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Rasspecifik avelsstrategi för dvärgschnauzer
Inledning
Under en kort del av dvärgschnauzerrasens historia har just vi den till låns. Det vi gör
nu kommer att påverka rasens framtid för längre eller kortare tid. Därför är det viktigt
att vi bedriver en noggrann och välplanerad utveckling och avel av den ras vi har
tagit ansvar för.
För att vi alla – uppfödare, valpköpare och andra intressenter – ska veta vilket
utseende och beteende en individ av vår ras ska ha finns till vårt stöd en rasstandard
(bilaga 1), som i detalj beskriver hur varje hund av rasen ska se ut och fungera.
Ansvaret för rasens framtid ligger ytterst hos uppfödaren samt ägaren till
avelshunden. För att kunna fatta lämpliga beslut behöver den enskilde uppfödaren
ha kunskaper om rasstandarden, tillgång till fakta om den egna tiken och den
tilltänkta avelshanen samt allmänna kunskaper om avel. Först då har varje uppfödare
en förutsättning att producera hundar som ligger så nära som möjligt de övergripande
målen i avelspolicyn för dvärgschnauzer samt de personligt uppsatta målen för sin
egen avel.
Bakgrund
Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige beslutade 2001 att det för varje hundras
skall finnas en s k rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma denna lades på
specialklubbarna, för vår del på Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK). SSPK
i sin tur delegerade arbetet till sina respektive rasklubbar, däribland
Dvärgschnauzerringen. Samordningsansvaret kvarstår dock hos SSPK.
Dvärgschnauzerringens RAS-arbete
Dvärgschnauzerringens arbete med att dokumentera och fastställa en rasspecifik
avelsstrategi startade under hösten 2002, då en inledande information hölls vid ett
uppfödarmöte. Möten och andra aktiviteter beskrivs i handlingsplan (bilaga 2).
Det grundläggande arbetet har bestått i att beskriva rasens ursprung och historia,
göra analys av nuläget vad gäller hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och
exteriör. Analysresultatet har legat till grund för bedömning och utifrån denna har
förslag till avelspolicy samt långsiktiga mål och konkreta åtgärder (kortsiktiga mål)
utarbetats.
Analysarbetet har styrts och drivits av Dvärgschnauzerringens styrelse. I
bedömningsarbetet samt i arbetet med att ta fram förslag till avelsstrategi har
föreningens avelskommitté deltagit.
Dvärgschnauzerringens arbete med avelspolicy och avelsstrategi för rasen omfattar
de fyra rasvarianterna, peppar/salt, svart, svart/silver och vit.
Där det i analysarbetet framkommit att förhållandena skiljer sig mellan de olika
färgvarianterna har detta tagits med i bedömningarna och angivits i resultatet. Där vi
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gjort bedömningen att ingen skillnad finns mellan rasvarianterna har vi gjort
värderingar och förslag till åtgärder utifrån detta.
Analys- och bedömningsarbetet
Till grund för arbetet med analys och bedömning har vi haft följande uppgifter:
Rasstandarden (bilaga 1)
Handlingsplan RAS (bilaga 2)
Enkät till hundägare gällande hundar födda 1989 – 2003 (bilaga 3)
Enkät till uppfödare ägande hundar födda 1989 – 2003 (bilaga 4)
Rapport över resultat av enkätundersökning enligt bilaga 3 och 4 (bilaga 5)
Diskussionsuppgifter vid uppfödar- och medlemsmöten.
- Rapport från möte den 25 oktober 2003 (bilaga 6) – Denna rapport
innehåller korta rapporter från övriga medlems-/uppfödarmöten
genomförda 2003.
- Rapport från möte den 30 oktober 2004 (bilaga 7)
Statistik från försäkringsbolag If och Folksam, Agria (bilaga 9 och 10)
Resultatet av analyser och bedömningar samt rekommenderat åtgärdsarbete återges
nedan under respektive rubrik för egenskap. Beräkningar av om eventuella skillnader
är statistiskt signifikanta har inte gjorts i några analyser.
Avelspolicy och avelsstrategi
Det är viktigt att uppfödarna har intentionen att föda upp sunda hundar med
rastypiska egenskaper. Även hanhundsägare och valpköpare bör vara insatta i och
arbeta för avel enligt god etik och moral med mål att göra allt för hundens bästa.
Avelspolicyn innehåller våra långsiktiga mål och vår viljeinriktning för avelsarbetet
samt utvecklingen av dvärgschnauzerrasen under den korta tid vi förvaltar den.
Avelsstrategin beskriver konkret vad och hur vi ska göra för att uppfylla de mål anges
i avelspolicyn. I avelsstrategin anges konkreta mål och åtgärder samt tidpunkten för
när varje konkret mål beräknas vara uppnått.
Det är viktigt att varje enskild uppfödare (även den som tar en enda kull på sin tik)
har tillgång till den aktuella avelspolicyn samt avelsstrategin som stöd i sitt
avelsarbete.
Dvärgschnauzerringens avelspolicy
Dvärgschnauzerringen har, då det gäller avelsarbete, som ett övergripande mål att
väcka intresse för och främja avel av rasen dvärgschnauzer i varianterna peppar/salt,
svart, svart/silver samt vit.
Dvärgschnauzerns utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas och
hanhundsägarnas ansvar för rasen och bygger på noggranna val av avelsdjur. Aveln
skall vara målinriktad och långsiktig så att den leder till bibehållna goda egenskaper
och utveckling enligt väl grundade planer avseende hälsa, funktion, mentalitet,
genetisk variation och exteriör.
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Det är viktigt att notera att var och en som planerar och tar en kull på sin tik är att
räkna som uppfödare, med det ansvar detta innebär för både den enskilda hunden
och rasen.
Det är Dvärgschnauzerringens ambition att utgöra ett gott stöd i avelsarbetet med
inriktning mot uppfödning av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda individer
av rasen dvärgschnauzer.
Dvärgschnauzerringen skall verka för att ett samarbete sker mellan olika uppfödare
samt mellan avelskommittén och uppfödare.

Historik
Rasens utveckling till det den är i dag har varit lång. Historiken beskrivs i detalj på
Dvärgschnauzerringens hemsida, Historik (bilaga 8).

Förslag till avelsstrategi
Hälsa
Bakgrund och nuläge
Till grund för vår bedömning av dvärgschnauzerns hälsa ligger statistik inhämtad från
försäkringsbolagens uppgifter – if och Folksam (bilaga 9) samt Agria (bilaga 10).
Dessutom har uppgifter hämtade ur svar på enkäter (rapport, bilaga 5) till hundägare
och uppfödare samt uppgifter om resultat av ögonspegling skickade från SKK till
SSPK/Dvärgschnauzerringen och redovisade i Hundsport Special funnits tillgängliga
vid bedömningarna.
För att få ett lämpligt och jämförbart värde att utgå från vid vår bedömning inom detta
område har vi räknat ut andelen drabbade hundar i de fyra rasvarianterna
tillsammans utifrån de uppgifter vi fått ur våra enkätsvar – uppfödar- och
hundägarenkät – samt uppgifter från försäkringsbolagen. Vi har slagit ihop resultaten
för rasvarianterna eftersom vi bedömt att skillnaden mellan rasvarianterna är liten.
Uppgifterna från enkäterna har hela tiden jämförts med försäkringsbolagens
information. Två av tre försäkringsbolag har genom sina utlämnade uppgifter givit oss
möjlighet att räkna ut andelen sjuka i den gällande populationen. Då vi med hjälp av
enkäten till valpköparna fann att de försäkringsbolag som givit oss tillräckliga
uppgifter för andelsberäkning försäkrar 60% av alla försäkrade dvärgschnauzrar har
vi gjort bedömningen att dessa uppgifter ger tillräcklig säkerhet i vår bedömning.
Andel drabbade hundar i uppgivna sjukdomar – se tabell (bilaga 11).
Dvärgschnauzerringens avelskommitté har gjort bedömningen att följande sjukdomar
är viktigast att jobba med just nu:
Mag-tarmrelaterade sjukdomar
Bedömningen är att 9,5% är en hög andel sjuka djur. Vi bedömer dock att detta
värde måste jämföras i första hand med andra rasers värden för samma
åkomma/åkommor för att kunna bedömas på rätt sätt för vår ras.
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Livmoderinflammation
Enligt till oss inkommen statistik är detta ett problem som tycks drabba de flesta raser
till stor del. Därför bör vi delta i det arbete som, vi utgår från, kommer att ske centralt
inom SKK, för att bedöma orsaker och möjligheter att undvika problemen.
Urinsten
Vi bedömer att 5,3% drabbade hundar i vår ras är en hög andel, varför vi bör
uppmärksamma denna ohälsa och utreda den mer.
Klor och hudproblem
Dessa problem redovisar 2,4% respektive 2,2% vilket vi bedömer som relativt sett låg
andel. Men med tanke på att flera uppfödare vid våra möten påtalat en oro för att
dessa två problem verkar öka och att de kanske kan ha ett samband gör att vi bör
bevaka dem och följa upp på lämpligt sätt.
Ögon
I rasen förekommer ögonsjukdomarna katarakt och PRA. Sedan 1992 har vi central
registrering på alla ögonspeglingar genomförda på ID-märkta hundar och av
veterinärer godkända för uppdraget.
Dvärgschnauzerringen ställer som krav för valphänvisning bl a att båda
föräldradjuren ögonspeglats inom ett år före parning.
Uppgifter lämnade från försäkringsbolagen visar inga uppgifter om andelen hundar
med katarakt eller PRA. De uppgifter som framkommer ur enkätsvaren bedöms vara
alltför opålitliga, men visar ändå på låg andel ögonproblem. Följderna för hund och
ägare vid uppkomst av dessa problem är dock så omfattande att det finns anledning
att fortsatt ha noggrant fokus på dessa frågor.
Myotonia
Myotonia har så långt vi vet endast drabbat ett fåtal individer i vår ras, som genom
prov visat sig vara anlagsbärare. Eftersom anlagsbärarna enkelt kan identifieras
genom blodprov och DNA-analys (vid laboratorium i USA) är rasklubbens viktigaste
uppgift att informera om sjukdomen samt uppmana uppfödarna till snabba åtgärder
vid eventuell misstanke om myotonia.
Höfter
Då kravet på höftledsröntgen numer även gäller vår ras, för deltagande i korning ser
vi att ett antal individer röntgas varje år. En summarisk genomgång visar att några av
hittills röntgade hundar har B och C på höfterna. Det är lämpligt att ta fram statistik,
om det är möjligt, samt oavsett resultat formulera rekommendationer angående avel
med drabbade djur.
Övergripande mål
Arbetet med att undersöka eventuella sjukdomar inom rasen bör fortsätta
kontinuerligt. Bedömningarna i framtiden bör utgå från hela tiden uppdaterade
statistikuppgifter. Det är lämpligt att ta fram nya uppgifter om hälsan hos de olika
rasvarianterna inom 5 år från denna analys´ genomförande, d v s senast 2009.
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Vid framtida analyser och bedömningar av hälsan hos dvärgschnauzer bör
jämförelser med andra raser samt ”genomsnittlig hund” också göras.
Då det gäller mag-tarmrelaterade sjukdomar samt urinsten bör ytterligare utredning
samt därefter lämpliga åtgärder, inkluderande information, göras. Utredning och
information/utbildning startar 2005.
Problem med hud och klor bör hållas under ständig bevakning under de närmaste
åren, med start 2005.
Andelen problem med katarakt och PRA beräknas utifrån de uppgifter som är möjliga
att få fram. Arbetet bör vara klart i december 2006.
Information om myotonia samt hur man undviker sjukdomen lämnas i ”bladet” och på
hemsidan, under 2005.
Ta fram rekommendationer om avel med hund med höftledsfel. Genomförs senast
december 2006.
Strategi – konkreta åtgärder
Styrelsen initierar fortsatt utredning avseende mag-tarmrelaterade sjukdomar
samt urinsten. Medlemmar informeras redan i starten om intentionerna med detta
arbete via ”bladet” samt hemsidan.
Styrelsen ordnar utbildning/information om urinsten, mag- tarmrelaterade
sjukdomar samt andra lämpliga informationsinsatser i anslutning till dessa
områden.
Uppdrag till styrelsen att bevaka problem med klor och hud samt myotonia.
Höfteledsfel följs upp på lämpligt sätt. Tills vidare bör styrelsen påminna om SKKs
rekommendationer för höftledsfel vid avel.
Styrelsen ansvarar för att uppgifter om ögonspegling samt katarakt och PRA för
vår ras tas fram och redovisas. Dessutom begäran till SKK om
förbättrad/regelbunden information om redovisade ögonspeglingar med
anmärkning. Regelbunden information i ”bladet”.

Mentalitet och funktion
Bakgrund och nuläge
Utdrag ur rasstandard för Dvärgschnauzer, FCI 183
FCI 2000-08-11, SKK 2000-11-07:
”Uppförande och karaktär
Dvärgschnauzern liknar mellanschnauzern i lynnet men har också den lilla hundens
karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör
dvärgschnauzern till en trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund
och ändå utan problem rymmas i en liten bostad.”
Vid medlems- och uppfödarmötet den 25 oktober 2003 – se protokoll - diskuterades
ingående dvärgschnauzerns mentalitet, uppförande och karaktär. Vid detta tillfälle
konstaterades att dagens dvärgschnauzrar upplevs följa kraven som ställs i
rasstandarden. Detta kan dock ännu inte på något sätt visas med säkerhet eftersom
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antalet objektivt testade hundar inom alla dvärgschnauzerns rasvarianter får sägas
vara relativt lågt.
Antalet MH-beskrivna hundar i rasen var i juni 2004 följande:
Svart
31 stycken
Alla färger
84 stycken
Spindeldiagram visande resultat av MH-beskrivningar för dvärgschnauzer återfinns
på genetica.se (bilaga 12, svart, peppar/salt, svart/silver)
Övergripande mål
Öka antalet MH-beskrivna dvärgschnauzrar. Målet är att det totala antalet beskrivna
hundar under 2005 skall vara uppe i 150 stycken och inom 5 år 400 stycken.
Utifrån framkomna MH-resultat samla information om rasens mentalitet, uppförande
och karaktär i dag och göra bedömning samt fatta beslut om eventuella justerande
åtgärder. Detta skall vara gjort senast juni 2007.
Strategi - konkreta åtgärder
Styrelsen ges i uppgift att sörja för att det inom Dvärgschnauzerringen finns minst
en person ansvarig för arbetet med utveckling av utbildning, information, prov och
beskrivningar inom detta område.
Styrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt informera om arbetet inom området, i
”bladet” samt på Dvärgschnauzerringens hemsida. I detta ingår konkret
information om rekommendationer som bör gå ut till uppfödare, hanhundsägare
och valpköpare gällande området mentalitet och funktion.
Styrelsen ges i uppgift att sörja för att Dvärgschnauzerringen anordnar MHbeskrivningar runt om i landet med start 2005.
Styreslen får i uppdrag att planera för och genomföra korning, med start 2006.
.

Genetisk variation
Bakgrund och nuläge
De uppgifter som legat till grund för våra bedömningar är uppgifter från Genetica,
Lathunden, samtliga kullar födda t o m 2004.
Inavelsgraden för dvärgschnauzer svart, peppar/salt, svart/silver och vit anges i tabell
nedan. Vi har jämfört dessa siffror med de rekommendationer som vi fått vid kontakt
med genetiker, nämligen att det är lämpligt att ligga på en inavelsgrad som är mindre
än 6,25 (”kusinparning”) och konstaterar att för alla färger håller vi oss i genomsnitt
inom dessa rekommendationer i dag. En stickprovskontroll på individer/kullar visar
dock i dag att många parningar inom våra rasvarianter ligger över de
rekommenderade värdena i dag.
Från genetiker har vi också fått uppgifter om lämpligt antal valpar per avelsdjur
(individ), under dess livstid. Rekommenderad andel är 25% av det antal valpar som
registreras årligen i rasen. Med registreringssiffrorna från 2004 har vi gjort
beräkningar och kommit fram till maximala antal valpar per avelsdjur (individ) enligt
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tabell nedan. Vi har även gjort beräkningar för maximalt rekommenderade barnbarn
per avelsdjur för varje färg.
Färg

Inavelsgrad

Peppar/salt
Svart
Svart/silver
Vit

3,1
3,2
3,7
6,1

Maximalt antal
valpar/avelsdjur
123 st
85 st
85 st
17 st

Maximalt antal
barnbarn/avelsdjur
246 st
170 st
170 st
34 st

Övergripande mål
Dvärgschnauzerringens arbete bör inriktas mot att verka för att inavelsgraden skall
fortsätta ligga under maximalt rekommenderade 6,25% för varje enskild parning.
Avelsarbetet bör också ha som mål att verka för att ingen individ inom aveln
överskrider de rekommenderade antalet valpar och/eller barnbarn.
Rekommendationer bör gå ut redan under 2005.
Grunderna för rekommendationerna skall vara väl beskrivna och möjliga att förstå för
var och en som önskar ta del av informationen. Lämpliga hjälpmedel för att ta fram
uppgifter till grund för informationen införskaffas.
Strategi – konkreta åtgärder
Styrelsen skall verka för att utse person som ansvarar för att för varje färgvariant
upprätthålla uppgifter om inavelsgrad samt maximalt antal avkommor och
barnbarn per individ, till stöd för uppfödare och hanhundsägare. Denna person
skall också kunna lämna uppgifter om inavelsgrad mm för tänkta
avelskombinationer.
Styrelsen tilldelas uppdraget att införskaffa ”Lathunden”, eller att avvakta SKKs
utveckling av ”Hunddata” (om styrelsen bedömer att denna utveckling sker inom
rimlig tid) till stöd för ovanstående arbete.
Styrelsen ansvarar för att rekommendationer offentliggörs att till avel inte använda
hundar som överskridit det rekommenderade antalet avkommor under sin livstid
(enligt Per-Eric Sundgrens modell)
Styrelsen ansvarar för att kontinuerlig information inom området genetisk variation
lämnas ut i ”bladet” samt på hemsidan.
Styrelsen har att varje år ansvara för att utvärdering av den genetiska variationen
genomförs samt att uppgifterna uppdateras. Alla uppgifter redovisas till
medlemmar och andra intresserade.
Styrelsen ansvarar för att se över kraven för valphänvisning med avseende på
föregående punkt.

Exteriör
Bakgrund och nuläge
Utdrag ur rasstandard för Dvärgschnauzer, FCI 183
FCI 2000-08-11, SKK 2000-11-07:
”Helhetsintryck
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Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, snarare kompakt än
smäcker. Den skall vara en förminskad avbild av mellanschnauzern utan att ge ett
dvärgartat intryck.”
”Viktiga måttförhållanden
Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall
motsvara kroppslängden. Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall
motsvara hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).”
”Rörelser
Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och
marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen
skall ge det erforderliga påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena
sidans framben och andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband
och leder skall vara fasta.”
”Päls:
Pälsstruktur
Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät underull och hårt
täckhår som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort…”
”Storlek/vikt:
Mankhöjd:
Hanhundar och tikar:

30 – 35 cm…”

”Kors:
Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.”
Vid uppfödar-/medlemsmötena har frågan om exteriör diskuterats ingående och där
har uttalats att en dvärgschnauzer skall utstråla harmoni, kraft och elegans. I detta
vägs in även mentaliteten eftersom en hund som ska utstråla dessa egenskaper
måste vara bl a orädd – se under ”Mentalitet och funktion”. Vi har också konstaterat
att en dvärgschnauzer skall visa och röra sig i god balans, vilket medför att den inte
får vara överdimensionerad någonstans utan ha väl avvägda vinklar och benlängder.
Dessutom har det framkommit att vi tycker att storleken på hundar som ställs ut
tenderar öka och verkar överstiga i rasstandarden angivna mått. En ständigt aktuell
fråga då uppfödare och andra engagerade i rasen träffas är pälsen – färg och
struktur. Vid genomförda möten har framförts krav på att ständigt beakta struktur och
färg på pälsarna.
Rasstandarden för lång svans på dvärgschnauzer är relativt ny – från november
2000. Den tidigare kuperingen av svansar samt vår import av kuperade hundar gör
att vi fortfarande har svansar som ser väldigt olika ut. Vid diskussioner vid våra
möten har vi kommit fram till att vi tolkar den nuvarande rasstandarden som att
svansen från korset skall vika av snett uppåt och bakåt, likt en sabel.
I dag gäller som ett av kraven för valphänvisning från Dvärgschnauzerringen att båda
föräldrarna skall ha ställts ut med resultat minst 1:a i öppen klass.
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Övergripande mål
Begära att SSPK anordnar domarkonferens senast 2008 samt producera nytt
”raskompendium” senast till detta tillfälle.
Ett återkommande önskemål, som även framförts vid genomförda uppfödar/medlemsmöten under de senaste åren är att Dvärgschnauzerringen skall verka för
återkommande mätning av utställda hundar i vår ras, till grund för eventuell
anpassning till rasstandarden av storleken på våra hundar. Detta bör ske med början
2006.
Strategi – konkreta åtgärder
Styrelsen skall verka för att uppfödare och hanhundsägare skall vara väl förtrogna
med rasstandarden och dess innebörd.
Styrelsen ansvarar för att uppfödare, hanhundsägare och valpköpare informeras
om vikten av att i aveln noggrant beakta och jobba för att åstadkomma den rätta
pälsstrukturen och färgen.
Styrelsen verkar för att det under de närmaste åren anordnas en domarkonferens
och att det senast till detta tillfälle produceras ett nytt domarkompendium för vår
ras.
Styrelsen ges i uppdrag att i samarbete med SSPK i god tid före
domarkonferensen utse en arbetsgrupp som väljer ut hundar lämpliga att visa vid
domarkonferensen samt formulerar aktuella frågor att ta upp vid konferensen.
Styrelsen ansvarar för att åstadkomma mätning – samt notering av storleken i
kritiken - av våra hundar vid SSPKs officiella utställningar.

Allmänt
Bakrund och nuläge
Aktiviteten då det gäller avelsfrågor har historiskt sett varit låg. Under åren 2003 till
2005 har styrelsen i Dvärgschnauzerringen, med hjälp av flera intresserade
medlemmar, arbetat med analys och bedömning av resultatet. Avelskommittén har
sedan deltagit i beslut om strategier – konkreta åtgärder.
I dag finns från Dvärgschnauzerringen inga tydliga rekommendationer för avel av
dvärgschnauzer, endast krav för valphänvisning.
Antalet registrerade valpar av de fyra färgvarianterna av dvärgschnauzer har under
senare år ökat mycket – se tabell (bilaga 13). Vi ser ett ökat antal uppfödare och
tycker att efterfrågan på valpar verkar fortsätta att ligga på samma höga nivå som
den gjort under de senaste åren. Dvärgschnauzerringens arbete bör inriktas på att i
dessa förändringens tidevarv öka och hålla kunskapsnivån hos uppfödarna vad gäller
avelsfrågor på en hög nivå.
Under de senaste två åren har i dvärgschnauzerringens medlemsblad, ”bladet”
funnits sidor med avelsfrågor. Detta är viktiga frågor att informera om i föreningens
tidskrift, liksom på dess hemsida.
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Det är viktigt att inse att avelsstrategin är ett levande dokument, som i framtiden skall
utvecklas i takt med dvärgschnauzerrasens utveckling, våra utökade kontakter med
omvärlden samt kraven på hunden och hundägaren i samhället
Övergripande mål
Ny inriktning och ökad aktivitet hos avelskommittén till stöd för ett aktivt avelsarbete
på alla nivåer i klubben, med inriktning mot att öka kunskaper och medvetenhet i
dessa frågor hos medlemmar – valpköpare, hanhundsägare samt nya och erfarna
uppfödare.
Utifrån i analyser framkomna resultat samt därefter gjorda bedömningar arbeta fram
tydliga rekommendationer för uppfödning av dvärgschnauzer, till stöd för valpköpare,
hanhundsägare samt uppfödare. Detta arbete bör vara klart under 2005.
För att motivera uppfödare och hanhundsägare att öka kunskapsnivån, utarbeta
”uppfödarkörkort” eller annan utmärkelse till uppfödare och andra som håller sig ajour
med avels- och uppfödarfrågor och som på olika sätt utvecklar sin kompetens som
uppfödare. Eventuellt kan ett ”uppfödarkörkort” läggas som krav för valphänvisning.
Informera successivt i ”bladet” om tillgängliga utbildningar samt andra möjliga
informationsvägar då det gäller avelsfrågor. Detta arbete påbörjas under 2005.
Fortsätta och öka ”bladets” innehåll då det gäller avelsfrågor – frågor om genetik och
genetisk variaton, hälsa, mentalitet, funktion, exteriör m fl frågor som gäller direkt
avel. Uppfödar- och affärsfrågor - frågor om konsumentköplagen, skattefrågor m fl
frågor förläggs utanför informationen om avelsfrågor.
Avelspolicyn och avelsstrategin behöver – för att utgöra det leddokument, som det är
tänkt att vara – kontinuerligt utvecklas och uppdateras.
Strategi – konkreta åtgärder
Styrelsen eller årsmötet ges i uppdrag att varje år utse avelskommitté till stöd för
ett aktivt avelsarbete samt därefter noggrant följa upp aktiviteten och resultatet av
arbetet i denna kommitté.
Styrelsen ges i uppdrag att ombesörja att arbetsuppgiften med att utarbeta förslag
till rekommenderade krav på avelsdjur samt rekommendationer för uppfödning av
dvärgschnauzer.
Styrelsen ges i uppdrag att sörja för att arbetsuppgiften med att utarbeta formerna
för ett eventuellt ”uppfödarkort” samt att inventera möjliga utbildningsvägar för
hanhundsägare och uppfödare och informera om dessa. Redan nu är det lämpligt
att informera om SKKs uppfödarutbildningar och uppmana till deltagande.
Utse ansvarig för avelsfrågor i ”bladet” samt till hemsidan.
Styrelsen skall en gång per år, lämpligen i samband med framtagande av
verksamhetsberättelsen, från valphänvisare inhämta uppgifter om antal anmälda
kullar för hänvisning samt antal kontakter för efterfrågan av valpar av vår ras till
grund för bedömning av tillgång och efterfrågan av valpar. Detta till stöd för
utveckling av det framtida avelsarbetet.
Styrelsen skall ständigt bevaka samt årligen dokumentera översyn och eventuell
uppdatering av denna avelsstrategi för dvärgschnauzer.
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Avslutning/kommentarer
Avelsstrategin för dvärgschnauzer, tillsammans med kvarvarande icke bearbetat
analysmaterial, utgör en grund för ett digert kommande utvecklingsarbete. Det
övergripande ansvaret ligger hos Dvärgschnauzerringens styrelse. Arbetsuppgifterna
bör dock, för att inte bli alltför betungande, fördelas ut till avelskommittén samt andra
intresserade medlemmar.
De enskilda personer eller kommittéer som tilldelas uppdrag har att bearbeta
uppgiften efter bästa förmåga samt därefter rapportera resultatet till styrelsen för
eventuella påföljande åtgärder eller beslut.
Avelskommittén förväntas ta flera stora uppdrag för att uppfylla de i avelsstrategin
uppgjorda åtagandena. Det kan därför vara lämpligt att behålla det stora antalet
deltagare i denna kommitté under en nära framtid, dock med kravet att alla som väljs
noggrant ska ha fått presenterat för sig innebörden av uppdraget och haft möjlighet
att ta ställning till sitt beslut att ingå i avelskommittén. De ingående personerna bör
ha en seriös inriktning med en vilja att utföra nödvändigt arbete för att föra
Dvärgschnauzerringens många åtaganden framåt.
En sammanställning av de konkreta åtgärderna bifogas till rapporten (bilaga 14).
Dvärgschnauzerringens styrelse
/ e.u
Christina Forslund
Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 12
Bilaga 13
Bilaga 14

Rasstandard
Handlingsplan
Enkät till hundägare gällande hundar födda 1989 - 2003
Enkät till uppfödare ägande hundar födda 1989 - 2003
Sammanställning av svaren från hundägare och uppfödare
Rapport från uppfödar-/medlemsmöte den 25 oktober 2003
Rapport från uppfödar-/medlemsmöte den 30 oktober 2004
Historik
Sammanställning av uppgifter från if och Folksam
Sammanställning av uppgifter från Agria
Tabell över andel drabbade hundar i sjukdomar
Spindeldiagram MH-beskrivningar:
svart, peppar/salt, svart/silver
Antal registrerade dvärgschnauzervalpar, 10 år
Sammanställning av strategi/konkreta åtgärder
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