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INLEDNING 

Avelspolicy  
 
Specialklubben för bearded collie (SBC) har som övergripande ansvar att väcka intresse 
för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda och rastypiska 
individer. Ärftlig variation är nödvändig för rasens möjlighet att fortleva. Därför skall 
aveln vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till 
brister avseende hälsa, mentalitet och funktion eller tömmer rasen på genetisk variation.  
 
Avel och uppfödning skall ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen, 
Svenska kennelklubbens grundregler, konsumentköplagen samt rasspecifika 
hälsoprogram och den utifrån rasstandarden utarbetade avelspolicyn, med riktlinjer som 
stöd för avelsarbetet, som SBC arbetat fram.  
 

Övergripande avelsmål för rasen 
 

• Bibehålla den genetiska variationen, bibehålla en låg inavelsgrad och öka den 
tillgängliga avelsbasen.  

• Bibehålla rasens goda hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar. 
• Bibehålla en rastypisk mentalitet.  
• Bibehålla funktionell exteriör och motverka ytterligheter.  
• Bibehålla en god reproduktionsförmågan (genitalia, parning, dräktighet, 

valpning och omhändertagande av valpar).  
 

Arbetet med RAS 
 
Den rasspecifika avelsstrategin (RAS) är en handlingsplan för avel. Den beskriver både 
problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de 
avelsrekommendationer som SBCs medlemmar kommit överens om. RAS för bearded 
collie fastställdes av Svenska Kennelklubbens avelskommitté 2006-04-26.  
 
SKKs avelskommitté gjorde ett utlåtande om RAS för bearded collie 2006, med råd om 
vad som var lämpligt att beakta vid revidering: 
 

Utlåtande över RAS för bearded collie 
 
Undertecknade har på uppdrag av SKK/AK granskat Specialklubben för 
Bearded Collies avelsstrategi för bearded collie. Vi finner strategin väl 
genomarbetad och korrekt förankrad i klubben. Följande kommentarer kan 
tjäna som förslag i ert fortsatta arbete med RAS. 
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• Med tanke på den mycket höga inavelsgraden och den sjunkande tillgängliga 
avelsbasen – vilka strategier har man för att få in nytt blod? I vilka länder 
kan man finna obesläktade hundar? 

 
• En lite utförligare redogörelse för populationen hade varit intressant, som 

t.ex. för hanhundsanvändningen, barnbarnskurvorna samt en tabell som visar 
andel kullar per parningstyp. 

 
• Vad vet man idag om frekvensen klokapselproblem och Addison? 

 
• Vad gav hälsoenkäten förutom kommentarer om mentaliteten? Hur uppfattar 

ägarna hundarnas hälsa? 
 
Färgelanda 2006-04-24 
Anna Uthorn 

 
2011 gjordes en revidering med flera uppdateringar. Bland annat så tillkom information 
gällande symmetrisk lupoid onychodystrofi (SLO) efter forskningsresultat från Statens 
Lantbruksuniversitet (SLU) och SBC gjorde en riktad hälsoenkät för att kartlägga 
förekomsten av SLO och Addisons.  
 
Inför denna revidering, 2018, så har bland annat avsnittet om rasens population och 
avelsstruktur utökats för att göra en utförligare redogörelse och det har gjorts en analys 
om rasens mentalitet utifrån MH-resultat, BPH-resultat och den undersökning som 
gjordes om bearded colliens rädslor 2014. SBCs avelspolicy har också uppdaterats.  
 
RAS har förankrats i SBCs styrelse 2018-09-24 och RAS diskuterades med uppfödare 
och medlemmar på raskonferensen 2017-10-01 och 2018-10-06 i Strömsholm. Efter 
konferensen 2018 fanns RAS tillgänglig på SBCs hemsida och medlemmar fick maila 
in kommentarer. Utifrån de inkomna kommentarerna så gjordes de sista ändringarna i 
december 2018 då RAS skickades till SKK för godkännande.   
 

Utvärdering av RAS 
 
Avelsrådet ska kontinuerligt rapportera om utvecklingen i rasen och hur målen i RAS 
uppfylls. Rapporteringen ska ske genom lämplig informationskanal. Vart femte år ska 
SBCs styrelse och avelsråd initiera en grundlig uppföljning och vid behov starta en 
revideringsprocess av RAS. Det är sedan varje uppfödares ansvar att fatta de riktiga 
besluten med hänsyn till genetisk variation, hälsa, mentalitet och exteriör.
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URSPRUNG OCH HISTORIA 
 
Bearded collien är förmodligen en av Storbritanniens äldsta vallhundsraser. Tyvärr finns 
inte mycket dokumentation om rasen, men en allmänt accepterad teori är att bearded 
collien härstammar från hundar liknande komondoren.  
 
På 1700-talet drev bearded collies boskap från Skotska höglandet ner till södra 
Skottland och England där boskapen såldes på marknader. Herdarna skickade upp 
hundarna i bergen där de, ivrigt skällande, satte djuren i rörelse. Färden söderut kunde ta 
flera veckor och när boskapen var såld fick hundarna ofta klara sig hem själva. Det 
fanns från början två typer, en gråvit som kom från de södra gränstrakterna, samt en 
brunvit som kom från höglandet. Senare blandades de två typerna.  
 
1944 hände det som gjorde att rasen är vad den är idag, världen över. Mrs G O Willison 
beställde en arbetande shetland sheepdog genom en återförsäljare. Denne fick dock inte 
tag i någon passande sheltie. Istället skickade han en valp efter en bearded collietik som 
parats med hans egen bearded colliehane. När Mrs Willison fick den chokladbruna 
valpen antog hon att det var en blandras, men valpen överträffade alla förväntningar och 
Mrs Willison var mer än nöjd. Två månader senare kom en herde på besök till gården. 
Han berättade att hunden var en bearded collie. Detta var den legendariska tiken Jeannie 
of Bothkennar.  
 
Mrs Willison ville gärna få en valpkull efter Jeannie, en önskan som skulle resultera i 
många sorger och bekymmer. Att hitta en rastypisk hane var närapå omöjligt, men just 
när hon var nära att ge upp fick hon under en promenad syn på en härlig, ung bearded 
colliehane. Det visade sig att hunden skulle placeras om och Mrs Willison erbjöd sig 
naturligtvis genast att köpa honom. Han hette David och registrerades som Bailie of 
Bothkennar. Alla registrerade bearded collies idag härstammar från Jeannie, David samt 
ytterligare ett par hundar som tillkom under åren som följde.  
 
Bearded collien kom till Sverige år 1960. De första importerade hundarna kom med en 
hemvändande familj som tillbringat en tid i England. De tog med sig tiken Aweltun 
Lass och importerade sedan hanen Wishanger Winterberry. Aweltun Lass var också mor 
till den första svenskfödda beardisen; Hannibal. Elsa Edgren importerade sin första 
beardis år 1964; tiken Brynhilde of Bothkennar som blev stamtik på kennel Bifrost. 
Maine Lundell tog in tiken Jayemji Clunie år 1965 och hon blev följaktligen stamtik på 
kennel Farmaren som är i högsta grad aktiv än idag. Kennlar som följde under dessa 
tidiga år var Happy Dogs, Stardogs, Jarlabankes, Lässebackens, Ingel-Bert, Bellbreed, 
Lännaby, Trollflöjten och Hillgrove.  
 
1970, tio år efter det att rasen kommit till Sverige, registrerades 66 bearded collies. Året 
efter bildades rasföreningen Bearded collie gruppen, sedan 1990 specialklubb under 
namnet Specialklubben för bearded collie eller SBC. Tidningen Skocken kom ut med 



 RAS-dokument avseende  
 Bearded collie 
 

Sida 
7/32 

 

sitt första nummer år 1972 då klubben också höll sitt första årsmöte. 1973 höll man sin 
första specialutställning där Farmarens Tonic blev BIR under Carin Lindhé.  
 
1974 genomfördes klubbens första arbetsprov, utarbetat speciellt för bearded collie av 
rasfolk. 1976 utsåg klubben för första gången Årets bearded collie, utmärkelsen 
tilldelades Farmarens Black Xhibit som också senare blev rasens första 
lydnadschampion.  
 
Klubbens omplaceringscentral tillkom 1977 och har sedan dess hjälpt bearded collie 
som varit i behov av nya hem. Årets Utställningsbeardis korades för första gången år 
1982. Först att erhålla denna utmärkelse var Ch Farmarens Emily Blue. 1983 började 
klubben ge ut sin årsbok och man anordnade också det första lydnadsmästerskapet, som 
detta år vanns av hunden Cesar.  
 
Både antalet registreringar och antalet medlemmar fortsatte att öka under 1970- och 
1980-talen. Klubben blev alltmer aktiv med fler specialutställningar, 
lydnadsmästerskap, arbetsprov m.m. och bearded collie blev en allt vanligare syn inte 
bara på gatorna utan i utställningsringen, på agilitybanan etc. 1992 var rekordår med 
724 registreringar och 2 127 medlemmar i klubben.  
 
Rasen kom, som sagt, till Sverige 1960 och placerades i gruppen Sällskapshundar. Efter 
drygt 30 år placerades bearded collie 1994 i den nya Grupp 1, Vall- boskaps- och 
herdehundar, när SKK gick över till samma gruppindelning som övriga FCI-länder. Den 
indelningen bygger mer på rasernas historiska användningsområde än den gamla 
indelningen som mer sorterade raser efter nuvarande användning. 
 
 
 
 
 

RASENS POPULATION / AVELSSTRUKTUR  

Nulägesbeskrivning 

Historia population 1995-2010  

Rasen visar från 1995, då 75 kullar med sammanlagt 431 valpar registrerades, en 
successivt nedåtgående trend på antalet födda kullar och därmed även antal registrerade 
valpar. År 2010 registrerades endast 24 kullar med totalt 148 valpar. Antalet valpar per 
kull ligger i snitt mellan 5,3 och 6,9. Antalet importerade hundar låg fram till 2004 
mellan 1-4 per år. Från 2005-2010 ökade antalet importerade hundar till i genomsnitt 8 
stycken per år.  
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Nuläge population 2011-2017  

Den nedåtgående trenden i antal registreringar verkar ha planat ut med en genomsnitt 
om 170 valpar per år. Högsta siffran från 2013 med 193 valpar och lägsta från 2017 
med 138 valpar. Antalet importer har ökat något till ca 9 stycken per år. Antalet valpar 
per kull låg i snitt mellan 4,9 och 7,1. Sett över hela perioden 1995-2017 finns ingen 
trend som tyder på en förändring av antalet valpar per kull.  

 

 
Källa: SKK avelsdata 

Uppskattningsvis finns det idag 2500 bearded collies i Sverige 
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Källa SKK avelsdata 
*Importer finns endast statistik på från 2004 på SKK avelsdata 

 
 

Användning av avelsdjur  
 
För att bevara ärftlig variation krävs att man beaktar antal hanhundar i avel och hur de 
används. Rekommenderat antal valpar per hanhund ligger på 2% av en generation (5 
år). 5% är en maxgräns som ej bör överstigas. En önskvärd maximumnivå för antalet 
barnbarn för både hane och tik ligger på ungefär det dubbla antalet. 
 
2018 är det rekommenderade antalet valpar per hane 17 med ett max antal på 43. Hanar 
med hög släktskapsgrad bör ha färre valpar än så. SBC kommer årligen, inför årsmötet, 
att räkna ut det aktuella rekommenderade antalet som motsvarar 2% och maxantalet 
som motsvarar 5%. Det kommer finnas tillgängligt på SBC:s hemsida sbc-
beardedcollie.com och i årsmöteshandlingarna. 
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Källa: SKK avelsdata 
 

 
Källa: SKK avelsdata 
 

Maxantalet valpar per hane, enligt revideringen från 2011 av RAS, var 60. Man 
baserade det rekommenderade maxantalet på hur populationen såg ut åren som ledde 
fram till 2011. Sedan dess har antalet registrerade valpar sjunkit nämnvärt.  



 RAS-dokument avseende  
 Bearded collie 
 

Sida 
11/32 

 

2018 överskred en hane maxantalet på 60 avkommor och ett antal hundar ligger väldigt 
nära. Flera av de använda hanarna har hög medelsläktskapsgrad och därför bidrar de 
inte i nämnvärd grad till den genetiska variationen inom rasen.  

Lathunden är ett program för att ta fram statistik för en viss ras från Svenska 
Kennelklubbens hund- och avelsdata och statistiskt hantera den information som 
officiellt finns registrerad. Lathunden togs ursprungligen fram av genetikern Per-Erik 
Sundgren som ett hjälpmedel till svenska uppfödare för att på ett effektivare sätt kunna 
göra avelsutvärderingar. Med statistik från den senaste uppdateringen om bearded 
collie, gjord i augusti 2018, har det gjorts ett diagram för att visa procentfördelning av 
hundar med hög, medel och låg släktskapsgrad. 

  
Diagram över hundars släktskapsgrad: 

 
Källa: Lathunden, augusti 2018 

 
 
Ju högre släktskapsgraden är, desto mer besläktad är hunden med övriga individer i 
rasen (benämns ”avråd” i diagrammet). Hundar med låg släktskapsgrad har ovanligare 
härstamning och bidrar till rasens genetiska variation (benämns ”ok” i diagrammet). 
Diagrammet visar att hundar med ovanlig härstamning blir alltmer sällsynta i den 
svenska populationen och att den genetiska variationen minskar anmärkningsvärt. 

 

Inavelsgrad  

Tabellen på nästa sida visar inavelsgraden inom rasen sedan 1990. Den är beräknad på 5 
generationer och visar hur mycket inaveln ökat i rasen under de föregående 5 
generationerna. Inavelsnivån för en ras bör inte överstiga 2,5% räknat på 5 generationer.  
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Födelseår  Antal  Inavelsgrad 5 
generationer (%)  

1990  667  3,5  
1991  614  3,0  
1992  720  4,3  
1993  621  4,6  
1994  579  3,0  
1995  431  3,0  
1996  418  4,8  
1997  381  5,0  
1998  398  4,3  
1999  359  3,9  
2000  305  4,5  
2001  348  4,2  
2002  245  5,3  
2003  302  4,1  
2004  255  2,9  
2005  248  3,5  
2006  218  1,7  
2007  307  2,1  
2008  240  2,3  
2009  222  2,0  
2010  148  2,1  
2011  164  1,9  
2012  176  1,4  
2013  193  1,6  
2014  174  1,4  
2015  143  1,3  
2016  170  1,2  
2017 142 0,7 
Källa: SKK avelsdata 
Tabell fastställd 2018-07-09 

Den genomsnittliga inavelsgraden har legat under 2,5% varje år under den senaste 10-
årsperioden. Genomsnittet under perioden är 1,7%. 
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Barnbarnskurvor  
Rekommenderat antal barnbarn per avelshund ligger på 10% av en generation (5 år). 
2018 motsvarar det 86 barnbarn. I de flesta fall är uppfödarna bra på att hålla sig inom 
maxgränsen när det gäller antal valpar efter en avelshund. Däremot finns några hundar 
som haft fler barnbarn än vad som är lämpligt, några av dessa har även producerat för 
många valpar. En hund som har fler valpar, eller fler barnbarn, än rekommendationerna 
benämns avelsmatador. 
 
Nedan listas de avelshundar som är födda 1997 eller senare med fler än 86 barnbarn: 
 

• Synvillans Power Quest 221  
• Heather Mist Everybody’s Business 209  
• Diotima Sea Wolf at Ramsgrove 172  
• Malandex Xpatriate 139  
• Woolpack’s Quality Zweet 118  
• Beardmarked’s Quite A Lady 116  
• Goonie’s Highlander Lad 109  
• Woolpack’s No Matter What 99  
• Hairdog’s Picco Piccaro 95  
• Heather Mist This Is My Life 95  
• Alistair’s Fly Me To The Moon 94  
• Alistair’s King of the Castle 87  
• Breaksea Norwegian Wood 86  

 
*Lista fastställd 2018-07-08 

 

Generationsintervall  

Generationsintervallet har betydelse för inavelsökningen i rasen, då inaveln ökar för 
varje generation.  

Rekommenderat generationsintervall för hund är 5 år. Ett kortare generationsintervall än 
5 år kan utgöra ett hot mot rasens hälsa och livsduglighet. Enligt Lathunden var 
generationsintervallet 5 år 2015, 4,9 år 2016, 4,7 år 2017 och nu 2018 är 
generationsintervallet 4,6 år. Vi bör sträva efter ett generationsintervall på minst fem år. 
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Avelsdebut  

För perioden 2008-2017 är den genomsnittliga avelsdebutåldern för hanar 2 år och 6 
månader och för tikar 3 år och 11 månader enligt Lathunden. Den lägsta debutåldern för 
hanar är 12 månader och för tikar 24 månader.  

Hanhund och tik ska inte användas i avel förrän vid den ålder då de uppvisar en vuxen 
individs fysiska mognad och beteende. En bearded collie kan inte anses vuxen före 2 års 
ålder.  

 

Mål 

• Att fortsättningsvis bibehålla en genomsnittlig inavelsgrad understigande 2,5%.  
• Att i möjligaste mån bromsa förlusten av genetisk variation.  

 

Strategier 

• Uppmuntra användning av äldre hanar och hanar som inte tidigare gått i avel. 
• Uppmuntra uppfödare att så långt det är möjligt välja hundar eller sperma från 

hundar som breddar den svenska avelsbasen.  
• Rekommenderat antal valpar per hanhund ligger på 2% av en generation (5 år). 

5% är en maxgräns som ej bör överstigas. 2018 motsvarar 5% 43 valpar.  
Uppfödare bör vara uppmärksamma på att antalet valpar som föds i Sverige 
varierar från år till år. SBC kommer årligen, inför årsmötet, att räkna ut det 
aktuella rekommenderade antalet som motsvarar 2% och maxantalet som 
motsvarar 5%. 

• Vid avelsplanering beakta farfarskurvor samt Lathundens släktskapsanalyser.  
• Uppmana uppfödare att utnyttja möjligheten att kontrollera inavelsgraden via 

SKK:s avelsdata och fortsätta undvika kombinationer med inavelsgrad 
överstigande 6,25%.  

• Anordna regelbundna uppfödarträffar där gemensamma avelsstrategier kan 
diskuteras.  
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HÄLSA 

Nulägesbeskrivning - ledhälsa 
 

Höftledsdysplasi (HD)  
 
Bearded collie har varit ansluten till SKK:s hälsoprogram avseende höftledsdysplasi 
(HD). Detta innebär att det krävts känd höftledsstatus för föräldradjuren och dessutom 
fria höftleder (A eller B) för att valpkullen skulle registreras. Under 2017 gjorde 
Specialklubben för bearded collie en ansökan om att kravet om fria höfter skulle 
avskaffas vilket beviljades. Nu krävs endast känd höftledsstatus.  
 
I januari 2018 införs index på bearded collie. Index innebär att man, förutom individens 
eget röntgenresultat, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta 
nedärvningsförmåga (avelsvärde) avseende HD. HD-index publiceras i SKK Avelsdata 
och uppdateras varje vecka. En hund som har ett index över 100 kan förväntas nedärva 
en bättre HD-kvalitet till sina avkommor än rasen i genomsnitt. 
 
Eftersom index är ett bättre mått på hundens nedärvningsförmåga än enbart dess 
röntgenresultat, bör avelsarbetet avseende HD i raser där index finns tillgängligt baseras 
på hundens indexvärde snarare än på röntgenresultatet. SKKs generella 
rekommendation är att föräldradjurens genomsnittliga index vid parningstillfället (d.v.s. 
avkommans preliminära kullindex) ska vara större än 100, vilket innebär att 
avkommorna förväntas få ett index som är bättre än genomsnittet i rasen. Om den här 
rekommendationen efterlevs kan den genetiska utvecklingen avseende HD förväntas gå 
åt rätt håll! 
 
I avelsarbetet är det många egenskaper rörande hälsa, mentalitet o s v som ska vägas in i 
avelsbeslutet. Av den anledningen kan uppfödare i vissa fall bedöma att det är motiverat 
att göra en parningskombination som har ett något lägre preliminärt kullindex än det 
rekommenderade index på 100, med anledning av att föräldradjuren anses ha andra 
förtjänster som motiverar parningen. Hundar med HD grad D eller E får inte användas i 
avel, oavsett HD-index. Vid parning med utländskt avelsdjur, där index för HD saknas i 
SKKs databas, ska det utländska avelsdjuret vara röntgat med ett känt HD-resultat. 
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Källa: SKK avelsdata 
Statistik fastställd 2018-07-08 

 
 
 

 
Källa: SKK avelsdata 
Statistik fastställd 2018-07-08 
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Källa: SKK avelsdata 
Statistik fastställd 2018-07-08 
 
Andelen HD-avlästa hundar med C, D eller E har sedan 2012 procentuellt legat på en 
något högre nivå än tidigare. 
 

Armbågsdysplasi (ED)  
I bearded colliens ursprungsland rekommenderas det att man röntgar armbågslederna, 
men i Sverige saknas det idag krav på armbågsledsröntgen. Av hundar födda år 2008-
2017 i Sverige är totalt 286 hundar armbågsledsröntgade. Av dessa har 17 st (5,9%) 
bekräftade fel, 13 med grad 1, 3 med grad 2 och 1 med grad 3. 
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Källa: SKK avelsdata 
Statistik fastställd 2018-07-08 
 

Mål       
 
Att rasens ledhälsa ska förbättras. 
 

Strategier 
  
Verka för att  

• minst 50% av varje års registrerade hundar HD-röntgas för att kunna skapa mer 
tillförlitligt HD-index.  

• att uppfödare motiverar sina valpköpare att HD-röntga sin hund.  
• att föräldradjurens genomsnittliga index vid parningstillfället (d.v.s. avkommans 

preliminära kullindex) bör vara större än 100 
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Nulägesbeskrivning - autoimmuna sjukdomar  
 

Sjukdomsdisposition och försäkringsstatistik   
 
Försäkringsstatistik är ett sätt att få en ungefärlig uppfattning om de hälsoproblem som 
drabbar en ras där kostnaderna för diagnos/behandling överstiger självrisken. En 
genomgång har gjorts med hjälp av sammanställningar från fyra försäkringsbolag under 
åren 1999-2004. Sammanställningarna från bolagen varierar i detaljeringsgrad och 
antalet försäkrade hundar. Att uppskatta incidensen av en sjukdom inom rasen är dock 
mycket osäkert då självrisken som ska överskridas är tämligen hög och en del hundar 
omfattas inte heller av något försäkringsskydd. Försäkringsstatistiken visar dock att 
samtliga bolag klassar bearded collie som en ”normal hund” avseende 
veterinärvårdskostnader och att den generella skadefrekvensen inom rasen därför i 
nuläget inte är oroande.  I samtliga försäkringsbolags sammanställningar framgår dock 
att klokapsel/kloproblem och Addisons sjukdom är två sjukdomar som drabbar bearded 
collie och som bör innefattas i en rasanpassad avelsstrategi avseende hälsa.   
 
 

Riktad hälsoenkät 2013 
 
År 2013 gjordes en undersökning om förekomsten av autoimmuna sjukdomar hos 
bearded collie födda mellan 1998 till 2012. Denna föranleddes av att man ville veta hur 
frekvent SLO och Addisons sjukdom var inom rasen. Eftersom båda tillhör autoimmuna 
sjukdomar var det intressant att också få veta om andra autoimmuna sjukdomar 
förekom. Även förekomst av pigmentsförlust ingick i enkäten. Undersökningen 
genomfördes genom att en enkät lades ut på Specialklubben för bearded collies 
hemsida. 323 svar kom in. 
 
Nedan följer en kort redovisning av hälsoenkäten: 
 
Addisons sjukdom 

• 7 fall av sjukdomen inrapporterades, 3 tikar och 4 hanar. 
• Sjukdomen debuterade i huvudsak mellan 16 månader och 5 års ålder. 
• 2 av hundarna hade även pigmentsförlust. 

 
SLO (klokapselsjukdom) 

• 15 fall har konstaterad SLO, 12 tikar och 3 hanar. 
• Sjukdomen debuterade i huvudsak mellan 1,5-2 års ålder. 3 st vid 3 års ålder, 1 

vid 7 år och en vid 9 års ålder. 
• En av hundarna hade även hypothyreodism. 
• 7 andra hundar har rapporterats ha återkommande problem med svaga och 

spruckna klor, alla var tikar. 
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Konstaterad autoimmun sjukdom 
• 9 hundar hade hypothyreodism (nedsatt sköldkörtelfunktion), 6 tikar och 3 

hanar. 
• Sjukdomen debuterade mellan 1,5-10,5 års ålder. 
• 1 hade även SLO och 1 hade fått pigmentsförlust. 
• 1 tik hade autoimmun hemalytisk anemi (akut blodbrist) som debuterade vid 5 

års ålder. 
• 1 hane hade en autoimmun sjukdom som gjorde att han producerade ovanligt 

mycket slem, debut vid 6 års ålder. 
 

Pigmentsförlust 
• 18 hundar har rapporterats ha pigmentsförlust, 9 tikar och 9 hanar. 
• I 13 fall debuterade den mellan 7 månader - 2 år, i 5 fall mellan 3-7 års ålder. 
• 1 har konstaterad DLE, en autoimmun sjukdom som ger pigmentsbortfall. 
• 1 har konstaterad Vitiligo. 
• Ett fåtal har återfått pigmentet. Någon har provat zinktabletter, fodertillskott med 

gott resultat. 
• Här finns en osäkerhet då det kan variera stort hur man bedömer pigmentförlust. 

Det som avsågs med frågan är totalt bortfall, helt eller delvis, där det tidigare 
funnits fullt pigment. Alltså inte bleknande eller ”flammigt” pigment.  

 
Andra sjukdomar som rapporterats in 

• 2 hundar med allergier 
• 1 med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom) 
• 1 med Cushings sjukdom, vid 11 års ålder 
• 1 med primär seborre’ 
• 1 med kronisk diarre’ 
• 1 med lymfom 

 
 

Klokapsel/kloproblem 
 
Av försäkringsstatistiken framgår att bearded collie i större utsträckning än andra raser 
drabbas av problem med klokapsel/kloavfall. En ökad incidens av diagnoserna specifika 
kroniska inflammationer i klor, klokapselinflammation, klobrott, klokapselavlossning, 
akut purulent inflammation i klor samt onykonexi ses. Dessa diagnoser kan härröra från 
samma grundorsak och sammantaget ger det en bild av att detta åtminstone till en del 
skulle kunna vara ett problem med genetisk disposition.  
 
Kloskador kan ha en varierande orsak beroende på om den drabbar klorna asymmetriskt 
eller symmetriskt. Asymmetriska kloskador kan orsakas av trauma (yttre våld/skada), 
bakteriella eller svampinfektioner eller tumörsjukdom (dvs. plattepitels karcinom). 
Symmetriska kloskador kan orsakas av parasiter (exempelvis demodex), infektioner, 
ämnesomsättningssjukdomar, zinkbrist och autoimmuna sjukdomar. Symmetrisk lupoid 
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onychodystrofi är en autoimmun sjukdom som kan orsaka klokapselavlossning på i 
övrigt friska hundar. Sjukdomen förekommer bland annat hos Gordon setter och anses 
ha en genetisk predisposition. SLO har visat sig vara starkt relaterad till DLA hos 
gordon setter och det verkar finnas liknande samband hos bearded collie. Diagnosen 
fastställs med hjälp av biopsi. Sjukdomen är behandlingsbar, men återkommer ofta efter 
avslutad behandling.  
  
Forskningen gällande SLO (symmetrisk lupoid onychodystrofi) som förekommer hos 
bearded collie, har tagit ett steg framåt. I ett forskningsprojekt där forskare från SLU 
(Sveriges lantbruksuniversitet), NVH (Norges veterinärhögskola) och UU (Uppsala 
Universitet) samarbetat har man funnit en av de genetiska riskfaktorerna till 
klokapselavlossning, en autoimmun sjukdom hos hund. Studierna bygger på ett 
väletablerat samarbete mellan genetiker och veterinärer verksamma vid de tre 
universiteten.  
 
Forskarna vill ha in fler blodprov från båda sjuka och friska hundar. Blodprovet tas 
lämpligast när man ändå är hos veterinären för något annat. Det är kostnadsfritt och man 
bör ta kontakt med hundgenetikgruppen på SLU på för blankett och information: 
www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/hundgenetikgruppen-slo/  
 
I RAS bilaga 1 – autoimmuna sjukdomar kan man läsa mer om SLO. 
 
 

Addisons sjukdom   
 
Addisons sjukdom är en sjukdom orsakad av en underfunktion av binjurarna. 
Binjurebarken förstörs efterhand, vilket resulterar i att binjurebarken utsöndrar för små 
mängder av de livsviktiga hormonerna glucokortikoider och mineralkortikoider. Den 
vanligaste orsaken till Addisons är en autoimmun sjukdom där kroppen bildar 
antikroppar mot binjurarna. Addisons kan även uppkomma av andra orsaker 
(exempelvis cancer i binjurarna, amyloidos etc.) men detta är mycket ovanligt. Hos 
bearded collie har konstaterats att det förekommer en genetisk disposition inom rasen 
för att utveckla Addisons. Symptomen på sjukdomen varierar men oftast ses svaghet, 
trötthet, nedsatt aptit och kräkningar. Diagnosen ställs med hjälp av en ACTH 
stimuleringstest. Behandlingen är livslång tillförsel av kortison.   
 
Av försäkringsstatistiken framgår att bearded collie även drabbas av underfunktion av 
sköldkörteln och diabetes. I dagsläget är dock dessa sjukdomar inte högre än hos  
normalhunden. Enstaka fall av von Willebrands (blödarsjuka) och autoimmun 
hemolytisk anemi ingår även i försäkringsstatistiken. För närvarande är frekvensen av 
dessa sjukdomar inte något problem inom rasen, men ett observandum för framtida 
avelsarbete.  
 
Forskare på SLU vill gärna ha blodprov från både sjuka och friska äldre hundar över sju 
år. De är även intresserade av prov från hela familjer där Addisons sjukdom 
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förekommer. Mer information och kontaktuppgifter finns på SLUs hemsida: 
https://www.slu.se/fakulteter/vh/forskning/forskningsprojekt/hund/addisons-sjukdom/ 
 
I RAS bilaga 1 – autoimmuna sjukdomar kan man läsa mer om Addisons sjukdom. 

 

Mål             
 

• Att minska förekomsten av SLO, klokapselproblem inom rasen.  
• Att minska förekomsten av Addisons sjukdom inom rasen. 

 

Strategier 
  

• Kartlägga hur stor del av rasen som har SLO och Addisons sjukdom genom 
riktad hälsoenkät.                  

• Uppmana uppfödare och ägare att skicka in blodprov på hundar med bekräftad 
SLO och även blodprov från friska hundar till SLU, så att forskningen 
förhoppningsvis kan hitta genvarianter som är förknippade med risk för SLO. Ta 
del av forskningresultatet gällande ”klolossningsprojektet” som SLU, NVH och 
UU samarbetar kring.  

• Uppmana uppfödare och ägare att skicka in blodprov på hundar med diagnosen 
Addisons och friska hundar över 7 års ålder så att vi bidrar till att en DNA-
analys förhoppningsvis kan tas fram.  

• Kommunicera med rasklubbar i andra länder kring forskning för att hålla oss 
uppdaterade.   

• Anordna regelbundna uppfödarmöten där gemensamma erfarenheter kan 
redovisas och diskuteras.   

• Verka för att SBCs funktionärer, uppfödare och hundägare tillsammans skapar 
en förtroendefull miljö gällande autoimmuna sjukdomar. Detta kräver en öppen 
attityd där uppfödare och ägare informerar om kända sjuka hundar, som är släkt 
med avelsdjuren, vid tilltänkta parningar.  

• Sjuka djur ska tas ur avel. Parningar mellan två individer vilka båda har nära 
släktingar med autoimmun sjukdom bör undvikas.  

 
 
 
 
 
 
 



 RAS-dokument avseende  
 Bearded collie 
 

Sida 
23/32 

 

Nulägesbeskrivning – ögonsjukdom 
 

Collie Eye Anomaly (CEA) 
 
CEA står för Collie Eye Anomaly och är en ärftlig utvecklingsrubbning i ögat. Den 
finns hos de flesta collieraser och har på senare tid upptäckts även hos bearded collie.  
Sjukdomen består av flera delsymptom, som delas in i primära och sekundära. Primära 
symptom är Chorio Retinal Dysplasia (CRD) och Colobom. Sekundära symptom, alltså 
följdsymptom, är blödning och/eller näthinneavlossning. CRD är en missbildning i 
ögats åderhinna (choroidea) och näthinna (retina). I de förändrade områdena är synen 
troligen nedsatt men överlappning mellan de två ögonens synfält gör att hunden kan 
fungera normalt även om den har blinda områden i båda ögonen. Colobom är en 
onormal grop i eller bredvid synnerven som bildas under ögats tidiga tillväxt. Storleken 
kan variera både i sidled och på djupet. Colobom kan i sällsynta fall orsaka blödning 
och/eller avlossning av näthinnan. En mindre avlossning kan läka ut, men en total 
avlossning av näthinnan och omfattande blödning leder till blindhet.  
 
Sjukdomen nedärvs autosomalt recessivt och går att DNA-testa för. En hund som är 
bärare av sjukdomen kan alltså paras med en hund som DNA-testats och befunnits vara 
fri från sjukdomen, utan någon risk för sjukdom hos avkommorna.  
 
SBC har kännedom om 63 hundar i Sverige som DNA-testats (november 2018). Av 
dem är 10 bärare av CEA och 53 är fria. Det finns även 84 hundar som är hereditärt fria, 
då båda föräldrarna är fria. Det är än så länge inte så många testade hundar i Sverige 
eftersom vi endast fick upp ögonen för CEA för något år sedan. Det kommer krävas fler 
testade hundar innan man får en rättvis bild av CEA inom rasen i Sverige.  
 
Enligt PawPrints labb, som är ett av de labb i USA där flest testar sina hundar för CEA, 
så är 201 bearded collie i Nordamerika testade och av dem är 176 fria och 25 bärare. 
Det innebär att 12,4% är bärare av de hundar som testats hos dem (19 november 2018). 
Enligt en lista på BCX (The British Bearded Collie Connexion) så är 306 hundar i 
Storbritannien testade (november 2018), och av dem är 20 bärare och en affekterad. 
Utöver dessa så är 1235 hundar hereditärt fria. Av testade hundar i Storbritannien är 
alltså ca 6,5% bärare, men räknar man med alla hundar som är hereditärt fria så ligger 
det istället på 1,3%. I USA rekommenderar BCCA Health Committee och BeaCon (The 
bearded collie foundation for health) att hundar som ska gå i avel ska testas. The 
Bearded Collie Breed Liaison Committee i Storbritannien rekommenderar också att 
avelsdjur ska testas. I Tyskland rekommenderas det att minst en förälder ska vara testad 
och fri från CEA och i Holland rekommenderas det att avelsdjur ska testas.   
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Mål             
 

• På kort sikt minska förekomsten av CEA inom rasen och på längre sikt helt avla 
bort sjukdomen. 

 

Strategier 
  

• Verka för att fler DNA-testar sina bearded collie för CEA, speciellt de hundar 
som ska gå i avel. 

• Publicera DNA-svaren för svenskägda hundar på Specialklubben för bearded 
collies hemsida. 

• Utesluta sjuka hundar, med diagnos CEA (affekterad), ur avel.  
• Testad bärare kan paras med fri-testad avelspartner utan risk för sjukdom hos 

avkommorna. Avkommorna som ska gå vidare i avel ska då testas eftersom de 
antingen kommer vara fria eller bärare. Para ej en testad bärare med en otestad 
hund. 

 

 
 
MENTALITET OCH 
VALLNINGSEGENSKAPER 
 
Enligt rasstandarden ska bearded collien vara ”…vaken, livlig, aktiv och ha gott 
självförtroende. Den ska vara en mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några 
tecken på nervositet eller aggressivitet.”  
 
Bearded collien är en mycket duglig vallhund som arbetat långa pass i hård terräng, ofta 
självständigt på stora avstånd från herden. Tack vare sitt ursprung som vallhund äger 
bearded collien många fina egenskaper som gör att den kan aktiveras på flera olika sätt 
och är därmed en utmärkt allroundhund. Den är av naturen uppmärksam, alert och 
följsam. Den har lätt att lära sig olika saker och har en vilja att vara till lags. Den är ofta 
social och glad vid människor och djur. Den hamnar sällan i bråk eller slagsmål. Tyvärr 
finns det bearded collie som har problem med ljudkänslighet. Det finns också bearded 
collie som är föredömligt stabila vid ljud. En vallhund är en reaktiv hund som kan 
reagera på ljud, men bör inte ha några överdrivna reaktioner. Det är av yttersta vikt att 
den avreagerar inom en rimlig tid. 
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Vallanlagstest 
 
Vallningsegenskaper är inget statiskt beteende som hundar automatiskt nedärver för att 
de är vallhundar. En del saker går att träna in men vallningsbeteendet är mycket en fråga 
om anlag. År 2003 började Specialklubben för bearded collie använda ett inofficiellt 
vallanlagstest i samarbete med Svenska vallhundsklubben. Efter detta valde 
Specialklubben för bearded collie att arbeta fram ett vallanlagstest som blev officiellt 
2007.  
 
De egenskapsmässiga förutsättningar som krävs för ett användbart vallningsarbete är att 
bearded collien visar intresse för djuren, har uthållighet, samarbetar med föraren samt 
att den har en naturlig förmåga att balansera och reagerar på flockens rörelse och andra 
outtalade signaler.  
 
 

Mentalbeskrivningar 
 
Ett sätt att utvärdera rasens mentalitet är att använda sig av Beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund (BPH) eller Mentalbeskrivning hund (MH). Genom att 
få så många bearded collie beskrivna som möjligt kan man få en bild av den mentala 
situationen inom rasen. Det är av yttersta vikt att uppfödarna verkar för att deras 
valpköpare beskriver sina hundar och att uppfödarna själva beskriver sina avelsdjur i en 
så stor utsträckning som möjligt. Individer som speglar hela populationen måste 
beskrivas för att ge en så korrekt bild som möjligt av rasen. Då rasen har vissa problem 
med ljudrädslor är det av vikt att även bearded collies med ljudrädslor beskrivs. När 200 
individer av rasen är BPH-beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett 
diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, 
i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskaperna för rasen. 
 
I RAS bilaga 2 – Mentalitet kan man läsa mer om bearded colliens resultat från BPH 
och MH, se spindeldiagram och medelvärden för de olika momenten. 
 
 

Undersökning: Rädsla + bearded collie = sant? 
 
År 2014 gjorde Kristina Westberg en undersökning av bearded colliens mentalitet 
genom sitt examensarbete Rapport om beardisars rädslor för att bli färdig 
problemhundskonsult. Denna beteendeinventeringen är den enda som har gjorts under 
2000-talet om bearded colliens mentalitet. 273 stycken hundar deltog i undersökningen.  
 
I studien undersöktes hur ägaren uppfattade sin hunds reaktioner i olika situationer. En 
summering av medelvärdet av de olika kategorierna visade att ljudrädsla var den mest 
framträdande kategorin av rädsla. En förhållandevis stor andel av ljudrädslan var 
dessutom av den svårare graden jämfört med andra kategorier av rädslor. 
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Beteendeinventeringen finns att läsa i sin helhet på SBCs hemsida http://sbc-
beardedcollie.com och en sammanfattning finns att läsa i RAS bilaga 1 – Mentalitet. 
 
 

Nulägesbeskrivning 
 

Vallanlagstest 
 
Statistik för vallanlagstest sedan testet blev officiellt 2007:  
 
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalt 
Antal 
testade 

93 64 48 41 28 27 33 17 29 12 24 416 

Antal 
godkända 

67 44 41 32 24 23 29 13 29 11 20 333 

% 
godkända 

72% 69% 85% 78% 86% 85% 88% 76% 100
% 

80% 83% 80% 

Källa: Specialklubben för bearded collie, årliga verksamhetsberättelser 

 
 

Mentalbeskrivningar 
 
Fram till och med 2017 har totalt 253 bearded collie genomgått Mentalbeskrivning 
Hund (MH).  
 
MH-översikt för hundar födda 2008-2017: 

 
 
Källa: Skk Avelsdata 
Diagram sammanställt 2018-07-08 
 

 
I varje beskrivningsmoment används en skala från 1 till 5, där 1 innebär att hunden 
reagerar med låg intensitet och 5 innebär att hunden reagerar med hög intensitet. 
Den röda linjen i spindeldiagrammet nedan visar medelvärdet inom rasen för samtliga 
moment:  
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Källa: Skk Avelsdata  
Sammanställt 2018-11-12 
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Totalt 116 bearded collie födda 2017 eller tidigare har genomfört Beteende- och 
personlighetsbeskrivning Hund (BPH).  
 
 
 

BPH översikt för hundar födda 2008-2017: 

 
Källa: Skk Avelsdata 
Diagram sammanställt 2018-07-08 
 
Den blå linjen i spindeldiagrammet nedan visar medelvärdet inom rasen för samtliga 
moment i BPH:  

 
Källa: Skk Avelsdata  
Sammanställt 2018-11-12 
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Spindeldiagrammet graderas från 1 till 5, där 5 anger den kraftigaste reaktionen. 
Diagrammet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH: 
 
 

 
 
 
Mentalbeskrivningarna visar att en bearded collie sällan visar hotfullhet, den hälsar 
intensivt och under längre tid än genomsnittshunden både på främmande person och 
person som närmar sig. Den känner ingen större oro vid närmande av främmande 
personer och känner inte heller att den behöver söka avstånd. Detta är exempel på 
beteenden som är förenliga med rasstandarden. 
 
I både MH och BPH uppvisar bearded collien en låg nyfikenhet. Med en låg nyfikenhet 
vågar inte hunden undersöka det som vid en första kontakt verkade farligt. Den visar 
även flyktbeteende. Att uppvisa flyktbeteende och ljudrädslor är inte förenligt med 
rasstandarden. 
 
 

Mentalitet och vallningsegenskaper i förhållande till rasstandarden  
 
Rasstandaren beskriver hundens karaktär på följande sätt:  
 
”Rasen skall vara vaken, livlig, aktiv och ha gott självförtroende. Den skall vara en 
mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några tecken på nervositet eller 
aggressivitet.” 
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Mål 
 

• Öka antalet hundar som är orädda och nyfikna 
• Bevara vallanlagen 

 

Strategier 
 

• Verka för att svenska bearded collie som går i avel har genomgått BPH, MH 
eller har godkänt vallanlagstest. 

• Verka för att hundar med kraftiga ljudrädslor inte ska gå i avel. Hundar med 
lättare ljudrädslor ska i möjligaste mån kombineras med trygga och stabila 
hundar. 

• Verka för att fler bearded collie, oavsett ljudrädsla eller ej, genomgår BPH eller 
MH. 

• Verka för att fler bearded collie avlägger vallanlagstest. 
• År 2019 göra en ny beteendeinventering med samma frågeställningar som 

användes vid den inventering som gjordes 2014 av Kristina Westberg för att 
kunna jämföra och se om någon skillnad har skett. 

 
 
 
 
 

EXTERIÖR OCH FUNKTION 

Nulägesbeskrivning 
 
Bearded collien är en lång, smidig och ytterst välbyggd hund. Ju sundare desto vackrare 
gäller i högsta grad för en bearded collie! Hundens ursprung, utseende och funktion går 
hand i hand.  
 
Den ska röra sig med ett långt vägvinnande steg. Huvudet sänks i rörelse på typiskt 
vallhundsmanér. Den ska inte vara tung och grov men inte heller finlemmad och alltför 
elegant. Till följd av sitt välvinklade framställ har den ett markerat förbröst. Den 
välformade långa bröstkorgen ger stöd åt armbågarna och ger hunden stadga. Det 
välställda korset och det starka välvinklade bakstället ger det nödvändiga påskjutet. 
Svansen bärs glatt men aldrig böjd in över rygglinjen. Huvudet är mycket viktigt för 
typen. Skallen är kvadratisk och flat, stopet markerat, nosen lika lång som skallen och 
välutfylld. Uttrycket ska vara intelligent och forskande. Pälsen ska bestå av underull och 
strävt täckhår. En korrekt päls är smutsavstötande och ska skydda mot kyla och väta. 
Den ska inte vara så riklig att den döljer hundens linjer.  
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Att proportionerna är de rätta är av största vikt för rastypen. Det ska inte vara lågställda 
hundar. Inte heller ska det vara högställda, korta hundar. Bearded collien ger ett långt 
intryck där proportionerna ska vara 4:5. Intrycket förstärks av pälsen. Många fullpälsade 
hundar kan upplevas som längre än så, men få hundar visar sig vid mätning vara för 
långa. Det är dock viktigt att längden sitter i bröstkorgen och inte i en alltför lång länd. 
Vi bör se upp med för korta bröstkorgar.  
 
Det långa flytande steget hos en välkonstruerad bearded collie är en fröjd för ögat. 
Tyvärr ser man ofta hundar med korta trippiga steg. Detta är en följd av de knappt 
vinklade framställ som är så vanliga idag. Framskjutna raka skuldror förekommer 
liksom korta överarmar. Den så önskvärda väl tillbakalagda skuldran ger dessutom den 
korrekta vackra halslinjen både när hunden står och när den sänker huvudet i trav. 
Fronter med fattiga förbröst och grunda bröstkorgar är också mycket vanliga och är 
absolut inte önskvärt. Därmed inte sagt att vi ska ha pampiga förbröst och djupa 
tunnformade bröstkorgar. Lagom är bäst. Hunden skall stå med parallella framben. 
Även i rörelse måste stabilitet finnas.  
 
Bakstället ska vara välvinklat och stabilt, dock inte övervinklat. Hundar med 
övervinklade bakställ och sämre vinklade framställ får en felaktig sluttande överlinje. 
Det ska vara en välbalanserad hund med plan stark rygg. Det förekommer branta kors 
och även kors som är alltför plana, bägge varianterna motverkar de önskvärda flytande 
rörelserna.  
 
Det finns många olika huvudtyper på våra hundar. Långa smala nosar, knappt 
markerade stop och långa smala skallar förstör det speciella uttrycket. Andra varianter 
är toppiga beniga huvuden och alltför korta tunna nosar. Tunna och trånga käkar 
förekommer också. Vi bör slå vakt om det typiska huvudet och uttrycket. Påpekas bör 
att inte heller beträffande huvudet är det ju kraftigare desto bättre. Naturligtvis vill vi ha 
en väl synlig könsprägel.  
 
Rasstandarden anger idealmankhöjd 53-56 cm för hanar och 51-53 cm för tikar. 
”Storleken ska inte vara avgörande om hunden för övrigt är av god kvalitet och har goda 
proportioner, men överdrivna avvikelser från ovan nämnda storlekar ska inte 
uppmuntras.”  
 
 
 

Mål 
 

• Att fortsätta föda upp exteriört fullgoda hundar och bibehålla den höga klass 
svenska bearded collie haft sen lång tid tillbaka.  
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Strategier 
 

• Verka för att uppfödare är väl förtrogna med rasstandarden och dess innebörd 
och ständigt strävar efter att förkovra sig och förbättra sitt avelsarbete. Detta 
sker bland annat genom att: 
o kritiker från samtliga officiella utställningar ska finnas tillgängliga på SBC:s 

hemsida  
o domare som dömt våra specialer ger en kommentar i Skocken som är 

klubbens medlemstidning.  
o klubben anordnar trivsamma återkommande symposier och medlemsträffar 

där rasens exteriör, funktion och utveckling diskuteras. 
o bjuda in rasspecialister att döma på specialutställningar i syfte att utöka 

erfarenhetsutbytet.  
o verka för att samarbetet mellan uppfödare både inom och utom Sverige 

utökas. 
o uppmuntra anordnandet av prestigelösa inofficiella utställningar runtom i 

landet. Detta är ett utmärkt utbildningstillfälle då uppfödare får möjlighet att 
döma och känna på många hundar och dessutom ett utmärkt träningstillfälle 
för både hund och hundägare. Kanske hittas här ett intressant avelsdjur och 
kanske föds ett utställningsintresse hos hundägaren.  

 
• Verka för att domare ska vara väl förtrogna med rasstandarden. Detta sker bland 

annat genom att: 
o klubben är väl förberedd inför kommande domarkonferenser och på ett 

tydligt sätt förmedlar vad vi anser är viktigt att ta hänsyn till vid bedömning 
av vår ras.  

o presentera bra hundar i ringarna och på så sätt öka domarnas kunskap och 
intresse för vår ras. Stora krav ska ställas på bearded colliens anatomi. 
Pälsen får inte förvilla våra domare. Det ska krävas mer av en vinnande 
bearded collie, som ju ofta är ett presumtivt avelsdjur, än att den är 
välpresenterad och välborstad.  
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BILAGA 1 – AUTOIMMUNA SJUKDOMAR 

Föreläsning av Jeanette Hansson 
 
Jeanette Hansson är veterinär på SLU som forskar på hormonella sjukdomar och  
arbetar med ett projekt om binjurebarksinsufficiens hos hund - d v s Addisons sjukdom. 
På specialklubben för bearded collies raskonferens 2017 höll Jeanette ett föredrag om 
autoimmuna sjukdomar.  
 
Man vet nu att det finns ett starkt samband mellan autoimmuna sjukdomar och gener i 
MHC (major histocompatibility complex) klass II. De här generna kallas DLA hos 
hunden (dog leukocyte antigen) och är beroende av variation för att fungera optimalt. 
Det finns ett antal olika haplotyper (kluster av gener) inom varje ras och varje hund har 
en från mamma och en från pappa. Ju mer lika dessa är, desto sämre är hundens skydd 
mot autoimmun sjukdom. Jeanette uppmanade oss att värna om dessa olikheter i rasen. 
(Enligt studier ffa från Finland har cirka 80% av bearded collie-populationen haplotyp 1 
och/eller 2 medan 3-7 är betydligt mer ovanliga.) 
 

Hypotyreos 
 
En vanlig autoimmun sjukdom är hypotyreos som ofta visar sig i att hunden är trött och 
slö, pälsen blir tunn och huden mörkpigmenterad. Här kan man göra ett sköldkörtelprov 
för att mäta graden av hormon, bl a TT4, fTf, TSH och TgAA. Hypotyreos är en mycket 
vanlig sjukdom men också en som ofta överdiagnosticeras enligt Jeanette. De hundar 
som lider av hypotyreos kan medicineras och behandlingen är både enkel och effektiv. 
Efter tillskott kan hunden först verka något sämre men ganska snabbt börjar pälsen växa 
och hunden blir sig själv igen. 
 
 
Addisons sjukdom 
 
Addisons sjukdom är en av två autoimmuna sjukdomar som är något överrepresenterade 
inom rasen bearded collie. Bearded collie har sju gånger högre risk att drabbas än 
normalhunden, men man ska komma ihåg att det fortfarande är en ovanlig sjukdom, 
endast någon enstaka procent drabbas. De mest utsatta raserna är 1. portugisisk 
vattenhund, 2. storpudel, 3. bearded collie. 75% av drabbade bearded collies är tikar - 
det kan vara helt andra relationer i andra raser.  
 
Primär binjurebarkinsufficiens är det som heter Addisons sjukdom och 90-95% av 
fallen är primära. Den sekundära formen är egentligen inte Addisons sjukdom utan kan 
bero t ex på sjukdomar i hypofysen. Symptom på Addisons sjukdom är ofta diffusa, 
som återkommande kräkningar, avmagring, slöhet, törst, stor urinmängd, ledvärk osv. 
Hunden kan också hamna i en Addisonkris och bli akut mycket dålig. En sådan hund 
måste snabbt till veterinär då tillståndet kan vara livshotande. Behandling innefattar 
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intravenöst dropp, ACTH-stimulering (ACTH är ett hormon som stimulerar binjurarna 
att producera mer steroider) och kortison. Addisons sjukdom är en “stor imitatör” - 
symptomen varierar och kan likna t ex borrelia. Tarmen kan bli känsligare och resultera 
i blodig diarré.  
 
När man ställer diagnos tittar man först på kliniska yttringar och tar sedan prover. Det 
går att se om det rör sig om primär binjurebarkinsufficiens (Addisons) eller sekundär. 
Den sekundära formen behöver en annan behandling med färre mediciner men för både 
primär och sekundär gäller att man ska kunna behandla hunden så att den kan leva ett 
helt normalt liv utan biverkningar. Behandlingen består av glukokortikoid 
(hydrokortison - kroppsidentiskt - är att föredra framför prednisolon), mineralkortokoid 
(florinef), koksalt. 
 
För forskningen på Addisons sjukdom behövs fler blodprover. Forskarna söker i första 
hand blod från hundar som har sjukdomen, men också från friska hundar över sju års 
ålder. Vill man bidra till detta så skriver man ut ett medgivaravtal och instruktioner till 
veterinären från SLU:s hemsida: http://hunddna.slu.se. Man bekostar själv 
provtagningen och portot till SLU. Det finns även ett intresse från forskarna på 
biobanken att få kännedom om hundar som ska avlivas, för eventuell obduktion, ifall 
hundägaren kan tänka sig att donera kroppen.  

 
 
Symmetric lupoid onychodystrophy (SLO) 
 
Sjukdomen SLO - symmetric lupoid onychodystrophy - (klolossning) nämnde Jeanette 
inte så mycket om men gav tips på några tillskott som fettsyrorna omega 3 och omega 6, 
gelatin och biotin. Eventuellt kan ordineras pentoxifyllin och immunhämmande 
läkemedel.  
 
När sjukdomen SLO är fullt utvecklad är klorna på alla tassarna påverkade och alla 
klokapslar ramlar av. I ett forskningsprojekt där forskare från SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet), NVH (Norges veterinärhögskola) och UU (Uppsala Universitet) 
samarbetat har man funnit en av de genetiska riskfaktorerna till klokapselavlossning, en 
autoimmun sjukdom hos hund. Forskarna har studerat några raser som oftare drabbas; 
gordon setter, bearded collie och riesenschnauzer.  
 
Generna som kodar för proteiner som kontrollerar immunförsvaret har visat sig vara 
viktiga genetiska riskfaktorer för autoimmuna sjukdomar. När immunförsvaret slås på 
är det MHC proteiner som känner igen vilka ämnen som kroppen skall reagera mot. Om 
MHC istället felaktigt känner igen kroppsegna molekyler kan det leda till så kallad 
autoimmunitet då systemet reagerar mot kroppens egen vävnad. Sådana störningar kan i 
vissa fall leda till att autoimmuna sjukdomar som klokapselbortfall kan utvecklas. MHC 
klass II har tidigare visat sig vara en genetisk riskfaktor för vissa andra autoimmuna 
sjukdomar hos hund.  
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I den nu publicerade studien om klokapselbortfall kunde de påvisa både en skyddande 
MHC typ och en typ som gav förhöjd risk. En kraftigt förhöjd risk att drabbas av SLO 
fanns hos gordon setter hos de individer som har ärvt samma skadliga MHC II typ från 
båda föräldradjuren. Hos hundar som ärvt båda varianterna är den skyddande MHC 
typen starkare än den skadliga. Vilka kroppsegna molekyler i klovävnaden som 
hundarna reagerar mot är okänt. Forskarna hoppas kunna identifiera ytterligare 
genetiska riskfaktorer för denna sjukdom i studier som nu pågår. Att hundar som har två 
kopior av den MHC typ som ger förhöjd risk löper extra stor risk att drabbas, samt att 
effekten av den skyddande MHC typen dominerar, är två viktiga fynd som har ökat 
kunskapen om hur denna sjukdom utvecklas.  
  
Vid avel rekommenderas tillsvidare att inte använda sjuka djur och att undvika parning 
mellan två individer som har nära släktingar med SLO.  
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BILAGA 2 - MENTALITET 
 
Bearded collien är en vallhund som härstammar från Skottland. Tack vare sitt ursprung 
som vallhund äger bearded collien många fina egenskaper som gör att den kan aktiveras 
på flera olika sätt. En rastypisk bearded collie är en bra allroundhund.  
  
Enligt rasstandarden ska bearded collien vara ”…vaken, livlig, aktiv och ha gott 
självförtroende. Den ska vara en mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några 
tecken på nervositet eller aggressivitet.” En bearded collie är ofta social och glad i 
människor och djur. Den hamnar sällan i bråk eller slagsmål. Den har lätt att lära sig 
olika saker och har en vilja att vara till lags. Dessa egenskaper uppskattas mycket av 
bearded collie-ägaren. Det som uppskattas mindre av både hunden själv och dess ägare 
är om den lider av ljudrädslor eller andra rädslor. Tyvärr finns det bearded collie som 
har problem med ljud. Det finns också bearded collie som inte lider av dessa av problem 
och är föredömligt stabila vid ljud. En vallhund är en reaktiv hund. Den kan reagera på 
ljud, men bör inte ha några överdrivna reaktioner. Det är av yttersta vikt att den sedan 
avreagerar inom en rimlig tid. 
 
Ett sätt att utvärdera rasens mentalitet är att använda sig av BPH (beteende- och 
personlighetsbeskrivning hund) eller MH (mentalbeskrivning hund). Genom att få så 
många bearded collie beskrivna som möjligt kan man få en bild av den mentala 
situationen inom rasen. Det är av yttersta vikt att uppfödarna verkar för att deras 
valpköpare beskriver sina hundar och att uppfödarna själva beskriver sina avelsdjur i en 
så stor utsträckning som möjligt. BPH och MH kan i framtiden fungera som ett 
avelsverktyg när tillräckligt många bearded collie har beskrivits. Då rasen har vissa 
problem med ljudrädslor är det av vikt att även hundar med ljudrädslor beskrivs. 
Beskrivs endast hundar med få eller inga ljudrädslor ges en snedvriden och felaktig bild 
av rasen. Individer som speglar hela populationen måste beskrivas för att ge en så 
korrekt bild som möjligt av rasen.  
 
Nyfikenhet är en viktig egenskap hos alla hundar, ett intresse att vilja undersöka nya 
saker oavsett om de verkade skrämmande vid första kontakten eller inte. Har en hund en 
bra nyfikenhet övervinner den snabbare sin rädsla och avreagerar fortare än en hund 
som har en sämre nyfikenhet. Det finns även hundar som reagerar på saker som verkar 
skrämmande genom att inte visa någon reaktion alls. Den faller in i passivitet och gör 
ingenting. En del andra hundar kan dölja sin osäkerhet genom att bli överdrivet sociala 
mot människor i omgivningen, ofta genom att hälsa alltför intensivt och överdrivet.  
 
 

Sammanfattning av examensarbetet “Rädsla + bearded collie = sant?” 
 
År 2014 gjorde Kristina Westberg en undersökning av bearded colliens mentalitet 
genom sitt examensarbete “Rapport om beardisars rädslor” för att bli färdig 
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problemhundskonsult. Denna beteendeinventeringen är den enda som har gjorts under 
2000-talet om bearded colliens mentalitet.  
 
273 stycken bearded collie deltog i undersökningen. Av dessa var 73 av hundarna i 
enkätsvaren hundägarens första bearded collie, och i 25 av enkätsvaren var hunden 
ägarens första hund överhuvudtaget. Könsfördelningen på hundarna var 55% (n=158) 
tikar och 45% hanar (n=127).  

 
 
 
I studien undersöktes hur ägaren uppfattade sin hunds reaktioner i olika situationer. En 
summering av medelvärdet av de olika kategorierna visade att ljudrädsla var den mest 
framträdande kategorin av rädsla. En förhållandevis stor andel av ljudrädslan var 
dessutom av den svårare graden jämfört med andra kategorier av rädslor. Därför valdes 
de fortsatta resultaten i huvudsak fokusera på ljudrädsla i relation till olika variabler 
som förekommer i hundens vardag, för att undersöka eventuella skillnader och likheter.  
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Rädsla för ljud hos hundar som levde tillsammans med andra hundar i familjen jämfört 
med hundar som lever som ensamhundar skiljde sig en del.  Resultatet visade att mer än 
dubbelt så många (52%) av flockhundarna inte hade någon ljudrädsla alls, jämfört med 
ensamlevande hundar (24%). Den måttliga rädslan var jämnt fördelad med 34% av 
flockhundarna mot 36% av ensamhundarna. Den svåra rädslan framträdde starkt hos de 
ensamma hundarna (40%) medan hundarna i flock endast visade motsvarande 14%. 
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Jämförelser i ljudrädsla mellan dem som tidigare haft hund (oavsett ras) och de som 
hade sin första hund gjordes också och visade att ljudrädsla visade sig vara vanligare 
hos förstagångshundar, och att den också betydligt oftare var av svår typ.  Det är dock 
vanskligt att slå fast denna slutsats eftersom antalet förstagångshundar var så få, utan 
resultaten bör ses mer som en indikation. 
 
Angående boendemiljön fanns lika många orädda hundar oavsett vilken miljö de bodde 
i. Av de hundar som visade någon form av rädsla så tycks det vara vanligare att rädslan 
är av en måttligare form om man bor på landet än i stadsmiljö eller villaområde  
 
Rädslan för ljud ökar ju äldre hunden blir; endast 20% av hundarna mellan 0-1 år 
tycktes uppleva någon form av ljudrädsla jämfört med drygt 60% av de som är över 6 år 
Dessa siffror kan jämföras med samma åldrar för hantering där 12% av hundar mellan 
0-1 år visade någon form av rädsla och de över 6 år visade ungefär 20% rädsla. De 
hundarna som visade någon form av rädsla vid 0-1 år i den sociala kategorin är 13% 
mot 20 för de som är över 6 år. 
 
Ljudrädslan tycks öka ju äldre hunden blir. Upp till ett års ålder visar 2 av 10 hundar en 
måttlig grad av ljudrädsla, men i åldersgruppen sex till tio år har andelen ljudrädsla ökat 
till så mycket som 7 av 10 hundar, varav hälften visar rädsla i svår grad. Detta kan 
jämföras med social rädsla och rädsla för hantering där motsvarande siffror visar rädsla 
hos 1 av 10 hundar upp till ett års ålder, och 2 av 10 vid gruppen sex till tio år. Mest 
verkar rädslan för fyrverkerier öka.  
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Beteendeinventeringen finns att läsa i sin helhet på SBCs hemsida:  
http://sbc-beardedcollie.com 
 

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) och Mentalbeskrivning hund 
(MH) 
 
I slutet av 2016 gjorde Specialklubben för bearded collie en analys av resultaten från 
genomförda MH och BPH. Fram till 2016-12-31 hade 66 bearded collie genomgått BPH 
och 259 bearded collie hade genomgått MH.  
 
 
MH: 
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Sammanställningen av MH visar att bearded collien lätt tar kontakt med andra 
människor. Den visar intresse för lek med en annan människa, men är aning mindre 
benägen att ha en dragkamp. När det gäller att följa efter ett för hunden okänt föremål 
som rör sig och liknar en hare visar bearded collien inte ett jättestort intresse för detta. 
Den kan starta och springa, men springer sällan ända fram till leksaken. Den kopplar av 
hyfsat snabbt och kan varva ned. Vid avståndsleken försöker en okänd människa med 
kappa att locka till sig hunden på 40 meters avstånd. Bearded collien visar inget större 
intresse för figuranten, att springa ut till figuranten eller att leka med den. 
 
På momenten som beskriver nervkonstitutionen gör bearded collien en undanmanöver 
utan att ta bort blicken från det som verkar skrämmande. Den visar få hotbeteenden. När 
man ser på hundens nyfikenhet så går bearded collien sällan fram på egen hand utan 
behöver få stöd från föraren för att gå fram till det farliga. Den går gärna i en båge runt 
det som var skrämmande, men denna båge minskar vid andra passagen. En del hundar 
stannar upp och luktar på det farliga i vilket betyder att den avreagerar. Den har inte 
mycket kvarstående rädsla när den väl fått undersöka det som till en början verkade vara 
farligt. Vad gäller hundens ljudkänslighet så gör den en undanmanöver från det 
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skramlande objektet, men utan att ta bort blicken ifrån det. På skottmomentet riktar 
hunden intresset mot skytten och väljer sedan att ta upp aktivitet.  
 
Jämförs värdena för lek 1 och lek 2 är det en skillnad. Detta kan ha sin förklaring i att 
hunden inte riktigt har avreagerat efter de olika momenten, då lek 1 är i början av 
beskrivning och lek 2 är i slutet. Bearded collie startar den andra leken långsammare 
och griper sämre jämfört med första lektillfället.  
 
Att bearded collie inte springer efter den hare/leksak som rör sig på MH kan ha att göra 
med bristande nyfikenhet eller bristande föremålsintresse. Den uppvisar även under 
momenten 6-8 att den behöver stöd från föraren för att våga sig fram till något okänt 
som vid första kontakten verkar farligt.  
 
 
BPH: 
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Det är ännu få bearded collie som har beskrivits, därför är resultaten inte riktigt 
tillförlitliga. 
 
BPH-resultaten visar att bearded collien hälsar intensivt och under längre tid än 
genomsnittshunden både på främmande person och person som närmar sig. Bearded 
collien leker gärna med sin egna leksak, men är även intresserad av nya leksaker. 
Dragkampsintresset är ganska lågt och de har även ett begränsat intresse av att blanda in 
föraren i leken. Engagemanget för mat är ungefär lika stort som lekintresset och i några 
fall tar man kontakt med föraren för att få hjälp med de stängda burkarna. Bearded 
collien visar låg nyfikenhet när den blir överraskad. Nyfikenheten ökar något när det 
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tillkommer ljud i form av skrammel. Den känner ingen större oro vid närmande av 
främmande person och känner inte heller att den behöver söka avstånd. 
Bearded collien tar gärna till flykten när den blir överraskad och vill fly ifrån skramlet. 
Den anser att skramlet är otäckare än skotten men har inga större problem med 
annorlunda underlag. En bearded collie visar sällan hotfullhet i någon situation. 
 
Skottdelen är ett sk tilläggsmoment, dvs valfritt att göra. Dock har en majoritet av 
hundarna genomfört skottprov, där har en oro/nervositet kring skott uppvisats.  
 
 
Jämförelse MH och BPH 
 
Både MH- och BPH-beskrivningarna redovisas i SKK:s Avelsdata i form av 
spindeldiagram. Diagrammen är inte helt jämförbara, bland annat då BPH har fler 
beskrivningspunkter och definierar en del egenskaper något annorlunda än MH. Båda 
ger dock en bild av egenskaper som socialitet, nyfikenhet, rädsla och aggressivitet. 
Beskrivningarna skiljer sig åt så till vida att BPH ger en mer nyanserad beskrivning av 
hundens beteende i och med att flera parametrar observeras vid varje moment men 
också genom att samma egenskapskomplex beskrivs flera gånger utmed BPH-banan. 
För att kunna göra en relevant jämförelse mellan beskrivningarnas spindeldiagram 
fordras dock insikt i modellen för hur respektive diagram har räknats fram. 
 
Syftet med både MH och BPH är att dessa ska fungera som avelsverktyg. För att vi ska 
kunna använda oss av dessa verktyg måste vi se till att fler bearded collie beskrivs. När 
200 individer av rasen är beskrivna gör SKK en specifik redovisning och ett 
diskussionsunderlag som skickas till klubben. Vid 500 BPH-beskrivna hundar gör SKK, 
i samarbete med SLU, en skattning av arvbarheten för de olika egenskaperna för rasen. 
 
Om endast ett fåtal hundar beskrivs, eller om man som hundägare väljer att avstå ett 
BPH för man vet att hunden är ljudkänslig eller inte kommer visa önskvärt beteende vid 
något av de andra momenten, så blir beskrivningarna av rasen missvisande. De kanske 
till och med motarbetar vårt avelsarbete då det ger en felaktig bild av rasen. Det är av 
stor vikt att få många hundar beskrivna oavsett om de t ex är skottfasta eller ej. 
 
Jämförs analysvärdena mellan BPH/MH och den beteendeinventering som gjordes av 
Kristina Westberg, finns en stor skillnad mellan beskrivningsresultat och enkätresultat 
vad det gäller ljudrädslor. Från beteendeinventeringen upplevs det som att ljudrädslorna 
växer ju äldre hunden blir, hundar över 6 år upplevs 60% som ljudrädda av dess ägare. 
En bearded collie som genomgår BPH/MH är vanligtvis yngre än 6 år. En annan 
förklaring kan vara att icke ljudkänsliga bearded collie är överrepresenterade vid 
BPH/MH. Detta ger en missvisande bild på hur bearded collien är som ras. 
 
I både MH och BPH uppvisar bearded collien en låg nyfikenhet. Med en låg nyfikenhet 
vågar inte hunden undersöka det som vid en första kontakt verkade farligt. Den visar 
även flyktbeteende.  
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Att uppvisa flyktbeteende och ljudrädslor är inte förenligt med rasstandarden, där det 
står “Den ska vara en mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några tecken på 
nervositet eller aggressivitet.” 
 
 

Vallanlagstest 
 
Bearded collien är en vallhund från Skottland med anor från 1500-talet. Tidigare ansåg 
många rasfantaster att vallningsinstinkten antingen inte fanns kvar i rasen, eller att den 
var något negativt som man helst skulle bli av med! Nu har man dock insett mer och 
mer att vallningsinstinkt är något som definitivt finns i vår ras, och att den dessutom är 
mycket önskvärd hos en typisk bearded collie. Det fina med en beardis är att samma 
hund kan fungera utmärkt både som arbetande vallare och familjehund. 
 
År 2003 började man använda ett inofficiellt vallanlagstest (VA). Detta skedde först i 
samarbete med SVaK, men efter detta valde SBC att arbeta fram ett eget vallanlagstest. 
Detta vallanlagstest blev officiellt 2007. Från 2007 till slutet av 2016 hade 331 bearded 
collie avlagt godkänt (officiellt) vallanlagstest. Av samtliga testade blev fyra av fem 
bearded collie godkända på vallanlagstestet. 
 
Ca en tredjedel av de svenska avelshundarna som gick i avel år 2012-2016 hade 
genomfört BPH, MH eller vallanlagstest. 
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