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Field Spaniel Klubben 2013 
 
Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för Field spaniel har reviderats av Field Spaniel Klubbens styrelse på 
uppdrag av SSRK HS. 
 
Svenska Spaniel och Retriever Klubben (SSRK) har i samarbete med Field Spaniel Klubben (FSK) 
ansvaret för utvecklingen av Field spaniel rasen i Sverige. 
 
Det slutgiltiga dokumentet har sedan antagits av FSKs styrelse och SSRKs huvudstyrelse.  

INLEDNING   

En hälsoenkät har skickats ut till FSKs medlemmar i klubbens medlemspublikation, Field Spaniel Nytt. 
Denna enkät har sammanställts inom rasklubben.  

Styrelsens förslag till reviderat RAS, lades där efter ut på klubbens hemsida, med en uppmaning till 
medlemmar och uppfödare, att komma med kommentarer och förslag.  

Styrelsen har därefter arbetat vidare utifrån det befintliga materialet, de inkomna kommentarerna 
från medlemmarna och givetvis våra egna erfarenheter.  

RAS revideringen har sedan fastställts på FSK ordinarie styrelsemöte 2014-07-03. 

Den rasspecifika avelsstrategin ska ses i ett längre perspektiv och aktualiseras, vid behov, ändras och 
utvecklas vart 5:e år.  

I grunden gäller Svenska Kennel Klubbens avelspolicy, grundregler och registreringsbestämmelser.  

Field Spaniel Klubbens övergripande mål är att:  
 
Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda field 
spaniels samt bevara rasens specifika egenskaper som stötande- och apporterande fågelhund i 
enlighet med rasstandarden för Field spaniel samt med beaktande av rasens FCI-tillhörighet i grupp 
8/Sektion 2 med arbetsprov. 
 
Aveln ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Hållbar betyder här att den inte leder till brister 
avseende rasens hälsa, mentalitet eller funktion och att aveln dessutom inte leder till ett tömmande 
av rasens genetiska variation. Detta gör att vi uppfödare som föder upp rasen har ett stort ansvar.  
 
Förvalta det som tidigare generationers uppfödare åstadkommit och lämna över en oförändrad, eller 
till och med förbättrad ras, till kommande uppfödare. Uppfödarna av rasen har skyldighet att ha 
kunskap om fieldens ursprung, utveckling mentalt, jaktligt och exteriört. 
 
Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med gällande djurskyddslagstiftning och Svenska 
kennelklubbens grundregler. 
 
Field spaniels sätt ska vara fogligt, aktivt, sensibelt och självständigt. Hundarna ska vara konstruerade 
för sitt ändamål som stötande- och apporterande fågelhund, samt ha en mentalitet anpassad till 
rasens arbetsuppgifter. 
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Field spanieln adelsmärke är huvudet som ska ge intryck av god klass, karaktär, ädelhet och vara väl 
utmejslat med framträdande nackknöl. Detta beskrivs mer detaljerat, tillsammans med helhet och 
bakgrund, i rasstandarden för Field spaniel. 
 
Field Spaniel Klubben vill uppmuntra till avel av välbalanserade, ädla, välväxta jakthundar, byggda för 
rörlighet och uthållighet i enlighet med rasens standard. 
 
Med exteriört goda hundar menas typmässigt goda hundar. Begreppet typ avser summan av de 
detaljer som tillsammans utgör rasen Field spaniel och som klart skiljer den från varje annan ras.  
 
Field Spaniel Klubben vill verka för att utveckla samarbetet med rasklubbar för Field spaniel i övriga 
världen. Detta för att utbyta kunskaper för en fortsatt positiv utveckling av rasen. 
 
FSK arbetar för en positiv utveckling genom att: 
 

 Bibehålla den rastypiska mentaliteten  
 

 Verka för en god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar 
 

 Bibehålla en funktionell exteriör med dess rastypiska detaljer 
 

 Verka för att den naturliga fortplantningsförmågan ska bevaras 
 

 Hålla andelen nära släktskapsparningar på en fortsatt låg nivå 

För att förverkliga sitt mål ska rasklubben 

 Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer 
 

 Informera om rasen och dess användningsområden 
 

 Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSRK och SKK upprättade 
riktlinjer 
 

 Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för 
att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper 
 

 Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör klubbens ras och rörande 
avelsarbetet inom rasen 
 

 Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga 
rasklubbar. 
 

 Anordna verksamheter i enlighet med SSRKs direktiv 
 

 Avge yttranden och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller SKK. 
 

 Stödja och medverka i SSRKs och SKKs forskningsarbete 
 

 Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen 
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Avelsstrategi för Field spaniel 
 

HISTORIA 

 
Rasens historia i England  
 
Ursprungligen betecknar namnet field spaniel rätt och slätt landspaniel, till skillnad mot 
vattenspaniel. I den gruppen finns också förfäderna till bland andra springer- och cockerspaniel. De 
andra raserna utskiljde sig vartefter och kvar fanns de stora enfärgade hundar som lade grunden till 
dagens field spaniel. Första gången det skrivs om field spaniels är 1867 i boken "The Dogs of the 
British Isles". I början betraktades spanielvarianterna mer eller mindre som en och samma ras. 
Korsningsvalpar registrerades där de bäst passade in. Cocker- och field spaniel skiljdes av en viktgräns 
på ungefär 12 kilo. 
 
Så småningom började man blanda in raser för speciella syften: irländsk setter skulle ge längre ben, 
vattenspaniel bättre anlag för vattenapportering, sussex massa och engelsk springer spanielns 
snabbhet. Så långt var allt väl, men när det blev på modet att ställa ut långa, låga field spaniels blev 
resultatet mindre lyckat. Basset korsades in och detta resulterade i extremt tunga, kort- och 
krumbenta hundar, vilka ofta var högre bak än fram. De här varianterna var inget som tilltalade 
jägarna, och registreringssiffrorna sjönk drastiskt under 1910 talet. 

Efter första världskriget började mer högbenta field spaniels vinna på utställningar igen. Med bland 
annat inkorsning av springer spaniel blev rasen en "normal" och ganska populär spaniel. Den 
engelska easklubben, The Field Spaniel Society, bildades i England 1923 för att tillvarata rasens 
intressen. 

I samband med andra världskriget kom nästa kris för rasen, som då var nästan utdöd. Bland den lilla 
stam man vet fanns kvar, och varifrån alla dagens fieldar lär härstamma, fanns fyra hundar. De båda 
hanhundarna var kullsyskon, den ena tiken deras faster och den andra tiken var fallen efter 
hanhundarnas morfar, parad med sin egen syster.  
Under 1950-talet tog avelsintresset ny fart. Intresset för rasen återuppstod, och man korsade ännu 
en gång med engelsk springer spaniel. Nu för att begränsa inaveln. Under 1970-talet registrerades 
cirka 30 hundar per år i England. Under 80- och 90 talet har siffran ständigt ökat, och 
registreringssiffrorna sista åren ligger på ca 100 valpar. 
Alltså fortfarande en till antalet mycket, mycket liten ras. Trots den snäva avelsbasen har man lyckats 
hålla kvalitén hög. Jaktegenskaperna har bevarats väl, och hunden fungerar utmärkt som 
familjehund. 

Rasen historia i Sverige 
Trots att fielden är en så pass gammal ras, registrerades inte någon field i Sverige förrän på 70-talet.  
 
Det kan tänkas att rasen sporadiskt har funnits i landet, utan att avel bedrivits och att hundarna 
registrerats om i Svenska Kennelklubben. Hundarna i den första och andra kullen som föddes 1976 
och 1979 användes aldrig i vidare avel och finns således inte i våra dagars stamtavlor.  
  
Den första importen från England 1972 (registrerades inte förrän 1974 i SKK) var en svart tik. Hon fick 
1976 en kull med 3 valpar efter en finsk hane. Från Finland togs två kullsystrar in 1976 och 1978 kom 
en leverbrun hanhund från England. Denna hane fick 1979, tillsammans med en av dessa systrar, en 
kull bestående av 7 valpar.  Den första tik vi kan hitta i dagens svenska stamtavlor kom till Sverige 
från England 1982.  
 
Rasklubben, Field Spaniel Klubben, bildades i Sverige 1986. 
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AVELSSTRUKTUR/POPULATION 
    
I Sverige har 208 field spaniels fötts under perioden 2007-01-01 till 2013-12-31. Av dessa registrerade 
valpar har ett stort antal exporterats till andra länder. 
 

REGISTRERINGAR 2007-2013  

 
(Källa SSRKs Rasdata, SKKsAvelsdata)   

År Totalt antal 
födda 

Antal kullar Hanar Tikar Genomsnittlig 
kullstorlek 

Genomsnittlig 
inavelsgrad 

2007 50 11 24 26 4,54 1,3 % 

2008 26 7 13 13 3,70 3,8 % 

2009 35 8 18 17 4,37 1,8 % 

2010 26 9 13 13 2.88 1,7 % 

2011 27 5 13 14 5,40 2,5 % 

2012 25 6 14 11 4,16 1,0 % 

2013 19 6 8 11 3,16 3,2 % 

Summa 208 52 103 105 4,30 2.8 % 

 
Uppfödare av Field Spaniel har en stor och viktig uppgift, nämligen att hjälpa till med bevarandet av 
rasen. Field Spanieln står på Engelska kennelklubbens lista (Native Vulnerable Breeds) över raser i 
riskzonen för att dö ut. 
 
Uppfödarna i rasen har lyckats med målet att hålla en fortsatt acceptabel inavelsgrad. 
 

HANHUNDSANVÄNDNING 

 
Ett verktyg för att nå målet med att minska inavelsgraden har varit att försöka begränsa användandet 
av varje enskild hanhund. Den allmänna rekommendationen i små populationer är därför att varje 
enskild hanhund bör bli far åt högst 5 % av avkommorna som produceras av en generation avelsdjur 
(ca 5 år).  
 

Hundens andel av rasen 

Namn 
% Antal 
kullar 

% Antal 
valpar 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Kull- 
snitt 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Fieldstar Mio Tanboy 7,7 7,2 4 15 3,8 4 15 

Winterbourne Deep Blue 
Sea 

5,8 5,8 3 12 4,0 5 24 

Periwinkle's Cinnamon 3,8 6,7 2 14 7,0 2 14 

Sandscape Highland 
Light 

3,8 5,8 2 12 6,0 3 20 

Törnskogens Tom 
Timmerman 

3,8 4,3 2 9 4,5 2 9 

Winsome Jam Miracle 
Drug 

3,8 4,3 2 9 4,5 2 9 

Fieldstar Brown Bear 3,8 3,4 2 7 3,5 3 8 

Falstrias Fly On The 
Wings Of Love 

3,8 3,4 2 7 3,5 2 7 

Winterbourne Italian 
Stallion 

3,8 3,4 2 7 3,5 2 7 
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Namn 
% Antal 

kullar 
% Antal 

valpar 
Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Kull- 
snitt 

Antal 
kullar 

Antal 
valpar 

Winterbourne Trail 
Blazer 

3,8 1,9 2 4 2,0 2 4 

Maxfield Eniro Find It 
Easy 

1,9 4,8 1 10 10,0 1 10 

Sherlock Des Haies De La 
Conchee 

1,9 3,4 1 7 7,0 1 7 

Periwinkle's Hunter's 
Moon 

1,9 3,4 1 7 7,0 1 7 

Periwinkle's Espresso 1,9 3,4 1 7 7,0 2 15 

Fieldstar Marcelino 1,9 3,4 1 7 7,0 2 15 

Xchange Of Bloodline 1,9 2,9 1 6 6,0 1 6 

Fieldfare Cloudberry 1,9 2,9 1 6 6,0 1 6 

Winterbourne Just In 
Time 

1,9 2,4 1 5 5,0 1 5 

Sonnetend Easy Touch 1,9 2,4 1 5 5,0 1 5 

Goloworez Zapateado 1,9 2,4 1 5 5,0 1 5 

Winterbourne Home 
Made Moonshine 

1,9 2,4 1 5 5,0 1 5 

Winterbourne Willy 
Wonka 

1,9 1,9 1 4 4,0 1 4 

Fieldstar Marco 1,9 1,9 1 4 4,0 1 4 

Periwinkle's Cosmos 1,9 1,9 1 4 4,0 1 4 

Periwinkle's Caffé Latte 1,9 1,9 1 4 4,0 1 4 

Periwinkle's Black 
Panther 

1,9 1,4 1 3 3,0 2 9 

Maxfield Dante 1,9 1,4 1 3 3,0 1 3 

Maifield Lars Leevi 1,9 1,4 1 3 3,0 1 3 

Lord Avalon For Fortune-
Favoured 

1,9 1,4 1 3 3,0 1 3 

Ceben Xtrössel 1,9 1,4 1 3 3,0 1 3 

Winsome Jam Vertigo 1,9 1,4 1 3 3,0 1 3 

Arishmell Arthur 1,9 0,5 1 1 1,0 2 4 

Kingsmist Archer 1,9 0,5 1 1 1,0 4 9 

Kingsmist Captain 1,9 0,5 1 1 1,0 2 7 

Winterbourne Mellow 
Yellow 

1,9 0,5 1 1 1,0 1 1 

Fieldfare Tykes Water 1,9 0,5 1 1 1,0 1 1 

Hasaty's Armani 1,9 0,5 1 1 1,0 1 1 

Fieldstar Polonius 1,9 0,5 1 1 1,0 1 1 

Periwinkle's Spirit Of 
Freedom 

1,9 0,5 1 1 1,0 1 1 

Källa SSRKs Rasdata, SKKsAvelsdata 2007-01-01 till 2013-12-31 
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MÅL 
 
Att hålla inavelsgraden fortsatt låg under de kommande 5 åren. 
 
Att hålla användningen av enskilda hanhundar på en fortsatt låg nivå under perioden. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Att informera hanhundsägare och uppfödare om riskerna med överanvändning av enskilda 
hanhundar. 
 
Att hålla ögonen öppna för nya och sparsamt använda linjer att infoga till aveln i Sverige. 
 
Att informera uppfödarna om vikten av att bredda aveln genom att göra unika kombinationer. 
 
Att informera om vikten av att upprätthålla goda kontakter med uppfödare utomlands. 

 

FERTILITET 

 
Fielden är, enligt erfarenhet, en ganska svår ras när det gäller parningsvillighet. Man kan misstänka 
att detta kan vara en början på en inavelsdepression i rasen.  
 
Detta svaga libido återfinns hos både hanar och tikar.  
 
Även kullstorlekarna är i genomsnitt små. Från 2007-2013 var den genomsnittliga kullstorleken 4,3 
valpar per kull. Det är nödvändigt att alla uppfödare av rasen tar ett gemensamt ansvar för att öka 
parningsvilligheten och kullstorlekarna i framtiden.  
 
MÅL 
 
Att till avel endast använda hundar som kan fortplanta sig på naturligt sätt (SKKs grundregel 2:6) 
 
Att verka för god reproduktionsförmåga (genitalia, villighet, parning, dräktighet, valpning, laktation 
och omhändertagande av valpar). 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Att vid import välja avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur i Sverige.  
 
Att verka för ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad. 
 
Att undvika att dubbla på linjer med känt dåligt libido. 
 
Att undvika att dubbla på hundar med mycket få födda valpar i linjerna. 
 
Att fortlöpande föra kommunikation med SKK om eventuella framtida lösningar. 
 
Att diskutera med övriga länders klubbar hur vi gemensant ska komma tillrätta med problemen. 
 
Att noggrant följa trenden för antal födda valpar och ge akt på minskade registreringssiffror. 
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ÖVRIGT AVELSSTRUKTUR/POPULATION 

 
Hanhundsägarna ska vara väl informerade om rasen och vara införstådda med att de påtar sig ett 
ansvar när de lånar ut sin hane till avel.  
 
Hanhundsägarna bjuds in till de uppfödarträffar och informationsmöten som klubben anordnar.   
 
Genom att ständigt ha ögon och öron öppna för nya linjer, och nya kombinationer som kan göras för 
att ytterligare minska inavelsgraden eller åtminstone inte öka den.  
 
Eftersom populationen av field spaniel är liten i Sverige så är internationellt samarbete en 
nödvändighet. 
  
Field spaniels har importerats till Sverige från England, Holland, Frankrike, Schweiz, USA, Danmark, 
Norge och Finland. 
 

HÄLSA 

Field spanieln får betraktas som en frisk ras. Rasen ingår i SKKs bekämpningsprogram rörande 
höftleder. 

En hälsoenkät har genomförts av FSK i slutet av 2013. Denna sändes ut till samtliga klubbens 
medlemmar i FSKs publikation, Field Spaniel Nytt. Enkäten har även skickats ut, enligt SKKs 
ägarregister, till övriga ägare av rasen.  Det har inkommit 103 svar på enkäten och dessa har 
sammanställts inom FSK. Sammanställningen av enkäten tyder inte på några allvarliga eller 
alarmerande problem inom rasen. 

FSK kommer även att genomföra en enkät som är specifikt anpassad till uppfödare av rasen. Denna 
kommer att sammanställas och svaren kommer att delges uppfödarna. Dessa svar kommer även att 
ligga till grund för framtida diskussioner på FSKs uppfödarmöten. 
 
FSK kommer även fortsättningsvis att skicka ut fler enkäter till fieldägarna för att hålla sig ajour om 
hälsoläget i rasen. 
 
FSKs mål är att prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.  
 

ÖGON 

       
Field spanieln ingår inte i något av SKKs bekämpningsprogram avseende ögon. Klubben har under en 
treårs period, från 2003 till slutet av 2005, gjort en undersökning gällande Field spanielns ögonstatus.  
Under denna period hade FSK en rekommendation gällande ögonlysning. Inga allvarliga förändringar 
upptäcktes under perioden. 
 
Under perioden 2007-01-01–2013-12-31 (SKK Hunddata) har följande rapporterats  

Diagnos Antal 

Öga UA 259 

Övrig medfödd förändring i ögat 1 

Ektropion 1 

Makroblefaron 1 

Distichiasis 1 

Lindrig RD/näthinneveck 9 

Multifokal RD 6 
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Icke ärftlig katarakt 6 

Främre Y-sömskatarakt 2 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt ÖP 1 

Katarakt ÖP lindrig utbredning 3 

Retinopati, sannolikt ej ärftl 5 

Retinopati, PRA-liknande                Samma hund 1 

PRA generell 1 

Totalt antal ögonlysningar under perioden 305 

PRA 
Rasen var fram till 2010 förskonad från något känt fall av PRA i Sverige. Under 2010 diagnostiserades, 
en då 10 år gammal och tidigare ögonlyst utan anmärkning, med sjukdomen. FSK bidrog ekonomiskt 
och hunden diagnostiserades via ERG undersökning, utförd av professor Kristina Narfström. Blodprov 
på hunden togs och sändes till SLU. 

Vi har fått besked från SLU att den PRA drabbade hunden inte har prcd-PRA och att de ännu  
inte har hittat någon genetisk förklaring till den formen av PRA som har drabbat field spanieln. Detta 
innebär att vi i dagsläget inte kan genomföra några DNA tester på rasen.  De insända blodproven 
kommer att sparas på SLU och fortsatta tester kommer att göras (simultant med tester som görs på 
t.ex. cocker- och springer spaniel) i framtiden. 

Ägarna till samtliga levande syskon till hunden har kontaktats. De flesta av dessa hundar har 
ögonlysts och befunnits vara fria. Ett av dessa fria syskon har även lämnat blod för framtida 
forskning. 

MÅL  

Field Spaniel Klubbens mål är att hålla antalet ögondiagnoser på en fortsatt låg nivå. 

HANDLINGSPLAN 

Att fortsätta bevaka ögonstatusen hos Field spanieln och fortsätta att årligen sammanställa dessa 
resultat. 

Att rekommendera uppfödarna att endast använda ögonlysta föräldradjur i avel. 

Används hundar med diagnos i avel bör detta ske i enlighet med gängse praxis och i samråd med 
ögonveterinär. En rekommendation finns på klubbens hemsida som stöd till uppfödarna. 

Klubben kommer att fortsätta rekommendera ägare till äldre hundar, att ögonlysa sina hundar, då 
det i dagsläget verkar som vi har en sen debut av PRA i rasen. FSK subventionerar kostnaden med  
50 % av ögonlysningskostnaden för hundar över 7 år. 

FSK kommer tillsammans med ett flertal länders rasklubbar fortsätta att bevaka ögonhälsan hos 
rasen, runt om i världen.  

 



11 

 

HÖFTLEDER 

 
Field spanieln ingår i SKKs bekämpningsprogram avseende höfter. Ledhälsan för rasen i Sverige är 
god, även i jämförelse med andra länder. 
 
HD statistik 2007-01-01–2013-12-31 (SKK Hunddata) 
 

Grad A Grad B Grad C Grad D Grad E 

87 50 13 2  2 * 

 
* Dessa båda hundar är importer (England och Norge) och således inte födda i Sverige 
 
Ägarna till field spaniels är duktiga på att röntga sina hundar och därför är antalet röntgade hundar 
högt, i relation till antalet individer i landet. Exakta siffror är svåra att fastställa, då ett stort antal 
hundar födda i Sverige, exporterats och således inte finns med i statistiken. 
 
Field spanieln i Sverige har en mycket god ledhälsa i jämförelse med andra länder i världen, där 
öppna register förs. 
 
FSK kommer att fortsätta verka för att i avel endast använda icke HD belastade djur, om inte 
synnerliga skäl föreligger. Utfallet av röntgenresultaten följs upp årligen. 
 
FSK kan dock vid behov behöva omvärdera sitt ställningstagande, för att få ett tillräckligt stort 
avelsurval i framtiden. Vi måste t.ex. kanske acceptera tanken på att kompromissa då det gäller HD, 
Klubben har rekommendationer gällande eventuell användning av hund med grad C.   
 
MÅL 
 
Att ett stort antal hundar höftledsröntgas inom rasen. 
 
Att fortsatt hålla andelen hundar diagnostiserade med höftledsfel på en fortsatt låg nivå. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Att fortsätta uppmuntra ägarna att höftledsröntga sina fieldar. 
 
Att informera ägarna om hur viktigt det är för rasens skull att de röntgar sina hundar. 
 
Att även ta hänsyn till närbesläktade hundars HD resultat vid planerad avel.  
 
Att fortsätta verka för att i avel endast använda icke HD belastade djur, om inte synnerliga skäl 
föreligger. 
 

TUMÖRER 

 
FSKs förra hälsoenkät, gjord 2004, visade sig att ca 56 % av tikarna har drabbats av juvertumörer. 
Siffrorna i denna första enkät, har troligtvis blivit felaktigt angivna. Enkäten sammanställdes av 
utomstående person och resultatet redovisades enbart i procent. 
 
FSK fann dessa siffror alarmerande och en djupare undersökning av tumörsjukdomar inom rasen 
gjordes. Denna undersökning visade dock inte på något alarmerande eller oroväckande.   
 
Hälsoenkäten 2013 visade på att andelen field som drabbats av tumörsjukdom är lågt. 
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MÅL 
 
Att fortsatt hålla andelen tumörsjukdomar på en fortsatt låg nivå. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Att fortsatt att hålla ett vakande öga på frekvensen av tumörsjukdomar inom rasen. 
 
Att i framtida hälsoenkäter fortsätta undersöka utbredningen av tumörsjukdomar i rasen. 
 
 

EXTERIÖR 
 
 

HISTORIA 

 
Rasens historia är växlande och typmässigt har field spaniel genomgått en utveckling där de exteriöra 
idealen har växlat högst betydligt. Under olika perioder har inkorsning skett av troligtvis sussex 
spaniel, engelsk springer spaniel, irländsk vattenspaniel och basset hound.  
 
Vi är väl medvetna om rasens ursprung och att dessa kan göra sig påminda. Det händer att vi i vissa 
kullar får en del arv från inkorsningarna med engelsk springer spaniel och bassett hound,  
 
Rasen har aldrig blivit uppdelad i en jakt- och sällskapsvariant, och den stam av fieldar vi sett växa 
fram i Sverige under mer än 30 år har i stort sett behållit sin typ och skiljer sig inte nämnvärt exteriört 
från de hundar vi fick in från England i början av 1980.  
 

NUTID 

Field spanieln i Sverige håller en mycket hög kvalitet vad gäller exteriör, även sett ur ett 
internationellt perspektiv.  

HELHETSINTRYCK 

 
Fielden är en stor spaniel, med en stor djup kraftfull kropp, väl beklädd med silkesaktigt hår. Balans 
är nyckelordet, fram- och bakdel måste vara i balans och vara sammanlänkade av en solid mittbit. 
 

HUVUD 

 
Fieldens huvud ska klart skilja sig från alla de andra spanielrasernas huvuden. Huvudet ska utstråla 
ädelhet, elegans och ha klar könsprägel. Nosryggen bör ha en svag nobel romersk böjning. I profil ska 
huvudets underlinje bilda en jämn båglinje från nosspets till strupe. Huvudet får varken vara för tunt 
och snipigt eller för grovt och oädelt. Skallen ska vara plan och en allt för rund eller grov skalle är inte 
önskvärt. Okbågarna bör inte vara allt för prominenta. Bakhuvudet ska vara klart markerat och 
nackknölen framträdande. 
 

BETT/KÄKAR  

 
Fieldens käkar kan, enligt erfarenhet, ändra sig med åldern. Ett korrekt saxbett på en ung hund, kan 
runt sju års ålder plötsligt ha ändrat sig till ett tångbett. Det är acceptabelt på en äldre hund. 
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ÖGON 

 
Ögonens färg harmoniserar ofta med pälsens färg hos de leverbruna. Hos hundarna med tantecken 
är det vanligt att ögonens färg harmoniserar med de ljusare tantecknen. En svart hund ska ha mörkt 
bruna ögon. En hård och stirrande blick inte är önskvärt, därför får inte ögonen vara för ljusa hos 
någon av färgvarianterna. Uttrycket ska vara värdigt, mjukt och vänligt. Unga hundar har ofta ljusa 
ögon som mörknar med åldern. Ögonen är mycket viktiga och får aldrig vara runda, utan ska ha en 
väl öppen mandelform. För lösa ögonkanter är inte önskvärt.  
 

ÖRON 

 
Öronen ska vara ansatta en bit under ögats placering. De får inte vara för korta, utan ska ha  
bra längd och vara väl behårade. Öronen ska vara rullade utåt för att ge det korrekta uttrycket. För 
högt placerade eller platta öron med ett brett öronfäste ger huvudet ett felaktigt uttryck. 
 

HALS 

 
Från huvudet ska halsen vara välvd i en mjuk båge, ned mot nacken och vidare mot skuldran. 
Tikarna har ofta överflödigt skinn över skuldrorna och detta bildar ofta hudveck. Detta är rastypisk 
och är inget fel. Halsen ska vara lång, stark och muskulös för att kunna möjliggöra apportering av 
stora och tunga byten. 
 

KROPP 

 
Field spanieln ska vara en rektangulärt byggd hund och ska alltså vara längre än hög. Rygglinjen på en 
field spaniel ska vara plan och stark. Bröstkorgen utgör ca två tredjedelar av kroppslängden.  
Avståndet mellan sista revbenet och låret ska vara ungefär en handsbredd. En för kort bröstkorg 
hänger ofta också ihop med en allt för rak skuldra och detta är inte önskvärt. Bröstkorgen utvecklas 
sent hos fielden och en tunn bröstkorg, med tillhörande lösa armbågar, är inte ovanligt hos unga 
hundar. 
 

BEN/TASSAR 

 
Mjuka eller veka mellanhänder (handlovar) förekommer i rasen. Det är acceptabelt på valpar och 
mycket unga hundar, men aldrig på en vuxen hund. Fransyska fronter förekommer också i rasen och 
detta är inte önskvärt. 
 

RÖRELSER 

 
En Field spaniel är byggd för att effektivt och uthålligt kunna förflytta sig i marken under jakt. Fielden 
ska ha effektiva och majestätiska rörelser. Orden i standarden, ”utan brådska”, betyder inte att en 
field ska röra sig i långsamt tempo i utställningsringen, utan den ska visas i ett för hunden, lagom 
tempo. Ett stressat, kort och trippande steg är inte önskvärt. 
 
 

PÄLS/FÄRG 

 
En överdriven mängd päls är inget som eftersträvas hos rasen. Fielden är en arbetande hund och 
pälsmängden är inte avgörande på en för övrigt bra hund. Tikarna har nästan alltid en mindre mängd 
päls än hanhundarna. 
 
Godkända färger är svart, leverbrun, roan eller någon av dessa färger med tantecken.  Hos enfärgade 
hundar är det tillåtet med vitt eller roan på bröstet.  Rent vit och svart eller rent vit och leverbrunt är 
oacceptabelt. 
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SVANS 

 
I dag, på våra okuperade hundar, är det inte helt ovanligt att den okuperade, ” nya delen'' av svansen 
bärs över rygglinjen. Svansen bärs alltså i eller under rygglinjen fram till kuperingsstället för att sedan 
böjas uppåt. Detta är inget fel. Dock ska aldrig delen fram till kuperingsstället bäras över rygglinjen. 
Fielden hade tidigare 1/3 svans under tiden de kuperades. Fielden har ofta en lång svans jämfört med 
de andra spanielraserna. 
 
Meningen i standarden att svansrörelserna ska vara livliga”, hänvisar främst till då hunden arbetar på 
fältet och inte till utställningsringen.  Vissa svansproblem, i form av sönderslagna svansar, 
förekommer i rasen.  Ingen hänsyn till svansens längd, form eller behåring har tagits i aveln, då 
avelsbasen är alldeles för liten för detta. 
 

STORLEK/VIKT 

 
Både hanar och tikar ska enligt standarden ha samma mankhöjd, ca 46 cm och vikten ska vara mellan 
18 och 25 kg. Men som inom de allra flesta raser förekommer en naturlig storleksskillnad mellan 
könen. Det är viktigt med tydlig könsprägel både kroppen och huvudet. FSK utförde mätning av ett 
50-tal hundar i samband med klubbens rasträff 2005. Denna mätning visade klar storleksskillnad 
mellan könen.  
 
FSKs enkät 2013 visar följande 
 

HANE TIK 

Genomsnittlig höjd 47,1 cm 44,7 cm 

Genomsnittlig vikt 23 kg 19 kg 

MÅL 

Vi ska eftersträva att bevara rasen exteriört, åt framtida uppfödare och ägare.  

HANDLINGSPLAN 

Att stimulera så många ägare som möjligt att visa sina hundar på utställning. 

Att till FSKs rasspecial, bjuda in intresserade utställningsdomare för att presentera och informera 
dessa om rasen. 

Att till nyutbildade och intresserade domare skicka ut FSKs domarkompendium. 

Att utbilda uppfödare av rasen och föra en diskussion med dessa om field spanielns exteriör, nu och i 
framtiden. 

Att upprätthålla en god och tät kontakt med rasklubbar i andra delar av världen. 
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MENTALITET 
 

HISTORIA  

 
Field spanielns mest utpräglade drag är dess integritet. Det gör att man får ett intryck av värdighet 
hos field spanieln. Den är sällan en hund som ögonblickligen och reservationslöst accepterar vem 
som helst.  
 
Fielden får vara reserverad, men aldrig skygg! Den vill själv avgöra vem den vill umgås med och ha tid 
på sig för att bilda sig en uppfattning om personen. 
 
Field spanieln är mycket signalkänslig, men de behöver en fast hand. Rätt behandlad är den mjuk och 
vänlig och mån om att vara till lags. 
 
Missuppfattningar mellan hund och ägare glömmer den aldrig, och dessa kan vara svåra att rätta till. 
Den är läraktig om förtroendet för föraren är totalt, men behöver tid och tålamod.  
 
Den trivs absolut bäst i det fria, och unga fieldar tycks finna sig i utställningar mest för att 
matte/husse är med och ber dem om det. En field befaller man inte, den ber man utföra en handling 
– må vara bestämt. 
 

NUTID  

Fieldens beteende/mentalitet har, enligt erfarenhet, ändrat sig under åren. De verkar inte i samma 
utsträckning vara lika reserverade inför okända personer, som tidigare.  

Inom rasklubben har diskussioner förts om vad som är orsaken till detta. Teorier finns om att en 
omedveten avel, fört till mindre reserverade fieldar.  Samhället verkar ha gått mot en mindre 
tolerans av t.ex. reserverade hundar och därför har en omedveten selektion skett. 

Antalet field spaniels som startas på jaktprov, nybörjarprov, BPH, MH beskrivning är fortfarande lågt.  

För att behålla den mentalitet som rasstandarden beskriver, måste man ha i åtanke att de genetiska 
förutsättningarna är viktiga för hunden. Men också miljön, livstid och de livsförutsättningar valpen 
ges under sin uppväxt avgör hur hundens mentalitet utvecklas.  

Antal hundar MH beskrivning 

 
Under perioden 2007-2013 har 9 hundar MH beskrivits. 

 

Antal hundar BPH  

Under 2013 har 19 hundar startat på BPH 
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MÅL 

Att i avel endast använda hundar med för rasen typiskt temperament och inte avla på hundar som 
visar överdriven rädsla eller aggressivitet.  
 
”Till avel skall endast användas hundar som ej uppvisar beteendestörningar i  
form av överdrivna rädslereaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade 
eller för hunden vardagliga situationer (SKKs grundregel 2:5) 
 
Verka för att bibehålla den rastypiska mentalitet och funktion som ligger till grund för rasens 
ändamål som stötande- och apporterande fågelhund.  

HANDLINGSPLAN 

Att uppmuntra field ägarna att anmäla sina hundar till de utvärderings redskap som finns t.ex. BPH 
och MH.  

JAKTLIG FUNKTION 
 
 

HISTORIA  

 
Tyvärr finns mycket lite dokumenterat om rasens jaktliga utveckling.  På 1800-talet blev det vanligare 
att man höll isär olika typer av spaniel. För första gången kunde man se beteckningen Field Spaniel, 
en stark hund för hårt arbete, men "oanvändbar i vatten" i motsats till den gamla engelska 
"vattenspanieln". 
 
Så småningom började man troligtvis blanda in raser i speciella syften: irländsk setter skulle ge längre 
ben, vattenspaniel bättre anlag för vattenapportering, sussex massa och engelsk springerspaniel 
snabbhet. Så långt var allt väl, men när det blev på modet att ställa ut långa, låga field spaniels blev 
resultatet mindre lyckat. Basset korsades in och detta resulterade i extremt tunga, kort- och 
krumbenta hundar, vilka ofta var högre bak än fram. Enligt uppgift var de här varianterna inget som 
tilltalade jägarna.  
 
Det finns även en annan teori, nämligen att inkorsningen av Basset gjordes just av jägarna. Detta för 
att få fram en spanieltyp som var långsammare än de högbenta spanielraserna. Detta för att jägaren i 
ett mer makligt tempo kunde följa hundarna till fots, samt att hundarna lättare kunde ta sig igenom 
täta buskage nära marken. 

Field spanieln har aldrig, likt den engelska springern och cockern, delats i en jakttyp som varit skild 
från den övriga rasen, utan har genom århundradet hållits samman.  

Field spanieln ska kunna utföra samma arbete som de övriga spanielraserna. Dock är inte fielden 
ämnad att med samma fart ta sig an marken, som t.ex. jakttyperna av springer och cocker.  
Ett långsammare och mer noggrant arbete har premierats av uppfödare och jägare genom 
decennierna.  

Enligt erfarenhet har också arvet från basset hound gjort att field spanielns klassiska egenskap ”will 
to please” har blandats upp med ett visst mått av egensinnighet. 

 

 

http://www.google.se/search?hl=sv&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=decennierna&spell=1
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NUTID 

 
Ett litet antal  fieldar har startat på jaktprov eller nybörjarprov under de senaste åren.  
Anledningen till det låga deltagandet av fieldar på jaktprov har diskuterats i klubben. Främst anses 
anledningen vara att jaktproven i dess nuvarande form gör att fielden inte kan konkurrera med de 
spanielvarianter som är mest representerade på dagens prov.  

De som använder fielden till praktiskt jakt, är dock mycket nöjda med den, visar klubbens tidigare 
enkät. Den är i det närmaste outtröttlig och jobbar gärna i många timmar. Den har mycket god näsa 
och är ofta en god vattenapportör. 

Till eftersök på skadskjutet och trafikskadat vilt, är rasen mycket lämplig. De har en enormt god 
spårförmåga, noggrannhet och ett sätt som gör dem väl lämpade lämpade till detta. 

Antal starter fältprov 

 
Under perioden 2007-2013 har 20 starter, av 2 hundar, gjorts på fältprov. Dessa starter har renderat 
ett 2:a och ett 3:dje pris. 
 

Antal starter nybörjarprov 

 
Under perioden 2007-2013 har 3 starter gjorts nybörjarprov A. 
Under perioden 2007-2013 har 8 starter gjorts på nybörjarprov B. 
 

Antal starter viltspårprov 

 
Deltagandet på viltspårprov har ökat sedan 2007 och rasen är väl lämpad till denna provform.  
Antalet hundar till pris är högt och antalet viltspårchampions är också stort. 
 

ÅR ANTAL STARTER 

2007 6 

2008 31 

2009 22 

2010 26 

2011 29 

2012 20 

2013 23 

 
MÅL 
 
Att verka för att ett större antal hundar provas jaktligt. 
 
Att bibehålla rasens jaktliga förmåga och särart. 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Att försöka öka intresset för rasens jaktliga funktion hos uppfödare och ägare. 
 
Att uppmuntra till fler träningstillfällen och öka antalet utbildningsinsatser. 
 
Att uppmuntra till att så många som möjligt deltar i introduktion till praktisk jakt, jaktprov och 
nybörjarprov . 
 
Att utbilda jaktprovsdomarna på rasen, för ökad förståelse bland dessa, för rasens särart. 


