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1 INLEDNING
På Svenska Kennelklubbens (SKK) kennelfullmäktige år 2001, fattades beslut om att det för varje
hundras ska finnas en så kallad Rasspecifik avelsstrategi (RAS). Huvudansvaret för att sammanställa
RAS har respektive rasklubb. RAS ska beskriva både starka och svaga sidor inom rasen och innehåller
rasklubbens avelsrekommendationer. Därmed ska RAS utgå från en beskrivning av nuläget för rasens
hälsa, mentalitet och exteriör. Utöver detta skall strategin beskriva målsättningar samt hur och när
dessa mål ska nås.
Det här är Svenska Kromfohrländerklubbens RAS. Den är utarbetad av avelsrådet och är baserad på:
-

Det tidigare fastställda RAS från 2009
2013 års hälsoenkät
inrapportering av fastställda diagnoser från medlemmar till avelsrådet
statistik hämtat från SKKs register
vetenskapliga studier inom genetik och avel

Avelsrådets förslag till RAS publicerades på klubbens hemsida innan årsmötet 2016. En länk till denna
lades även ut på facebook. Medlemmar utmanades att maila eventuella kommentarer och
ändringsförslag till avelsrådet vilka presenterades för årsmötet innan röstningen. Årsmötet röstade
för avelsrådets förslag till RAS utan ändringar. Styrelsen har det formella ansvaret för dokumentet
och har godkänd RAS vid styrelsemötet i oktober 2016.
Ansvaret för rasens framtid ligger alltid ytterst hos den enskilda uppfödaren och ägaren till
avelshannen. För att kunna fatta relevanta beslut behöver den enskilda uppfödaren både allmänna
kunskaper om avel samt tillgång till fakta kring såväl den egna tiken som den tilltänkta avelshannen.
Detta behövs för att den kull som planeras ska ge hundar som ligger så nära som möjligt både de
övergripande målen angivna i avelspolicyn och de personliga avelsmålen.
SKK’s utlåtande för klubbens första RAS är bifogat som bilaga.

2 HISTORIA
2.1 Rasens ursprung
Kromfohrländerns historia går inte tillbaka till den grå forntiden. Inte heller är den en produkt av
genetiska ambitioner. Kromfohrländern är det lyckliga resultatet av en ren slump.
Rasens historia börjar i krigsslutet 1945, då en tovig, smutsig och hungrig hund kom strövande
genom de skogiga trakterna i södra Rheinland-Westfalen i nordvästra Tyskland, i ett område som
kallas Kromfohr. Det var här som Ilse Schleifenbaum fann honom och tog hand om honom. Han hade
smitit från en amerikansk lastbil, där han hade varit soldaternas maskot under frammarschen
österut. När han väl hade blivit rengjord och fått mat kunde man studera honom i lugn och ro. Han
var helt klart en griffon, en fransk strävhårs-vorsteh. I en av Griffonklubbens stamböcker från 1905
finns en bild på griffonhanen Zillo-Helmhof med domarkommentaren ”...man får genast intrycket av
en förstklassig hund...”. Den beskrivs som ”vit med brunt”, alltså vit pälsfärg med bruna tecken på
huvud och kropp. Griffon är en beteckning på flera hundraser. I det här fallet är det fråga om griffon
vendee och inte den belgiska griffonen, som räknas till dvärghundarna. Man finner den utefter hela
Frankrikes atlantkust i varierande storlekar och för det mesta vit-ljusbrun.
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2.2 Ur-Peter
Peter, eller rättare sagt Ur-Peter, var en trevlig familjehund men det var inte därför han blev berömd.
Hans karriär började när han parade grannens foxterriertik. Tiken var redan en äldre dam, det påstås
att hon var 18 år när hon födde kullen efter Peter. Hon såg ut som den lilla foxterrier som gjorde
skivmärket ”His Master’s Voice” så känt. Ni minns kanske bilden av den lilla foxen, som andäktigt
sitter och lyssnar vid den stora tratten till en vevgrammofon.
Valparna i kullen fick hålla till i en gammaldags murad bakugn, som kunde värmas upp. Det var svåra
förhållanden för alla under den här tiden strax efter krigsslutet. Man bodde och levde provisoriskt.
Också familjen Schleifenbaum hade det knappt. Det var inte enkelt att föda upp valparna, inte heller
att se till att de hamnade i goda händer. Fler kullar följde. Alla valpar uppvisade liknande
kännetecken. Ilse Schleifenbaum förstod det speciella med detta. Det här var en hund, som inte
kunde jämföras med någon annan ras. Och den var robust, lätt att föda upp. Annars hade den inte
haft en chans att överleva vid den här tiden.

2.3 En tysk hundras
Ilse Schleifenbaum beslöt, samtidigt som hon ägnade sig åt sina barn och engagerade sig i
uppbyggnadsarbetet efter kriget, att avla vidare på de här hundarna som en ras. Hon tog kontakt
med Otto Borner. De två bildade ett intressant team. Ilse Schleifenbaum hade energi och en
konstnärs kvalitetskänsla. Otto Borner hade erfarenhet. Han var en passionerad ”hundkarl” med
bakgrund i duv- och kaninuppfödning. Som en av de ledande var han med i rekonstruktionen av
”Verband für das Deutsche Hundewesen”, den tyska kennelklubben. Hans förtjänster inom detta
område ska inte diskuteras här. De är kända över hela världen. Hans insats för kromfohrländern
resulterade i att denna nya tyska hundras erkändes av FCI, den internationella
kennelklubbsorganisationen Fédération Cynologique International.

2.4 Vägen till erkännandet
Det blev en lång väg fram till erkännandet. Men Ilse Schleifenbaum tvekade varken inför kritik eller
besvär. Från tid till annan hade hennes man tio hundar med sig på skogspromenaderna; Otto Borners
hustru hade hand om upp till fjorton kromfohrländers i ett litet enfamiljshus. Det fanns inte köpare
för den okända rasen, unghundarna fick skänkas bort. Det var omöjligt att behålla alla. För att göra
rasen känd for man runt på hundutställningar. Det betydde att hundägarna skulle transporteras dit,
de skulle ha mat och husrum. På utställningarna fick man uppskattning men det skrattades också en
del åt de lustiga, flerfärgade nykomlingarna. Bland uppfödare och erfarna hundmänniskor väckte det
kynologiska experimentet stort intresse.
År 1955 lyckades man äntligen visa upp enhetlighet hos kullarna då det gäller exteriör och mentalitet
och man fick internationellt erkännande av en ny tysk hundras. Ilse Schleifenbaums kennel vom
Wellersberg och Otto Borners kennel vom Lenneberg blev då också officiella.

2.5 Finland
Den finska uppfödningen av kromfohrländer startades av Maria Åkerblom, motståndskämpen som
fått den främsta finska tapperhetsorden. På utställningen i Oldenburg 1956 fick hon se några
kromfohrländers från Ilse Schleifenbaums uppfödning och hon skaffade sig genast några
avelshundar. Mellan de två damerna uppstod en nära vänskap, vilket dock inte uteslöt att det kunde
förekomma livliga diskussioner dem emellan. Ämnet var ständigt mål och principer för aveln.
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2.6 Nya kennlar
Efter framgången och ansträngningarna inför erkännandet av rasen följde en tid av relativ stagnation.
Det var fortfarande svårt att göra rasen känd under 50-talet. Först i slutet av 60-talet, när Ilse
Schleifenbaum hade sin sista kull med Q-hundarna, dök de tre herrar upp som nu i egenskap av
uppfödare och styrelsemedlemmar har skapat ny aktivitet åt verksamheten. Det var greve Ewstarp,
Werner Rahmann och Helmut Koschnicke; sedan också Karl Eikenstedt och, inte att förglömma, Ute
Giersiepen. Hittills hade det funnits en stödförening som ägnade sig åt kromfohrländern. Rasklubben
hade funnits sedan 1955 med hemort i Siegen. Men den var begränsad till en vän- och familjekrets
och hade visat sig föga effektiv.
De nya herrarna engagerade sig nu med övertygelse och temperament. De sökte efter alla tikar som
de kunde få tag i och de använde stor energi för att skapa en bredare avelsbas för rasen. Ingen
utställningsresa var för lång, ingen färd för en parning för mödosam för att nå detta mål. Så lyckades
det slutligen att få fram cirka femtio valpar per år. Jämfört med andra raser är det ingenting. Men det
har under årens lopp resulterat i en långsamt ökande population, som borgar för kvalitet snarare än
kvantitet. Kromfohrländerns mentala egenskaper är måttstock för aveln. Exteriören måste
nödvändigtvis komma i andra rummet. Också nu, efter fyrtio års avelsarbete, kan man se svängningar
i kromfohrländerns exteriör; det är ingen schablonhund. Det är det som gör den så personlig. Till sitt
väsen är den ideala familje- och sällskapshunden, så som standarden beskriver den.
Källa: Wanda Gräfin von Westarp, Der Kromfohrländer. Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH,
Köln-Braunsfeld 1986.
Översättning och bearbetning: Märta Ericson

2.7 Internationellt
I Tyskland finns flera intresseorganisationer för kromfohrländer. Den FCI-anslutna klubben,
Rassenzuchtverein kromfohrländer e.V, är rasens moderklubb och står ansvariga för alla beslut kring
rasstandarden. Finland är det land utanför Tyskland med störst population med dryga 1100 individer
registerade. Schweiz’s rasklubb har ett mycket tätt samarbete med Tyskland. Dessa tre klubbar har
etablerat ett samarbete ffa när det gäller registrering av hälsostatus i länderna. I Finland har
rasklubben, godkänt av Finska Kennelklubben, sen några år arbetat med ett korsningsprojekt för att
på det sättet utvidga den genetiska variationen. Man har korsat in olika raser och den första
generationen är född. Dessa ska senare paras med renrasiga kromfohrländers. Det kommer att ta
flera generationer innan man ser hur detta kommer att påverka framtidens kromfohrländer.
Danmark och Norge har per dato inga egna rasklubbar. I Danmark är kromfohrländern ansluten till
Danske Kennelklubb genom Klubben för Små Selskabshunde (KSS). I Norge är rasen fortfarande
mycket liten (< 50 individer) och en organisering av rasen under NKK är tillsvidare inte aktuell.
Kromfohrländer finns även bland annat i Österrike, Nederländerna, UK och USA. UK och USA är inte
medlemmar av FCI och Kromfohrländer är per datum inte godkänd som ras i dessa länder.
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3 KROMFOHRLÄNDERN I SVERIGE
Den första hunden importerades till Sverige från Finland 1981 av Christian och Ursula Möller,
Falkentorps kennel. Det var en strävhårstik som hette Arletta. Hon fick två kullar, en -85 och en -86.
Tyvärr gick ingen av dessa avkommor till avel eftersom det visade sig att denna tik lämnat avkommor
med generell demodekos. År 1986 importerade Marita Kanervala, Kennel Kamtjatkas, tiken
Mindelmering från Finland som sedermera kom att bli stammoder till alla svenskavlade strävhåriga
kromfohrländers. År 2010 importerade Carina Bouvin, Kennel Dreamwishes, den första släthårkromfohrländer till Sverige, Emilero´s Ally at Dreamwishes. Hennes första kull föddes i 2014, en kull
med 8 valpar.

Mindelmering
Planerna på att bilda en rasklubb startade på Böda Sand på Öland tidig höst 2008 . En
interimsstyrelse bildades med avsikt att starta en rasklubb. Efter ett antal möten och förberedelser
skickades en kallelse ut till alla kromfohrländerägare med information om att det skulle hållas ett
första årsmöte i Kumla sommaren 2009. Där samlades ca 40 kromfohrländerägare och klubben
bildades med dessa ägare som medlemmar. Svenska Kromfohrländerklubben (SKLK) har varit en
avtalsansluten rasklubb i SKK sedan 2009.
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3.1 Nuläget
Klubben har arbetat enligt de bestämmelser som gett i klubbens stadgar.
Klubben hade per 31.12 2015, 229 medlemmar. Nya medlemmar är framför allt valpköpare som
under året har fått ett subventionerat medlemskap av klubben via sin uppfödare när de köpte valp.
Man ser dock att många av dessa medlemmar inte fortsätter sitt medlemskap när det första året är
över.
Klubben har under sina första 5 år avancerat från steg 1 till steg 2 i SKKs 4 stegindelningar för
rasklubbar. Detta ger bland annat klubben rättigheter att genomföra officiella specialutställningar. En
sådan har klubben planerat att genomföra 2017.
Klubben har arrangerat inofficiella specialutställningar samt klubbmästerskap i agility i samband med
sina årsmöten. Uppslutningen på klubbens rasträffar har varit ökande i takt med det ökande
medlemstalet. 2014 kom ca 80 röstberättigade medlemmar ( drygt 60% av alla medlemmar ) på
årsmötet och ca 50 hundar blev bedömda på den inofficiella utställningen.
Klubben har 2014 och 2015 representerats med en monter på rastorget på Stockholmsmässan och
2015 även på MyDog i Göteborg. Klubbens medlemmar har ställt upp för klubben för att på detta vis
kunna ge folk som är intresserade av Kromfohrländern en möjlighet att träffa rasen och få
information om den. Denna information skulle vara svår att ge på annat sätt eftersom det
fortfarande är en numeriskt liten ras. Det har rapporterats om stor uppslutning och intresse från
rasintresserade och annan publik.

‘
För att sprida information om rasen har klubben producerat en informationsfolder som ges ut i
montern vid de stora utställningarna. Klubben har även en aktiv websida,
www.kromfohrlanderklubben.se. Där finns information om rasen och om olika aktiviteter i klubben
för alla medlemmar och andra rasintresserade. Många av klubbens medlemmar är aktiva i sociala
media som t.ex. facebook och instagram, där man kan dela vardagsinformation och få svar på
frågeställningar kring rasen eller sin egen hund.
Det finns många entusiastiska medlemmar i klubben som har arrangerat rasträffar i form av bland
annat promenader, kurser, BPH-testar och föredrag runt om i landet. Folk som är nyfikna på rasen är
i de flesta sammanhang varmt välkomna att vara med och bekanta sig med rasen.
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4 POPULATION OCH AVELSSTRUKTUR
4.1 Genetisk variation och användning av avelsdjur
4.1.1 Registreringsstatistik 1990 – 2014
Det finns ingen exakt översikt över antalet kromfohrländers i Sverige. Det har registrerats 489
individer från 1995-2014. Några är exporterade och inte alla avlidna är inrapporterade till SKK.
Kromfohrländern har en genomsnittlig livstid på ca 11-12 år. De flesta registreringar som gjordes
innan 2003 kan därmed räknas bort från dagens population. Ett estimat på mellan 350-400 individer
per 2014 kan anses vara sannolikt.
Den första svenska valpkullen föddes i 1993. Denna finns numera inte med i SKKs register.
Första registreringen i SKK finner vi 1995 med fyra valpar. Det har varit en ständig ökning i antalet
registreringar och framför allt har antalet registreringar ökat kraftigt de senaste åren.
-

I perioden 1995- 1999 registrerades 25 individer, varav alla var svenskfödda, vilket ger ett
genomsnitt på 5 valpar/år.
I perioden 2000-2004 registrerades 47 individer, varav alla var svenskfödda, vilket ger ett
genomsnitt på 9,4 valpar/år.
I perioden 2005-2009 registrerades 128 individer, varav fem var importerade, vilket ger ett
genomsnitt på 24,6 svenskfödda valpar/ år.
I perioden 2010-2014 registrerades 289 individer, varav 21 var importerade, vilket ger ett
genomsnitt på 53,6 svensk födda valpar/år.

Rasen har visat en mycket stark tillväxtkurva de senare åren där man per 2014 ser en ökning i
genomsnittligt antal svenskfödda valpar/ år på 118% jämfört med förra 5-årsperioden (2005-2009).
Antalet importerade hundar/ år från perioden 2005-2009 till 2010-2014 har ökat med 420%. De
importerade hundarna kommer från Finland, Danmark och Tyskland. Med tanke på den smala
genpoolen i den svenska kromfohrländerpopulationen, är importer som går in i aveln mycket
välkomna. Dock har många av de importerade hundarna varit i nära släkt med den svenska
populationen så effekten på den genetiska variationen blir inte så stor som önskat.
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4.2 Kullstorlek
I Sverige har man har sett kullstorlekar från 1 till 11 valpar. Den genomsnittliga kullstorleken i Sverige
har varierat i liten grad.
-

I perioden 1995-2004 var genomsnittliga kullstorleken 5,63 fördelat på 13 kullar
I perioden 2005-2009 var genomsnittliga kullstorleken 6,66 fördelat på 19 kullar
I perioden 2010-2014 var genomsnittliga kullstorleken 6,02 fördelat på 33 kullar

Kullstorleken är något mindre än den man t.ex kan se i Finland senare år (7,35 fördelat på 17 kullar).

4.2.1 Målsättning:
-

En bibehållen kullstorlek

4.2.2 Strategi:
Utveckla avelsrekommendationer som utvidgar den genetiska variationen i populationen och arbeta
för en inavelsgrad per generation på under 2,5%
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4.3 Hanhundsanvändning
Hanar använda i perioden 1995-1999:

Fyra hanar användes under denna period och alla fick en kull.

Hanar använda i perioden 2000-2004:

Fem hanar användes under denna period. Två hanar står för 66,6% av alla kullar och 59,5% av alla
valpar födda under denna period, fördelat på 4 respektive 2 kullar. De övriga hanarna har haft en kull
vardera.

Hanar använda i perioden 2005-2009:

Nio hanar användes på totalt 131 valpar fördelat på 19 kullar. De tre mest använda hanarna står för
68,4% av alla kullar och 71,8% av alla valpar födda under denna period, fördelat på 6,5 respektive 2
kullar. Resterande hanar har haft en kull vardera.
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Hanar använda i perioden 2010-2014:

17 hanar har fått totalt 262 valpar fördelat på 43 kullar under denna period. 8 hanar har fått tre eller
fler kullar. De två hanarna som fått flest kullar står för 16,3% respektive 11,6% av alla kullar och 13,7
respektive 13,4% av antalet födda valpar.

4.3.1 Matadoravel
Den svenska husdjurgenetikern Dr. Per-Erik Sundgrens (SLU) studier visade att en hane ska vara far
till maximalt 5% av antalet valpar födda de senaste 5 åren (en generation) för att undvika en
matadoravel och därmed en försämring av den genetiska variationen i en population.
Tabellen nedan visar gränsen för matadoravel hos svensk kromfohrländer enligt Per-Erik Sundgrens
beräkningsmodell. Fram till slutet av 2000-talet var populationen för liten att max antal avkom per
hane kom upp i en genomsnittlig kullstorlek. Från 2010 till 2015 har detta antal ökat från 1 kull av
genomsnittsstorlek till 2,3 kullar per hane.
År
2005
2010
2015

Antall födda individer
de senaste fem åren
46
122
286

Max antal avkommor
per hane
2,3
6,1
14,30

Jämfört med statistiken som presenterats ovan, visar detta en kraftig matadoravel. I en population
med en smal genpool, försvårar matadoravel möjligheterna för senare generationers tikägare att
hitta en svenskfödd hane som inte är i släkt med tiken. Beroende av hur många barnbarn dessa hanar
får och hur dessa blir använd i avel, kan detta leda till stora svårigheter att hitta inhemska avelsdjur
som inte är för nära släkt.
Resultaten av den tidigare matadoravel är idag en känd problemställning for rasen i Sverige. Med
ytterligare tendens till matadoravel de senare åren, kan det leda till minskning av den genetiska
variationen i populationen trots nya importer.
Klubben beslutade på årsmötet 2014 att upprätta en digital avelskatalog. På det sättet blir det
enklare för tikägarna att hitta en passande hane till sin tik, och med flera hanar tillgängliga för avel
kan man enklare komma ifrån matadoraveln. Arbetet med avelskatalogen sattes igång hösten 2014.
Information om avelkatalogen finns på klubbens hemsida. Uppslutningen bland hanhundsägarna har
inte varit så stor som man hoppades.
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4.3.2 Farfarskurva
Tabellen visar de hanar som har bidragit med sina gener i minst två generationer i Sverige.

De flesta hanarna med stort antal barnbarn, är de som även har ett stort antal avkommor. Man ser
även exempel där hanar med ett mindre antal svenskfödda avkommor har fått många barnbarn.
Det stora antalet barnbarn är ofta en effekt av matadoravel där även många av avkommorna går
vidare i avel. Dessa siffror visar att en mycket stor andel svenskfödda kromfohrländers har en eller
flera av dessa hanar representerade fler än en gång i sin stamtavla.
Ytterligare en risk med matadoravel, speciellt vad gäller unga hanar, är bristen på en utvärdering av
avkommorna. Om hanen senare visar sig vara bärare anlag för sjukdom, har dessa redan hunnits
spridas i populationen och risken för sjukdom i kommande generationer är överhängande.

4.3.3 Målsättning
-

Att skapa en genetisk sund och livskraftig svensk population där ett stort antal hanar bidrar
med få kullar.
Undvika upprepad användning av en enstaka hane innan en utvärdering av avkommorna är
möjlig
Öka användningen av utlandsfödda hanar.

4.3.4 Strategi
-

En hane ska vara minst 2 år innan första parning.
Att en hane ska få maximalt 15 avkommor/3 kullar under sin livsperiod (max 5% av antalet
registrerade svenskfödda valpar den senaste 5-årsperioden).
Efter de två första kullarna bör hanens avkommor utvärderas innan han används i avel en
tredje gång. Detta innebär att avkommorna bör vara minst två år.
Fortsatt information till svenska kromfohrländerägare om behovet att få in flera hanar i avel
och uppmana hanhundsägarna att registrera sin hund i avelskatalogen.
Information om tillvägagångssättet vid parning utomlands (framför allt Finland och Tyskland)
och för import av sperma och därmed artificiell inseminering. Avelsrådet är behjälpligt att
förmedla information om hanhundar utomlands.
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4.4 Inavelstrend
4.4.1 Inavel
Inavel betyder att individer som är släkt med varandra får avkommor.
Risken för dubblering av genanlag (homozygoti) ökar ju närmre släktskapet är, vilket innebär att
individen ärver en likadan allel (genvariant) både från mor och far. .Alla individer bär på sk recessiva
alleler och många ärftliga sjukdomar orsakas av recessiva sjukdomsalleler. Egenskapen som dessa
alleler kodar för kommer bara till uttryck om två sådana alleler förekommer i dubbel uppsättning i ett
genlocus (homozygot). Om en sådan allel förekommer tillsammans med en frisk allel (två olika alleler
för samma gen = heterozygot) insjuknar inte individen själv men blir anlagsbärare. Individen som
ärver två recessiva sjukdomsalleler utvecklar sjukdomen medan individen som ärver två friska alleler
förblir frisk och kan inte föra sjukdomen vidare till nästa generation. Vid inavel genom generationer
får man en ökning av andelen homozygota individer (homozygotisering) i populationen och effekter
som kallas för inavelsdepression. Den tar sig ofta i uttryck som nedsatt immunitet, ökat
sjukdomsfrekvens, lägre fertilitet, ökande antal missbildningar, sämre tillväxt etc.

4.4.2 Inavelsgrad
I en sluten population ökar inaveln hela tiden. När man uppger en inavelsgrad i % anger den
ökningen av inavelgraden i en bestämd parning beräknad på ett visst antal generationer. I SKK
beräknas inavelsgradens ökning över 5 generationer enligt tabellmetoden i de fall SKK sitter inne
med all information om avelsdjuren. Hos importhundar hittar man t.ex bara information om 3
generationer. Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar är de hundar som
bidrar till en avkommas inavelsgrad.
Föräldrar – avkomma: 25%
Helsyskon: 25 %
Halvsyskon:12,5 %
Förälder- barnbarn:12,5 %
Mor eller farföräldrar -dotterdotter eller sonson: 12,5 %
Morbror eller farbror - systerdotter sonson: 12,5 %
Kusiner: 6,25%
Sysslingar: 3,13%
Pysslingar: 1,56 %
Information hämtat från SKK-s hemsida:
”SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25%,
d.vs. kusinparning. För att undvika tät släktskapsavel kan uppfödare idag lätt beräkna en fiktiv kulls
inavelsgrad genom en provparning i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.
Finns en hund flera gånger i t.ex moderns stamtavla men inte i faderns stamtavla påverkas inte
avkommans inavelsgrad. Om en hund med hög inavelsgrad paras med en helt obesläktad individ
bryts inaveln och avkomman får 0 % i inavelsgrad.”

14

4.4.3 Effektiv populationsstorlek
Den effektiva populationsstorleken (Ne ) beskriver hur en bestämd population reagerar genetiskt på
inavel och genetisk drift (ändringar i den genetiska sammansättning i en population som följd av
sammanträffanden och inte naturligt urval). Ne kan också kallas ”den genetiska
populationsstorleken”. Ne är nästan alltid lägre än det numerära antalet individer i populationen.
Fluktuationer i populationens storlek, antalet individer av vardera kön, överlappande generationer
samt hur individer lyckas med att reproducera sig (variationen i antalet avkommor per förälder) är
faktorer som alla påverkar Ne.
Den effektiva populationen kan ses utifrån inavelsgraden. I en population måste Ne vara minst 100
för att den ska förbli livskraftig. Det tillsvarar en genomsnittlig inavelsgrad för en generation (5 år) på
2,5% eller lägre. Inavelsgrad på 5% tillsvarar Ne= 50, vilket är en icke-bärkraftig population.
Inavelsökningen i en ras bör alltså understiga 2,5% vilket ger en stegring på 0,5% per generation. I en
liten ras med få kullar per år kommer inavelsgraden kunna påverkas betydligt av enstaka, eller få
kullar, med mycket hög inavelsgrad. Vid sådana tillfällen kan det vara mera korrekt att se till medianvärdet och se hur många kullar som är under/över 2,5% för att läsa inavelsgraden.

4.4.4 Inavelsgrad hos Kromfohrländer 1995-2014:

Period
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014

Inavelsgrad %
10,72
2,52
3,58
2,36

Medianvärdet %
12,95
0,8
4,1
2,7

% kullar inavelsgrad ≤2,5%
0
66,66
5,56
51,16%

Förutom perioden 1995-1999 med en mycket hög inavelsgrad, har den genomsnittliga inavelsgraden
över en generation varierat något men hållit sig relativt låg. I perioderna 2005-2009 och 2010-2014
finns det enstaka kullar med inavelsgrad över SKKs regel på max 6,25% som drar upp genomsnittet
sina respektive år. Sista period, 2010-2014, har ett snittvärde på 2,36. Om man ser till den effektiva
populationen ligger den just över gränsen för att vara bärkraftig. 48,84% av kullarna i denna period
har en inavelsgrad över 2,5% med ett övre värde på 6,1%, vilket ligger under SKKs rekommenderade
max-värde. Svenska kromfohrländerklubben har tidigare inte haft avelsrekommendationer utöver
SKK’s generella regler. Trots detta har uppfödarna haft en bra fokus på att hålla inavelsgraden låg,
och klart att hålla den betydligt lägre än SKKs rekommenderade maxvärde på inavelsgraden.
Klubben rekommenderar att alla som ska använda sin hund i avel att noggrant undersöka
inavelsgraden för den aktuella parningen. För aktuella avelsdjur registrerade i SKK är denna
information lätt tillgänglig på SKK avelsdata. Om man vill använda utländska hanar ska man noggrant
kontrollera stamtavlan, helst 5 generationer bakåt och räkna manuellt. Det finns inavelskalkulatorer
på nätet man kan ta hjälp av.
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4.4.5 Målsättning
-

Att inavelsgraden hålls under 2,5% i varje generation för att öka populationens livskraft.
Att ökningen inavelsgraden i varje enskild parning är under 2,5% när så är möjligt, och får
inte under några omständigheter gå över SKKs absoluta övre gräns på 6,25%.

4.4.6 Strategi
-

Informera uppfödare och hanhundsägare om det viktiga att för varje parning i högsta möjliga
mån söka en så låg inavelsgrad som möjligt, allra helst under 2,5%.
Samma kombination tik/hane ska inte upprepas om inte första kullen blev mycket liten och
att det totala antalet valpar från en och samma kombination inte förväntas överskrida en
normalstor kull.
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5 HÄLSA OCH SJUKDOMAR
För att få en bättre översikt över rasens hälsosituation skickade klubben i 2013 ut en hälsoenkät till
alla kända (dåvarande och tidigare) kromfohrländerägare. Enkäten skickades i pappersform. Totalt
skickades den ut till 235 personer och 139 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 59% .
Svarsfrekvensen får anses vara god. Hälsoenkäten kommer att upprepas var femte år och nästa enkät
skickas därmed ut år 2018.
SKLK önskar ha en så korrekt översikt som möjligt över hälsotillstånden i populationen. En diagnos
som påvisas i något eller några enstaka spridda fall utgör inget problem för rasen som en population,
med mindre att man kan misstänka ett ärftligt ursprung och att man låter dessa individer få gå vidare
i avel. Dock vill klubben ha möjlighet att, på ett tidigt stadium, uppmärksamma förekomst och
eventuell ökning av ärftliga sjukdomar för att tidigt kunna vidta eventuella åtgärder. P.g.a detta har
SKLKs avelsråd även uppmanat ägare att informera avelsrådet om alla eventuella diagnoser deras
hundar får påvisat, och framför allt gäller det för diagnoser som kan ha en ärftlig bakgrund. Den
information klubben fått in ger grundlag för de målsättningar och strategier SKLK har satt för
hälsofrågor i perioden 2016-2020.
Den svenska kromfohrländerpopulationens största utmaning de närmsta åren får anses vara en
tillräcklig genetisk variation. Vad gäller målsättningar, strategier och avelsrekommendationer för
olika sjukdomar så har vi därför vägt behovet av ökad genetisk variation och att så många hundar
som möjligt används i avel, mot att undvika avelsdjur med sjukdom i nära linjerna.

Hälsotillstånd
140
120
100
80
60
40
20
0
Mycket gott

Gott

Medelgott

Dåligt

Mycket dåligt

Vet ej

På frågan hur ägaren uppfattade hundens generella hälsotillstånd svarade 126 stycken (92%)
”Mycket gott”. Två stycken bedömde hundens hälsotillstånd som ”medelgott” och fyra stycken som
”gott”. Fem stycken besvarade inte frågan alternativt kryssade i flera svar.
För 72 hundar (53%) angav ägaren att de aldrig varit sjuka eller skadade.
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De fyra vanligaste enskilda åkommorna med fem eller fler fall var följande:
1. Tandsten (9 hundar, 7%)
2. Hyperkeratos (8 hundar, 6%)
3. Epilepsi (5 hundar, 4%)
Allergi (5 hundar, 4%)
Tandsten är ingen sjukdom i sig. Det bildas som ett resultat av bristande munhygien och kan leda till
kronisk inflammation i tandtött och käkben (parodontit). Inget tyder på att kromfohrländern som ras
bildar tandsten lättare och snabbare än vad som är normalt. Avelsrådet väljer därför bortse från
denna punkt.

5.1 Hyperkeratos
Digital hyperkeratos (DH) har i många år varit den mest vanliga ärftliga sjukdomen hos
kromfohrländern och betecknas med olika namn som familiar footpad hyperkeratosis (heritated
footpad hyperkeratosis – HFH) eller ”corny feet”.
Trampdynorna blir förtjockade på alla fyra tassar. Hornlagret blir mindre elastiskt och det kan bildas
sprickor som kan bli djupa och smärtsamma och ger risk för sekundära infektioner. Symptomen visar
sig innan 6 månaders ålder.
Nedärvningen av DH hos kromfohrländern är monogen autosomalt recessiv. För att en individ ska få
sjukdomen (homozygot) måste den få en kopia (allel) av den ”sjuka” varianten av genen från var av
sina föräldrar. En bärare har bara en kopia (heterozygot) och är inte sjuk, utan nedärver anlaget till
sina avkommor. Om två bärare paras kommer, statistiskt sett 25% bli sjuka, 50% blir bärare och 25%
blir fria från sjukdomsanlaget. Om en bärare paras med en individ fri från sjukdomsallelen blir inga
valpar sjuka och 50% blir bärare.
Mutationen som orsakar hyperkeratos hos kromfohrländer och irländsk terrier identifierades 2014.
Det finns nu ett gentest tillgängligt på olika laboratorium i Europa. Under 2011 bidrog många av
klubbens medlemmar med blodprov från sina hundar till en motsvarande studie i regi av Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). Den studien publicerades i början av 2016.
Genom att testa alla avelsdjur för DH-status kan man numera med mycket enkla medel helt undvika
att sjuka djur och reducera antal bärare. Det är fortfarande viktigt med fokus på DH, men det får inte
bli på bekostnad av den genetiska variationen. Bärare som innehar andra önskvärda egenskaper skall
kunna användas i avel, men får bara paras med en icke-bärare (homozygot normal).

5.1.1 Målsättning:
-

Inga nya individer med hyperkeratos.
Central registrering av DH-status enligt SKKs hälsoprogram steg 1.

5.1.2 Strategi:
-

-

Alla avelsdjur ska ha känd DH-status.
Anlagsbärare behöver inte uteslutas ur avel om den paras med en fritestad (frisk) individ. Vid
möjlighet att välja mellan två helt likvärdiga individer vad gäller inavelsgrad, övrig hälsostatus
och mental status, är det rekommenderat att välja individen som är fri från DH-allelen.
Klubben ska under 2016 skicka in en ansökan till SKK om central registrering av DH-status,
enligt SKKs hälsoprogram steg 1.
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5.2 Epilepsi eller epilepsiliknande symptom
Epilepsi är anfall som utlöses av en onormal elektrisk aktivitet i hjärnbarken. Ett anfall kan vara från
ett par sekunder till flera minuter, i värsta fall i flera timmar. Symtomen kan skilja sig kraftigt åt
beroende på vilken del av hjärnbarken och hur stor del av hjärnbarken som är involverad, från att
hunden står och stirrar rakt fram, till att hunden ramlar omkull och har kraftiga ryckningar i hela
kroppen. Oavsett hur litet eller kraftigt anfallet är, är hunden alltid medvetslös och inte kontaktbar
under tiden anfallet pågår. Ett anfall som varar konstant mer än 5-10 minuter eller där kortare anfall
kommer mycket tätt kallas status epilepticus. Det är ett tillstånd som kan ge hjärnskador och i värsta
fall vara livshotande om inte anfallet bryts. Hos hundar är det mest vanligt med så kallad primär, eller
idiopatisk epilepsi. Primär epilepsi har i de flesta fall en genetisk orsak. Med reaktiv epilepsi menas
anfall som orsakas av något inuti kroppen som påverkar hjärnan, i regel annan systemisk sjukdom.
Sekundär epilepsi orsakas av abnormiteter inuti själva hjärnan, som t.ex. inflammation, tumörer med
mera. Primär epilepsi ses först och främst hos unga hundar. De första symptomen kommer oftast i
åldern 6 månader till 5 år. Mellan anfallen är hunden frisk.
Generellt ses epilepsi hos 1-2 % av alla hundar. I SKLKs hälsoenkät uppgav 4% att hunden hade
epilepsi. Det tyder alltså på en förhöjd förekomst hos svenska kromfohrländers jämfört med den
genomsnittliga hundpopulationen.
Internationellt, bland annat i Finland, arbetas det med att försöka hitta nedärvningen och identifiera
de gener som är involverade i epilepsi hos hund.

5.2.1 Målsättning
-

Att förekomsten av idiopatisk epilepsi inte ökar, dvs. hålls under <4%

5.2.2 Strategi
-

-

-

Inte använda djur som själva har epilepsi i vidare avel.
Hundar som tidigare har gett en avkomma med epilepsi kan användas med särskilt stor
aktsamhet i avel om individen har andra för rasen särskild önskvärda egenskaper.
Hundar som tidigare har get avkommor med epilepsi får inte paras i samma kombination.
Hundar med kullsyskon med epilepsi kan användas med stor försiktighet och avelsdebuten
ska senareläggas till tidigast 3 års ålder för att undvika att hundar som själva utvecklar
epilepsi används i avel.
Uppmana ägare till hundar med påvisad epilepsi att genast rapportera in detta till avelsrådet
och att ge avelsrådet tillstånd till att lämna ut denna information vid förfrågan av t.ex.
uppfödare inför parning.
Uppmana ägare med hundar med påvisad epilepsi att bidra med blodprov till
forskningsprojektet i Finland.
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5.3 Hypersensitivitet/ allergi
Hypersensitiviet (ofta kallat allergi) verkar vara den snabbast växande sjukdomen i den svenska
kromfohrländerpopulationen. Hypersensitiviet kan ge olika symptom. Hos hund är klåda och andra
hudproblem, inklusive upprepade öroninflammationer eller analsäcksinflammationer, de mest
vanliga symptomen. Symptom från mag-och tarmkanalen är inte ovanligt.
Vid allergier har immunförsvaret byggt upp en försvarsreaktion mot ämnen som kroppen normalt
inte skulle reagerat på, så kallade allergener. Inomhusallergener som hundar kan reagera på är t.ex.
olika kvalster eller hud från andra djur och människan. Utomhusallergener är framför allt pollen av
alla slag. Vid foderallergier utgör allergenerna olika proteiner.
Det finns en genetisk disposition för att utveckla allergi. Det föreligger en komplex nedärvning, som
per idag är okänd. Utöver den genetiska dispositionen måste kroppen komma i kontakt med ett
allergen som immunförsvaret reagerar på och ger en inflammationsreaktion i djuret, dvs. sjukdomen
har både genetiska och miljömässiga faktorer. Allergi kan utvecklas hela livet, men i de flesta fall visar
sig de första symptomen innan 2 års ålder.
Allergi var tills för ett fåtal år sedan inte ett känt problem hos den svenska
kromfohrländerpopulationen. I hälsoenkäten från 2013 hade 5 individer fått denna diagnos. Efter
detta har det tillkommit flera som är diagnostiserade och ytterligare andra är under
veterinärutredning på grund av misstanke om allergi. Det är idag totalt ett tiotal kända fall. De flesta
har kvalster- eller foderallergi. Några är multiallergiker och reagerar på flera allergener, både
inomhus- och utomhusallergener samt foder. Avelsrådet anser denna utveckling som mycket
bekymmersam. Det är av stor vikt för rasens hälsomässiga framtid att ägare informerar uppfödare
och hanhundsägaren samt klubbens avelsråd om hunden diagnostiseras med allergi. Både tik- och
hanhundsägare måste vara kritiska till egna djur och låta dom genomgå en allergiutredning innan
djuren används i avel om de har misstanke om att hunden ”inte tål något”, har ihållande eller
upprepad klåda, hud- eller magproblem. Man måste även ta sig tid att utvärdera varje kull. Då
sjukdomen ofta inte är diagnostiserad förrän efter 1,5-2 års ålder bör man avvakta ny parning av
föräldradjuren tills avkomman är 2 år. Vidare måste det råda öppenhet och ärlighet bland uppfödare
om påvisad sjukdom i en linje. På så sätt kan man vidta åtgärd för att stanna den utveckling vi sett de
senaste åren.

5.3.1 Målsättning
-

Att förekomsten av allergi inte ökar, dvs. hålls under <4%

5.3.2 Strategi
-

-

Inte använda djur som själva har allergi i vidare avel.
Hundar som tidigare har gett en avkomma med allergi kan användas med särskilt stor
aktsamhet i avel om individen har andra för rasen särskild önskvärda egenskaper.
Hundar som tidigare har gett allergi får inte paras i samma kombination.
Hundar med kullsyskon med allergi kan användas med stor försiktighet och avelsdebuten ska
senareläggas till tidigast 3 års ålder för att undvika att hundar som själva utvecklar allergi
används i avel.
Uppmana ägare till hundar med påvisad allergi att genast rapportera in detta till avelsrådet
och att ge avelsrådet tillstånd till att lämna ut denna information vid förfrågan av t.ex.
uppfödare inför parning.
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5.4 Övriga sjukdomar i immunsystemet
Immunmedierade sjukdomar är en betäckning på en lång rad diagnoser. Om individens
immunsystem reagerar på kroppsegna strukturer/proteiner kallas detta en autoimmun reaktion.
Beroende på vilken vävnad som drabbas kan man se sjukdomar i t.ex. blod, njurar, leder, hud etc.
Immunmedierade sjukdomar ger ofta stora problem för individen, i vissa fall är de livshotande. I de
fall medicinsk behandling lyckas, är en livslång terapi nödvändig.
I hälsoenkäten uppgavs det att två hundar hade eller hade haft någon autoimmun sjukdom. Dessa
fall var inte i släkt och diagnoserna var olika. Ytterligare två fall har kommit till avelsrådets kännedom
efter 2013. De två senare fallen är kullsyskon och diagnosen var densamma. Hundarnas mamma har
endast fått denna kull och är tagen ur avel efter diagnosen. Hundarnas pappa har fått totalt 21
avkommor i Sverige. Ett kullsyskon till de sjuka hundarna har fått avkommor i Sverige.
Generellt kan man anse immunmedierade sjukdomar som ett viktigt, men i nuläget litet, problem i
den svenska kromfohrländerpopulationen. Då dessa sjukdomar kan medföra stort lidande för
individen, stora ekonomiska kostnader för ägarna och begränsningar i användningen av hunden då
medicinering ger karens för alla tävlingar, anser klubben det ytterst viktigt att använda individer med
immunmedierade sjukdomar i linjen med stor aktsamhet i avel.

5.4.1 Målsättning
-

Inga fler fall av autoimmuna sjukdomar

5.4.2 Strategi
-

-

Hundar som tidigare har gett en avkomma med autoimmuna sjukdomar kan användas med
särskilt stor aktsamhet i avel om individen har andra för rasen särskild önskvärda egenskaper.
Hundar som tidigare har gett autoimmuna sjukdomar får inte paras i samma kombination.
Hundar med kullsyskon med immunmedierad sjukdom kan användas med stor försiktighet
och avelsdebuten ska senareläggas till tidigast 3 års ålder för att undvika att hundar som
själva utvecklar immunmedierad sjukdom används i avel.
Uppmana ägare till hundar med påvisad immunmedierad sjukdom att genast rapportera in
detta till avelsrådet och att ge avelsrådet tillstånd till att lämna ut denna information vid
förfrågan av t.ex. uppfödare inför parning.
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5.5 Ögon

I hälsoenkäten uppgavs att nio hundar att hade någon form av ögonproblem. Då vi inte fått exakt
diagnos på flera av hundarna, kan dessa fall inte ingå i sammanställningen över eventuellt ärftliga
sjukdomar.

5.5.1 Katarakt
Katarakt är en av de ärftliga sjukdomar som varit känd hos kromfohrländern under en längre tid.
Sjukdomen är även känd som ”grå starr”. Katarakt betecknar varje oklarhet i ögonlinsen eller dennas
kapsel, oberoende av orsak. Katarakt kan ha många orsaker. Det kan vara medfödda förändringar,
genetiska faktorer, skador på grund av toxiner (gifter), näringsmässiga faktorer, strålningsskador och
trauma. Katarakt kan komma som följd av åldersförändringar i linsen samt sekundärt till annan
ögonsjukdom (oftast PRA) eller annan systemisk sjukdom (t.ex. diabetes mellitus).
Ärftlig katarakt kan vara medfödd eller komma senare i livet. Vid medfödd katarakt finns
förändringarna redan vid förlossningen. Juvenil katarakt (även kallat utvecklingskatarakt) ses efter 8
veckors ålder, medan senil katarakt i regel förekommer hos äldre djur. Senil katarakt ska dock inte
förväxlas med normala åldersförändringar i linsen.
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Det är sannolikt att den reduktion i förekomsten som vi sett är en effekt av det fokus svenska
kromfohrländeruppfödare haft på problemet där de allra flesta rutinmässigt ögonlyser sina avelsdjur
och valpar. För att fortsätta den goda utvecklingen är det tillsvidare viktigt att fortsätta ha goda
rutiner med att låta avelsdjur och valpar ögonlysas.
PHTVL/PHPV, viterusdegeneration, retinopati, irisatrofi, distichiasis/trichiasis/ ektopiska cilium,
bristande tårkanalsöppning är bara diagnostiserat i enstaka fall och är inget problem i populationen.
Det uppmärksammas att det t.ex i Tyskland inte är vanligt att ögonlysa hundar. De har inte heller
veterinärer som är specialutbildade som ögonlysare och alla veterinärer får göra undersökningen,
vilket inte kan anses som tillförlitligt. Undersökningar som gjorts av diplomerade oftalmologer
ansluten European Collage of Veterinary Ophthalomologist är tillförlitliga.

5.5.2 Målsättning
Bibehålla dagens goda status med tanke på ögonsjukdomar generellt och katarakt i synnerhet.

5.5.3 Strategi
SKLK har valt att ta stöd av rekommendationer som givits av European College of Veterinary
Ophthalmologists Hereditary Eye Disease committee och svenska diplomerade ögonspecialister.
-

-

-

-

Avelsdjur: Alla avelsdjur ska undersökas för ärftliga ögonsjukdomar. Undersökningen ska inte
vara äldre än 12 månader gammal vid parningen. Undantag ges för utländska hanar boende i
länder utanför Norden där ögonlysning av ögonspecialist är sällsynt. Vi anser att nyttan med
att använda utländska hanar i avel är större än risken för sjukdom.
Valpar: Alla valpar ska ögonlysas vid 6-8 veckor ålder.
Importhundar: Klubben rekommenderar att alla som importerar hundar från land där
ögonlysning inte görs ruitnmässigt, t.ex. Tyskland, antingen ber uppfödaren göra detta innan
leverans eller genomför undersökningen när hunden kommit till Sverige.
Hundar med medfödd katarakt ska inte användas i avel. Undantag är där en klar, icke-ärftlig
orsak kan påvisas.
Hundar med utvecklingskatarakt ska inte användas i avel. Undantag är hundar med främre Ysömskatarakt. Dessa kan användas med stor försiktighet om de annars representerar goda
avelsdjur (dvs. innehar egenskaper som är mycket önskvärda i rasen) och paras med hundar
fri för tillsvarande katarakt.
Hundar med nära släktningar med ärftliga ögonsjukdomar kan användas med försiktighet i
avel.

För övriga ärftliga ögonsjukdomar hänvisas till avelsrekommendationer gett av European College of
Veterinary Ophthalmologists Hereditary Eye Disease committee.
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5.6 Skelett/ ledproblem:
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I hälsoenkäten svarade 4% att hunden har/har haft någon form av skelettproblem. Det var dock
ingen diagnos som förekom mer än en gång. HD (höftledsdysplasi), ED (armbådsledsdysplasi) och
patellaluxation var inte bland de diagnoser ägarna uppgav i hälsoenkäten.
I statistiken i SKKs register ser man att det är ett mycket litet antal hundar som har gjort HD/ED
röntgen och få hundar som undersökts för patella luxation (överrörlighet av knäskålen). Bara
enstaka individer är registrerade per år, förutom 2009 där 9 individer är patellaundersökta. En av
dessa hade en grad 1 luxation. I 2005 fick en hund grad 2 i ED. Alla hundar som undersökts för HD
har fått grad A eller B (två graderingar för ”normal”). Antal registreringar är dock för få för att säga
något säkert om förekomsten av dessa åkommor i den svenska kromfohrländerpopulationen.
Mörkertal kan finnas. De hundarna som är registrerade med avvikelse från det normala i SKKs
register blev inte inrapporterade till klubben via hälsoenkäten. Ingen ägare har gett uppgifter om
hältor eller artroser som är vanliga sekundära följder av de nämnda diagnoserna. Utifrån den
information som är tillgänglig för klubben finns skelett- och ledsjukdomar i mycket liten grad i rasen
och kan inte anses som ett problem i populationen idag.
Under 2014-2015 blev två hundar diagnostiserade med artros med kraftig broskdegeneration i
armbågar och knän. Trots att förändringarna orsakas av tillväxtrubbningar som uppstår vid 4-6
månaders ålder, har båda individerna varit fria från tydlig hälta fram till ca 5 års ålder. Ingen av de
aktuella hundarna hade fått sina leder röntgade tidigare i livet. Att de kliniska symptomen
uppkommit så sent i livet är sannolikt på grund av rasens låga vikt. Den ena hunden har lämnat en
kull efter sig innan symptom uppstod. Det är osäkert om förändringarna är av ärftlig karaktär, men
det kan inte uteslutas då de två hundarna är halvsyskon och de påvisade förändringarna har ofta hög
ärftlighet.
Det är mycket viktigt att klubben i framtiden får information om hältor orsakats av led/skelettproblem.
Klubben ser idag inte grund för att rekommendera att alla avelsdjur systematiskt ska genomgå
undersökningar för skelett- eller ledsjukdomar. Det kan dock anses som positivt att ha känd normal
patella-, HD- och ED status på avelsdjuren.

5.6.1 Målsättning
Bibehålla en god hälsostatus i skelett och leder

5.6.2 Strategi
-

Hundar med avvikelser från det normala i skelett och/eller leder ska inte användas i avel.
Släktingar till djur med avvikelser från det normala i skelett och leder kan användas med
mycket stor försiktighet i aveln.
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5.7 Urinvägar
5.7.1 Urinsten
Urinstenar bildas av mineralutfällningar i urinen. De bildas mestadels i urinblåsan, men kan även
bildas i njurar och urinledare. Urinkristaller/-stenar retar slemhinnan och kan orsaka
urinvägsinflammationer och polypbildningar. Stenar som följer urinen in i urinröret kan leda till full
obstruktion så att hunden kan inte tömma blåsan, ett livshotande tillstånd om det inte åtgärdas akut.
Det finns flera olika typer urinstenar med olika orsaker till att dom bildas. Några är lättlösliga med
enkla tilltag som foderändring och reglering av surhetgraden i urinen, medan andra inte går att lösa
upp men måste opereras ut.
Från utlandet är det rapporterat fall med cysteinuri hos kromfohrländer. Detta är orsakat av en ärftlig
defekt i njurarna. Cysteinuri är inte rapporterat till klubben och är inte att anse som ett problem i
svenska kromfohrländerpopulationen.

5.8 Hjärta-och cirkulations-, reproduktion-, matsmältnings-, hormon- och,
blodsystemen samt cancer
Den svenska kromfohrländerpopulationen har inte ökad förekomst av sjukdom.

5.9 Kastration
Av de 135 som svarade på frågan i hälsoenkäten hade 19 (14%) kastrerat kirurgiskt och 4 (3%)
kastrerat kemiskt. Av dessa 23 så kastrerades 11 hundar (48%) av beteendemässiga orsaker, 7 (30%)
av medicinska orsaker och 4 (17%) i förebyggande syfte. En uppgav inget skäl.
Hos hanarna var beteende den vanligaste orsaken till kastration, de sju kastrerade tikarna
kastrerades på grund av sjukdom som t.ex. livmoderinflammation eller i förebyggande syfte.
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6 BETEENDE
Totalt har per datum 20 kromfohrländers genomgått och fullfört BPH och 15 stycken har genomfört
MH, vilket gör att materialet är alltför litet för att dra några slutsatser utifrån detta.
Rasens BPH-spindel

I hälsoenkäten upplevde 96% av de som svarade att vardagen med hundarna fungerade ”mycket
gott” och 3,8% (5 st) uppgav att den fungerade måttligt. 32% av hundägarna uppgav att det fanns
någonting i deras hunds beteende som upplevdes som problematiskt på något sätt. När ägarna fick
specificera vad som uppgavs vara problematiskt kunde följande tabell sammanställas:
Inga problem
Rädsla/reservation människor
Övrigt
Hundmöten
Aggressivitet hundar
Hoppig
Skällig
Rädsla generellt
Rädsla/reservation hundar
Aptit
Utfall
Morrig
Hantering
Separationsångest

Totalt
Hanar
Tikar
94 (67,6%)
45 (68%) 49 (67,1%)
13 (9,4%)
4 (6,1%)
9 (12,3%)
9 (6,5%)
6 (9,1%)
3 (4,1%)
8 (5,7%)
5 (7,8%)
3 (4,1%)
5 (3,6%)
2 (3,0%)
3 (4,1%)
4 (2,9%)
2 (3,0%)
2 (2,7%)
4 (2,9%)
1 (1,5%)
3 (4,1%)
3 (2,2%)
2 (3,0%)
1 (1,4%)
3 (2,2%)
2 (3,0%)
1 (1,4%)
2 (2,2%)
1 (1,5%)
1 (1,4%)
2 (2,2%)
0 (0%)
2 (2,7%)
2 (2,2%)
2 (3,0%)
0 (0%)
2 (2,2%)
2 (3,0%)
0 (0%)
2 (2,2%)
1 (1,5%)
1 (1,4%)
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Vad som upplevs som ett problem är självklart mycket individuellt och vad gäller just beteende spelar
självklart också miljön en stor roll.
På frågan om ägaren uppgav att hunden fungerade lika bra tillsammans andra hundar av samma
respektive annat kön, svarade 37 (56%) av hanhundsägarna att deras hundar fungerade sämre i hop
med andra hanhundar. Det varierade dock stort hur bra/dåligt hundarna gick ihop med andra hanar,
alltifrån «kan behöva lite invänjningstid med främmande hanar» till «hanhundsaggressiv» uppgavs.
Tio stycken (15%) uppgav att deras hane var hanhundsaggressiv.
Av tikarna uppgavs att 15 stycken (17,8%) gick sämre i hop med hundar av samma kön. En hund
(1,4%) uppgavs vara tikaggressiv.
Att en hund kan ha svårare att gå i hop med hundar av samma kön är varken ovanligt eller onaturligt,
däremot skall ren hanhundsaggressivitet tas på allvar.

6.1.1 Målsättning
-

Att fler hundar genomför någon form av mentaltest, företrädelsevis BPH då detta är specifikt
anpassat till sällskapsraser.
Att andelen hundar som har problem med stark reservation/rädsla mot människor minskar,
även då rasens önskvärda reservation bibehålls.
Att andelen hundar som visar beteendeproblem gentemot andra hundar minskar.

6.1.2 Strategi
-

Klubben fortsätter att informera om BPH och bjuder in till gemensamma BPHn fyra gånger
per år.
Rädda eller aggressiva hundar ska inte användas i avel.
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7 EXTERIÖR
För beskrivning av önskad exteriör hänvisas till rasbeskrivningen som finns på klubbens hemsida eller
SKK.
Ett bra exteriör är en rasenlig kromforländer med god funktionell kropp som hunden kan leva ett helt
liv med, utan att exteriören i sig orsakar problem.
En ökad populationsstorlek har gett ett ökat deltagande av kromfohrländers i utställningsringarna. I
och med detta blir kromfohrländern ständigt mer välkänd. Det är dock tyvärr fortfarande inte
ovanligt att domaren dömer med bristande kunskap och erfarenhet av kromfohrländer.
Då ingen statistik är förd, har klubben ingen översikt över vilka exteriöra drag den svenska
kromfohrländer överlag stämmer bäst och sämst med rasstandarden. Klubben har på sina
klubbutställningar i samband med årsmöten de senare åren hämtat in erfarna uppfödare från
Tyskland. De har generellt tyckt att svenska kromfohrländers håller en mycket bra standard, framför
allt med tanke på temperament.
Det finns svart/vita kromfohrländers och det förekommer hundar där ett eller båda ögonen är blå.
Dessa felfärgningar är inte kopplade till sjukdom eller nedsatt funktion och hundarna kan leva ett
helt normalt liv. De ska dock dömas ut på utställningar och får inte gå i avel.
De flesta kromfohrländers som föds blir inte utställningshundar. SKLK önskar att framtidens
kromfohrländer i största möjliga mån ska vara inom rasstandaren. Målet måste vara gott fungerande
hundar som har en anatomisk utgångpunkt till att ha ett bra liv. Klubben tycker att man i nuläget inte
ska lägga störst vikt på det exteriöra vid val av avelsdjur. Genetisk variation, hälsa och mentalitet ska
prioriteras. Utställningsresultat och titlar borde inte vara de viktigaste utvalskriteriumen.

7.1.1 Målsättning
Bibehålla en svensk kromfohrländer inom rasstandarden utan att detta äventyrar de prioriterade
avelsmålen; genetiska variationen, hälsa och god mentalitet.
Öka kunskapen om kromfohrländer bland domarkåren.

7.1.2 Strategi
-

Göra känt att utställningsresultat inte är ett krav i avel och med det öka avelskatalogen.
Bjuda in svenska domare till klubbens utställningar
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8 HUNDSPORT
Kromfohrländern är en allsidig ras. Den gillar att träna och vara aktiv tillsammans med sin ägare. Det
blir allt vanligare att se kromfohrländers på tävlingsbanor runt om i landet. Det är framför allt inom
agility och rallylydnad man ser flest representanter inom rasen.
Under 2015 rapporterades 43 kromfohrländer ha startat i någon tävlingsform enligt SBK. Dessa
fördelas enligt följande:
Agility: 36 startade hundar, varav 11 i klass 3 och 1 SM-start.
Rallylydnad: 13 startade hundar varav 3 i klass M.
Lydnad: 4 startade hundar (klass 1 och 2)
Spår: 1 startad hund (apellklass)
Internationellt har kromfohrländers varit representerade i flera agilitylandslag, bland annat för
Norge, Finland och Danmark, och tävlat helt upp på VM nivå. Det är per datum enstaka
kromfohrländer under utbildning till assistans-/ vårdhundar och specialsök.
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9 AVELSREKOMMENDATIONER
Utifrån målsättningar och strategier som redovisas i ovanstående avsnitt har svenska
kromfohrländerklubben följande avelsrekommendationer:
-

Avelsdjur ska vara minst två år vid parning

-

En enskild hane ska få maximalt 5% av antalet registrerade svenskfödda valpar under den
senaste 5-årsperioden. Detta innebär att en enskild hane, för nuvarande, får användas till
max tre kullar (15 valpar) i Sverige.

-

Avelsdjur ska vara ögonlysta inom 12 månader före parning

-

Hundar med medfödd och/eller utvecklingskatarakt ska inte användas i avel. Undantag är
där en klar, icke-ärftlig orsak kan påvisas samt främre Y-sömskatarakt och hunden paras med
en hund som är fri för sjukdomen.

-

Avelsdjur ska vara DNA-testade för hyperkeratos före parning. En bärare av hyperkeratos får
endast paras med en hund som är fri för anlaget.

-

Hundar som tidigare har gett en avkomma med epilepsi, allergi, autoimmun sjukdom eller
andra ärftliga sjukdomar kan användas med särskilt stor aktsamhet i avel om individen har
andra för rasen särskild önskvärda egenskaper.

-

Hundar som har tidigare har gett epilepsi, allergi, autoimmun sjukdom eller andra ärftliga
sjukdomar får inte paras i samma kombination.

-

Hundar som tidigare har gett fler avkommor med epilepsi, allergi, autoimmun sjukdom eller
andra ärftliga sjukdomar får inte användas i avel.

-

Hundar med kullsyskon med epilepsi, allergi eller autoimmun sjukdom eller andra ärftliga
sjukdomar får användas med försiktighet i avel och tidigast vid tre års ålder.

-

Inavelsgraden i varje enskild parning ska hållas så låg som möjligt och helst under 2,5%. och
får inte under några omständigheter gå över SKKs rekommendation på 6,5%
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10 BILAGA 1: SKKs UTLÅTANDE OM RAS VERSION 1 (2009-2014)
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