sedan 1998 säger att avel i första hand ska ske på individer utan 
anmärkning. Det är dock acceptabelt att en individ i en kombination har en anmärkning antingen på 
höft- eller armbågsled och då av lindrigaste graden. Resultatet av denna selektering har givit en minskad 
andel individer med HD, och gravt dysplastiska höfter förekommer alltmer sällan. 
HD hundar födda 2000 – 2020:  
Under perioden har totalt 446 individer HD röntgats.  
 

Diagnos % Antal 

HD grad A 35% 156 

HD grad B 25% 110 

HD grad C 23% 102 

HD grad D 10% 46 

HD grad E 7% 32 

 

 

 

HD Diagnoser hundar födda 2000 – 2019 fördelat per år 

 

35%

25%

23%

10%

7%

HD 2000-2020 

HD grad A HD grad B HD grad C HD grad D HD grad E
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Armbågsleder 

Hälsoprogram på nivå 1 finns för armbågar vilket betyder att resultaten registreras av SKK. Dock är det 
inte ett krav men en rekommendation att avelsdjuren ska ha känd armbågsleds status innan parning. 
Sedan 90-talet har clumber spanielns armbågar röntgats frekvent. Hundar med måttliga och grava 
pålagringar har undvikits i aveln. Andelen röntgade individer har sjunkit av samma orsak som angivits för 
höfter. Vi kan dock se en viss ökning i andelen hundar med armbågsdysplasi under senare tid. Detta 
trots att få individer med anmärkning på armbågarna har använts i avel. 

 
Klubbens avelsrekommendationer sedan 1998 säger att avel i första hand skall ske på individer utan 
anmärkning. Det är dock acceptabelt att använda en individ i en kombination som har en 
anmärkning antingen på höft- eller armbågsled. Resultatet av denna selektering har givit en minskad 
andel hundar med grava pålagringar på armbågarna, och vi kan, glädjande nog, se en markant 
förbättring sedan vi började röntga våra hundars armbågar. 
 
ED hundar födda 2000 – 2020 
 
Under perioden 2000 - 2020 undersöktes totalt 427 individer röntgats:  
 

Diagnos % Antal 

UA  77% 328 

Grad 1 16% 68 

Grad 2 5% 21 

Grad 3 2% 10 

   

 

 
 

ED diagnoser hundar födda 2020-2019 fördelat per år: 

77%

16%

5%

2%

ED 2000-2020

UA Grad 1 Grad 2 Grad 3
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Rasklubbens syn på index för höfter och armbågar 

 
Svenska Kennelklubben har infört index för HD och ED för ett flertal raser som ytterligare ett verktyg i 
avelsarbetet när det gäller att förbättra ledstatusen. Clumbern har dock för få registreringar för att 
kunna få tillgång till detta verktyg.  
Det hindrar inte att vi bör tänka ”index” dvs ta hänsyn till syskons, avkommors och föräldrars 
hälsoresultat vad gäller HD och ED och men även när det gäller andra sjukdomar/defekter. Vi följer 
utvecklingen och de utvärderingar som görs på raser som index införts för. 

Ögon 

Under tidsperioden 2010 - 2021 har två olika ögonprotokoll använts. 

Det nya ögonprotokollet som infördes 2010, beskriver nu även ögonkanterna och tar upp många fler 
diagnoser, vilket inneburit att mindre andel individer diagnostiseras UA. 
 
Bakre polär katarakt och övrig partiell katarakt förekommer i mycket liten utsträckning. Det finns ett 
stort ögonlyst material sedan 80- och 90-talet och med detta som underlag beslutade vi att inte kräva 
ögonlysning av avelsdjuren.  
 
Via ett amerikansk DNA test, ett så kallat risktest, har ett relativt stort antal engelska och amerikanska 
clumber befunnits vara bärare av PRA. De specifika tester som nu har tagits fram är än så länge inte fullt 
validerade. Rasklubben följer utvecklingen. Hundar som diagnostiserats kliniskt med PRA är i dagsläget 
endas två stycken, detta i England. PRA varianten tros vara PRA cord1. 
 
Rasen har historiskt inte helt sunda ögonkanter. Både entropion, ektropion och macroblepharon 
förekommer. I samband med den senaste revideringen av rasstandarden föreskrivs nu att en aning 
synlig bindhinna dock utan överdrifter, är acceptabelt och ögonen ska vara fria från uppenbara 
ögonproblem. Detta är en striktare skrivning än i tidigare standarder. I USA standarden har man 
däremot en skrivning att ögonen ska vara ”diamond shaped” vilket man i rasens hemland och här i 
Sverige ser som olyckligt uttryckt. 
 
Rasen finns med på SRD listan och hundar som inte har helt sunda ögonkanter uppmärksammas 
emellanåt i utställningsringarna. Fortsatt avel med mål på sunda ögonkanter är av hög prioritet. 
 
Ögon – undersökningar före 2010 
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Ett stort antal hundar undersöktes fram från 1980 till 2010, utifrån det gamla protokollet. Under 1980 
och 1990-talet undersöktes även ett stort antal äldre hundar. Under hela denna period hittades inget 
fall av PRA, det var framförallt bakre polär katarakt som diagnostiserades, totalt ca 10%, alla i lindrig 
utbredning. 
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Ögon - Nya protokollet 2010 – 2021 

 

PDP-1 Pyrovate dehydrogenase phosphates  

Detta är en sjukdom som uppmärksammats i framför allt USA och Storbritannien sedan början av 2000 
talet. Då sjukdomen har en enkel recessiv nedärvning och det finns sedan början av 2000-talet ett 
gentest. I England har man testat ca 150 individer utan att hitta några affekterade/sjuka hundar och 
endast fyra anlagsbärare. I USA hittade man från början ca 15% anlagsbärare, men vi saknar dock 
uppgift på antal affekterade. I Sverige valde vi att vid denna tid att testa ett antal hundar från olika linjer 
och hittade en anlagsbärare och ingen affekterad.  Vi nu fått två individer, födda 2017 och kullbröder, 
som diagnostiserats med PDP1 här i Sverige, de har norsk/amerikansk härstamning. Därför uppmanar vi 
uppfödarna att under en tidsperiod testa avelsdjur så att vi kan kartlägga hur det ser ut i dagens 
population och undvika att dubbla på hundar som är anlagsbärare av sjukdomen, detta för att undvika 
att fler hundar drabbas av denna sjukdom. Sjukdomen är i litteraturen inte mycket beskriven och uppges 
där att i stort sett alltid vara dödlig redan på fosterstadiet eller att valparna dör under de första 
levnadsveckorna.   

EIC Exercise Induced Collaps 

En sjukdom som gör att hundar kan kollapsa under arbete. I den jaktavlade populationen i England 
förekommer EIC. Sjukdomen har en enkel recessiv nedärvning och det finns gentest för sjukdomen. Ett 
antal svenska hundar har slumpmässigt testats där alla har befunnits fria från denna gen. Vid import, 
framförallt från linjer där EIC förekommer, är det viktigt att säkerställa att vi undviker att ta in hundar 
som är bärare dock med undantag om dessa tillför en variation till avelsbasen. 

IOHC Incomplete Ossification of the Humeral Condyle 

Denna sjukdom kallas även för “spaniel sjuka” då den främst drabbar olika typer av spaniels. En sjukdom 
där inte full förbening av armbågsbenet uppnås vilket gör att hunden lätt bryter detta. Ett fåtal fall har 
konstaterats i England de senaste åren inom den jaktavlade populationen. I Sverige har vi, vad vi vet, 
inte haft några fall med diagnos IOHC. 
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Övriga sjukdomar 

Övriga sjukdomar som konstaterats i rasen är bland annat: 

• Immunologiska sjukdomar som:  allergier, öroninflammationer, autoimmun hemolytisk anemi, 
sköldkörtelrubbning och diabetes.  

• Cancer har också rapporterats genom åren dock i ett litet antal och i olika varianter.  

• DCM, dilaterad cardiomyopati. Under 90-talet hade vi ett för rasen stort antal hundar med 
DCM, framför allt hanhundar. Sedan vi jobbat med en högsta inavelsgrad för kullarna har det 
drastiskt minskat. Det senaste inrapporterade fallet är från 2010, en 10 årig hane.  

• Diskbråck:  Något som rasen har varit drabbad av under alla år. Vi kan inte se någon koppling till 
en speciell exteriör, en viss ålder eller någon koppling till en viss linje/stamtavla.  

 
Dessa sjukdomar förkommer i olika utsträckning och är svåra att få grepp om då det krävs att 
hundägaren rapporterar in dessa till avelsrådet eller att information kommer fram i våra hälsoenkäter 
som vi skickar ut med 5-7 år mellanrum. 
 
Vi genomförde i slutet av 2020 en enkätundersökning där vi fick in 65 svar vilket får anses som ett gott 
resultat. Enkäten visar glädjande inga fall av sköldkörtelrubbning, diabetes eller DCM. Det som sticker ut 
i enkäten är hudproblem och allergier samt rinniga ögon, ca 25 % av hundarna är drabbade. Om 
allergierna är konstaterade av veterinär eller om det är ägaren som exempelvis tolkar irriterad hud och 
tassar som allergi har vi idag inte kännedom om vilket vi behöver följa upp. . Vi behöver också följa upp 
vad de rinniga ögonen beror på då detta kan ha flera olika orsaker som ögonkantsproblem men även 
allergi och torra ögon.  
Det finns risk att exteriören överdrivs vilket kan leda till överdrivet riklig hud. Detta ger detta ökad risk 
för att drabbas av problem med läppveck, osunda ögonkanter, hud och öron och bör beaktas vid val av 
avelsdjur. 

 
Då rasen är numerär liten finns ingen försäkringsstatistik att tillgå. 

Livslängd 

Clumberns genomsnittliga livslängd har ökat under åren och detta beror bland annat på att vi har en 
tydligt förbättrad ledhälsa under 2000-talet. Snittåldern ligger runt 10 år då hundarna avlider. Den 
vanligaste dödsorsaken vi har fått inrapporterad är ålder. Efter det att vi 2007 införde vår enkät “Hund 
avliden” rapporterades det regelbundet in vad hundarna avlidit av. Detta har dock avstannat under 
senare år vilket gör att vi i dagsläget saknar tillförlitlig statistik. 

Mål & Strategier 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål Strategi Tidshorisont 

Fortsätta arbeta för en ökad 
internationell öppenhet 
avseende hälsostatus. 

• Verka för att de internationella seminarierna 
fortsätter. 

• Utveckla den internationella hälsokommittén. 

• Vara öppna och dela information om våra svenska 
hundars hälsa. 

• Verka för och uppmuntra till större öppenhet i övriga 
världen. 

10 år 
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90 % av hundarna som finns kvar 
i Sverige skall ha känd status 
avseende höfter och armbågar. 

• Information via Klumpisen och hemsidan om vikten av 
att även de djur som ej används i avel röntgas.  

• Redovisa andelen röntgade hundar per uppfödare i 
Klumpisen en gång år. 

5 år 

 

Minska förekomsten av diskbråck 
och övriga sjukdomar  

 

• Uppmana uppfödarna att undvika kombinationer där 
vi vet att sjukdomar och defekter förekommer i 
stamtavlan hos båda tilltänkta föräldradjuren.  

• Samla och föra statistik över sjukdomar och defekter, 
som ej registreras officiellt i SKK hund- och avelsdata. 

• Uppmana enskilda hundägare att meddela 
uppfödaren och avelsrådet när sjukdomar och 
defekter uppträder samt att använda de 
frågeformulär/enkäter klubben har sammanställt;  

o Hund avliden 
o Valpkullsgenomgång och Valpkull född. 

• Att sträva efter så låg inavelsgrad som möjligt. 

5 år 

Att ha kunskapen om våra 
hundars livslängd och orsaken till 
att de dör/avlivas. 

•  Via hemsidan och Klumpisen uppmana clumberägare 
att fylla i enkäten Hund avliden och skicka in till 
avelsansvarig.  
- Informera om syftet och hur viktigt det är med denna 
kunskapen.  

5 år 
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Mentalitet och bruksegenskaper 

Nulägesbeskrivning 

Mentalitet och bruksegenskaper i förhållande till rasstandarden 

Rasstandarden beskriver följande egenskaper; 

• Clumber spanieln är lugn, godmodig och intelligent med ett bestämt sätt som ytterligare 
framhäver rasens karaktär. 

• Det är en tyst arbetande hund med utmärkt väderkorn, stabil, pålitlig, vänlig och värdig men 
mera fjär (”more aloof ” på engelska) än andra spanielraser. 

• Den visar aldrig någon antydan till aggressivitet. 
 

Det står även i standarden att hund får ej prisbelönas som är aggressiv eller extremt skygg 

Vi ser att dagens hundar har kvar många av sina ursprungliga egenskaper. Rasen fungerar utmärkt till 
viltspår och till sporter som Nosework. Detta är ett bra komplement då utvecklingen i vårt samhälle gör 
det svårare att träna och utöva spanieljakt. 

Svaren från den senaste enkäten visar att de allra flesta uppfattar sin clumber som okomplicerad, lite 
envis men trevlig mot människor och andra hundar. Några få tycker att hundarna är lite reserverade. 

Jaktegenskaper 

Clumbern tillhör grupp 8 och är en stötande och apporterande fågelhund med arbetsprov, 
spanieljaktprov. 
 
En allt mindre andel clumber spaniels startar på officiella jakttest/jaktprov. Mellan år 2000 och 2012 har 
ca 15 olika hundar kommit till start på officiella jaktprov.  
Sedan den nya formen av nybörjarprov infördes 2013, nybörjarprov A och B, har endast ett fåtal hundar 
startats med varierande resultat. 
Klubben har sedan den startades 1978 årligen ordnat ett eget inofficiellt jaktprov, 
Clumbermästerskapet. Deltagarantalet varierar mellan 5 och 15, fram till 2000 talet anordnades det som 
ett traditionellt spanieljaktprov, dvs på mark med fågel och där vilt fälldes. Vartefter det blev svårare o 
svårare att få tillgång till marker, och färre o färre tränade med vilt, har detta prov fått en inriktning mot 
ett workingtest och det har anpassats till marktillgången. Provet har nu alltid två klasser, 
mästerskapsklassen för de lite mer rutinerade och prova på klassen där även de mindre erfarna kan 
komma till start. 
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MH Mental beskrivning hund 

Totalt har 56 individer genomför MH

 

BPH Beteende – och personlighetsbeskrivning hund 

Totalt har 9 individer genomfört BPH,
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Mål & Strategier 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål  Strategi Tidshorisont 

Att få fler clumberägare att börja 
träna sin clumber jaktligt och få 
fler hundar till start på officiella 
spanielprov 

• Årligen anordna träningstillfällen runt om i landet, även 
tillsammans med andra spanielklubbar 

• Fortsätta att anordna Clumbermästerskapet. 

5 år 

Börja använda BPH som ett 
avelsinstrument. 

• Uppmuntra till BPH så att vi får ett så större antal hundar 
beskrivna så att det går att göra ett urval då det gäller avel. 

5 - 10 år 

Att göra en opartisk beskrivning 
av den ideala mentaliteten 

• Att utvärdera resultaten från MH/BPH och utifrån detta 
diskutera om åtgärder behövs då det gäller mentaliteten. ,   

5 år 

 

 

Exteriör 

Generellt om exteriör 

Vi har idag inte någon annan exteriörbeskrivning än den som förekommer vid våra utställningar. 
Generellt har vi en hög standard på våra hundar, även om variationen i typ ökat under de senaste 20 
åren. 
 
Rasklubben anordnar varje år en egen inofficiell Club Show. Där deltar ca 50 hundar och där får vi en 
god överblick över rasens aktuella läge då det gäller exteriören.  
 
Rasstandarden reviderades i England under 2010 och fastställdes efter översättning av SKK 2012. Flera 
betydande och positiva ändringar har gjorts bland annat har idealvikten sänkts. Borttaget är att 
clumbern ska vara lågställd och ha rullande rörelser.  
 
Rasstandarden föreskriver i sin text om helhetsintryck; 

• Clumber spanieln skall vara en proportionerligt byggd hund med välutvecklad benstomme. Den 
är aktiv och har ett tankfullt uttryck. 

• Helhetsintrycket vittnar om styrka. Rasen skall vara stadig, spänstig och kapabel att klara en 
dags arbete i fält. 

 
Övrigt föreskrivs bland annat att;  

• Huvudet skall vara stort, fyrkantigt och medellångt . 

• Inga överdrifter i huvud och skalle får förekomma. 

• Kroppen skall vara lång, välmusklad och stark.  

• Rörelserna skall vara parallella med ett kraftbesparande påskjut. 

• Varje avvikelse från standarden skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess 
påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra traditionellt arbete. 

 
Dessa skrivningar gör att rasstandarden tolkas väldigt olika, och det vi kallar exteriöra överdrifter 
premieras ofta i utställningssammanhang. Från rasklubbens sida framhålls det ideligen att man alltid ska 
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ha i åtanke att det är en arbetande hund och att det är en spaniel. Jämförelser då det gäller tyngd ska 
göras med övriga spaniels och inte med hundar ur andra rasgrupper (molosser etc.). Det vill säga, det 
blir inte en bättre clumber bara för att det är mer av det mesta.  
Idealvikten sänktes i samband med revidering av standarden och är nu för hanar är 29,5-34 kg och 25-
29,5 kg för tikar. Det föreskrivs inget höjdmått i FCI standarden då detta saknas i den engelska 
rasstandarden men USA:s egna rasstandard föreskriver dock; för hanar ca 45-50 cm (18-20 tum) och för 
tikar ca 43-48 cm (17-19 tum). 

 
Vi har vid ett par tillfällen, 1996 och 2013, vägt och mätt ett antal hundar. Vi frågade även om vikten på 
hundarna i vår enkät 2020. Utifrån data från dessa tillfällen och enkäten kan vi konstatera att de flesta 
hundarna håller sig inom standardens viktspann med några få individer som väger mer eller mindre än 
vad standarden föreskriver. Störst variation finns hos hanhundarna 23-38 kg. Den genom snittliga vikten 
har sänkts något genom åren. Höjden har, då vi vid några tillfällen mätt denna, varierat hos hanarna 
mellan 46 cm och 54 cm. Tikar 45 cm till 48 cm. 

Exteriöra överdrifter 

2009 införde SKK SRD, Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar, och rasklubben välkomnade SKKs 
arbete för att få fram sundare hundar och ställde sig positiv till användandet och såg fram emot vad 
detta kunde ge. De första skrivningarna var vi inte helt nöjda med och vi är glada över att ha kunnat 
påverka ändringar av detta till det som står idag, vilket vi är nöjda med: 
 
Clumber spaniel 
Den är en rörlig arbetande hund som ska vara i god kondition utan övervikt och utan överdrifter i 
huvudet och skallens utformning. 
I rasen förekommer riskområden som: 

1. Huvud: Överdrivet tunga huvuden med mycket löst skinn och otillräckligt strama ögonkanter 
kan leda till problem. 

2. Överdriven storlek och substans 
 

Leta efter hundar med kraftfulla, sunda rörelser och korrekt substans, storlek och huvud. 
 
Vi anser att det är viktigt att se till helheten när man bedömer exteriören, det vill säga att det är viktigt 
att clumber spanieln är en balanserad hund som ger intryck av styrka och spänst men utan överdrifter. 
Klubben tycker att clumbern ska vara kvar som SRD listad då vi tyvärr ser tendenser att det förekommer 
fler hundar med en överdriven mängd löst skinn, större och tyngre öron och därmed lågt ansatta vilket 
inte är enligt standarden eller är till fördel för sundheten. Vi ser även att vissa hundar proportionerligt 
har blivit mer lågställda vilket inte är önskvärt.  
Från de SRD rapporter som skickats till klubben kan vi se att flera domare tycker att hundarna är sunda 
men att de flesta ändå vill att hundarna ska vara fortsatt listade i SRD. Anmärkningar förekommer 
framförallt på ögonkanter.  
 
I Storbritannien är clumbern listad i Breed Watch, deras motsvarighet till SRD, kategori 2. Där tar man 
upp:  

• Excessive amounts of loose facial skin with conformational defects of the upper and/or lower 
eyelids so that the eyelid margins are not in normal contact with the eye when the dog is in its 
natural pose (e.g. they turn in, or out, or both abnormalities are present) 

• Obvious ear irritation 

• Overweight 

• Weak hindquarters 
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Det är likartade saker man uppmärksammar även i rasens hemland. Det vi dock inte tycker oss se så 
mycket av här i Sverige övervikt och veka bakställ. Fetma förväxlas ofta med massa. En clumber ska vara 
kraftig och muskulös men inte fet.  

Mål & Strategi 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål Strategi Tidsh
orison

t 

Motverka att de exteriöra 
idealen styrs mot det osunt 
överdrivna. 

 

 

 

- Deltaga vid exteriördomarkonferenser och där ta upp det 
aktuella läget när det gäller de exteriöra idealen.  
- Vid raskonferenser utgå från rasstandarden, diskutera det 
aktuella läget när det gäller exteriören och tolkningar om vad 
som avses med överdrifter. 
- Föra motsvarande diskussion och dialog även internationellt 
vid de återkommande seminarierna och i den internationella 
hälsokommittén. 

-Få uppfödarna förstå konsekvenserna av vad exteriöra 
överdrifter kan innebära för hundarna 

-Att förskjuta det normala mot ett mindre extremt håll 

10 år 

Att rasen tas bort från SRD listan - Se ovanstående strategier 

- Följa händelseutvecklingen i de andra länderna där SRD 
liknande arbete förekommer och försöka påverka i rätt riktning 

5 år 

 

 

Sammanfattning av RAS 

• Att vända den nedåtgående trenden av ett minskat antal registreringar här i Sverige, ett ökat 
antal är hundar är av största vikt för att man ska kunna göra val och prioriteringar i sin avel. 

• Verka för att den öppenhet som alltid funnits gällande sjukdomar och andra problem fortsätter. 

• Att verka för större enighet gällande exteriör sundhet så att andelen hundar med överdrifter 
minskar. Det är en arbetande spaniel. 

• Prioritera avel på hundar med sunda ögonkanter och utan överdrifter i huvudet som tunga 
öron och mycket löst skinn 

• Öka antalet importer/utbyte av avelsdjur för att bredda populationen 

• Att ha en fortsatt fokus på så låg inavelsgrad som möjligt. 

• Att andelen hundar med anmärkning på armbågarna minskar, att den ökning vi ser vänder 
neråt. 

• Att kartlägga vad det är som ger den stora andelen hundar drabbas av problem med allergier, 
hud, öron och ögon 

• Att fler hundar deltar på BPH så att vi kan få ett underlag som kan användas vid val av avelsdjur 

Plan för fortsatt arbete i klubben 

Clumber Spaniel klubben planerar att driva och följa upp avelsarbetet genom 
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• Kontinuerlig bevaka och följa upp hälsoläget i Sverige och globalt 

• Årlig uppföljning av avelsmål i RAS och SRD protokoll som publiceras i Klumpisen 

• Årliga uppfödar- / raskonferenser  

• Internationellt samarbete med rasklubbar och hälsokommittéer  


