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1 Introduktion 

SKK har gett rasklubbar i uppdrag att utforma ett rasspecifikt avelsprogram, dvs. ett dokument som 
tydligt anger rasens historia, nutidsläget samt hur man i rasklubben anser att rasens framtid i Sverige 
bör se ut. Uppdraget består sålunda i att försöka ange de rasspecifika avelsstrategier som klubben 
enats om för att säkerställa rasen en hållbar utveckling även i framtiden. Detta är version 2 som 
ersätter tidigare version godkänd 2007. 

2 Metod 

Till version ett hade vi hjälp av genetikern Per-Erik Sundgren (se även bilaga 9) till att göra en utförlig 

avelsanalys. Vi använder oss av denna analys och dess rekommendationer i vår nulägesbeskrivning 

och analys även i denna version, kompletterat med nya siffror från Avelsdata och i förekommande 

fall nya rön.  

Vi har även samlat in uppgifter från medlemmar och andra heelerägare och utländska rasklubbar. 

Alla data har sammanställts och utvärderats och avslutas med sammanfattning, mål och 

strategi/handlingsplan inför framtiden av de olika delarna. 

3 Historia 

3.1 Lancashire Heelerns ursprung 

Lancashire Heelern som ras betraktat äger inte officiellt en lång historia men är som hundtyp mycket 
gammal, referenser finns från 1486, och har så länge den funnits använts som boskapsdrivande 
hund. I avsaknad av dokument som säkert styrker detta har den generella uppfattningen varit att en 
Welsh Corgi- liknande hund användes för att fösa boskap till den nordvästra delen av England och där 
uppstod sedermera en liten black and tan- hund som kom att verka på gårdarna som ett slags allt-i-
allo hund. Dels fungerade den som boskapsfösare och dels som nyttohund som höll råttor och andra 
skadedjur borta från gården. Heelern som boskapsvallare blev också tidigt känd för sin teknik vid 
vallning. Den jobbar som en sk ”nip and ducker”, där den föser boskapen framåt genom att nypa den 
i hasorna. Därefter undviker den effektivt att bli sparkad genom att ducka. 
Heelern är också välkänd under ett annat namn, nämligen Ormskirk Terrier, ett namn som härrör sig 
från det i England förekommande ortnamnet Ormskirk. 
 
Fram till 1800-talets slut fanns det i England många lokala varianter. En Mr Garners familj har haft 
heelers åtminstone sedan mitten av 1800-talet. På 1970-talet påbörjades en rasinventering och 1981 
erkändes Lancashire Heelern som ras i England av den engelska kennelklubben. 
 
Något som är ett välkänt faktum är att en kvinna vid namn Gwen Mackintosh från Norfolk blev 
förtjust i en heeler som en släkting ägde under tidigt 60-tal och hon började med en liten uppfödning 
av heeler som familj och släkt fick ta del av. Eftersom hon hyste stort intresse för att föda upp 
renrasiga hundar började hon att föra noggrann bok över linjer och stamtavlor under kennelnamnet 
Acremead. Det var också i och med detta som rasen kan sägas ha antagit en mer formell nivå. 
Tillsammans med många andra entusiaster startade så Gwen The Lancashire Heeler Club i England 
1978. Klubben skrev en egen rasstandard för rasen och startade ett eget rasregister. Man höll egna 
mönstringar för rasen och bedömde dem enligt klubbens rasstandard. Man började också hålla 
utställningar i egen regi. 
Efter förhandlingar med den engelska kennelklubben fick då rasen erkännande som en s.k. ”rare 
breed”, en ovanlig ras. Detta skedde 1981. Den första hunden att registreras i detta register var 
Mackintosh’s egen hund, Acremead Bogey. Från början accepterade den engelska kennelklubben 
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bara hundar som registrerats i den engelska kennelklubbens register men efterhand som dessa 
hundar användes i avel kom även deras avkomma att accepteras. 
 
Några hundar fick byta namn eftersom deras namn på ett eller annat sätt interfererade med namn 
som redan var i användning i engelska kennelklubbens register. Detta är också något som ibland 
verkar förvirrande för dem som studerar stamtavlor. 
 
På detta sätt verkade systemet med mönstring in i den engelska kennelklubben innan kennelklubben 
plötsligt 1989 meddelade att man inte längre godkände hundar från heelerklubbens register (som då 
innehöll 817 hundar) och man stängde då registret. 
 
1984 hölls den första specialutställningen i England. 1987 fick den första heelern, (Haelerbobs Gracie 
Fields) ett pris på Cruft’s, men inte förrän 1999 kunde Lancashire Heelern erövra certifikat (CC) på 
utställning i England. Den första Lancashire Heelern som blev Utställnings Champion blev därmed 
den svenska hunden Darling Marlene i Sverige 1986. 

3.2 Mentala egenskaper och användningsområden 

Lancashire heeler är en intelligent, vänlig och glad hund, men den brukar försvara sitt hem och sin 

familj, och kan då vara försiktig med främlingar, skälla och resa ragg, tills de vet att dessa är 

välkomna i huset. Då brukar de bli vänliga och hoppa och försöka pussa/slicka gästerna. Det är en 

aktiv liten hund, som förutom att fösa kor och får och hålla efter råttor, möss, kaniner och tom illrar, 

även hjälpt fiskarna att hålla fåglar borta från näten, använts som sällskapshundar för att lugna 

kapplöpningshästar och som terapihundar. De är även kända att vara obrottsligt lojala mot sin 

husse/matte och vill gärna vara med överallt, de tycker inte om att vara ensamma.  

3.3 Exteriöra egenskaper  

Exteriört är heelern än idag ganska heterogen men typen och kvaliteten har blivit jämnare med åren. 

Men pga. den låga avelsbasen går det ganska långsamt. Lancashire heeler ska vara robust, den ska 

kunna arbeta med boskap, orka arbeta en hel dag och hålla för det tuffa arbetet. De behöver även 

vara kvicka och smidiga i kroppen för att undvika att bli skadade av boskapen och för att kunna fånga 

råttor, illrar mm. Pälsen ska stå emot smuts och väta.  

3. 4 Lancashire Heeler i hemlandet 

1999 upphör heelern att vara rare breed i England och flyttas till Pastoral Group ifrån Working Group. 

De första certifikaten utdelas på Crufts till tiken Lausteph Waltzing Mathilda BIR och hanen Doddsline 

Kristen. Liver & Tan blir godkänd färg. De första Championhundarna i England blir tiken Foxthyme 

Material Girl och hanen Doddsline Kristen. De senaste åren har det fötts drygt 100 valpar per år i 

England. 

3.5 Lancashire Heeler i Sverige 

Rasen kom till Sverige 1985 genom framlidna Gunilla Schulze Gustafsson som importerade tiken 
Darling Marlene och hanen Tapatina Nippy Noo, fyra år efter att Engelska kennelklubben godkänt 
rasen. Fram till 2011 hade det registrerats 1828 hundar inklusive importer. 
Idag beräknas det finnas runt 1200 registrerade hundar i Sverige. De senaste åren har det fötts ca 
100 valpar per år. 
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3.6 Rasklubben 

Redan 1989 bildades rasklubben LHC of Sweden (interimsstyrelse), den första rasklubben utanför 
England. Klubben var aktiv redan från början och 1990 hölls den första specialutställningen. Med 
åren har klubbens rasspecialer (två till tre per år) dömts av domare från Finland, Sverige och England. 
Klubben heter numera SLHK, Svenska Lancashire Heeler Klubben. Det är en mycket aktiv klubb som 
på sina officiella utställningar brukar ha i snitt 70 hundar anmälda och till sina inofficiella i snitt 45 
hundar. Även agilitytävlingar brukar anordnas i samband med utställningarna.  
Fram tills idag har klubben utvecklats till att ha runt 230 medlemmar från alla delar av landet. 

3.7 Lancashire Heeler i övriga världen 

Finland: Finska LH klubben startade 2002. Första championhund i Finland blir 1987 hunden 

Roseadore Ambassador Andy. Idag föds ca 80 hundar per år i Finland.  

USA – The United States LH Club startade 2007. 2001 blir den första heelern Pennijar Pilgram 

accepterad av the American Kennel Club. 2012 finns 92 registrerade LH i the American Kennel Clubs 

FSS (Foundation Stock Service). 

Norge - Den första heeler som blev registrerad i Norge var Tumlex McAthena 1998. 1998 föddes 

också den första heelern, Vesthassels Astor August (ensam i kullen). 2008 ökade registreringarna och 

idag registreras ca 20 valpar per år. Norska Lancashire Heelerklubben är stiftad 2011 och fr.o.m 1 

januari 2013 officiellt erkänd som rasklubb av NKK. 

I Nederländerna har det fötts enstaka kullar, den första år 2000. Rasen blev erkänd 2009 av deras 

kennelklubb. I december 2012 blev Nederländska Heelerklubben erkänt rasklubb av kennelklubben. 

Det finns enstaka hundar i Danmark, Tyskland, Canada och Polen. 
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4 Population/avelsstruktur 

4.1 Registrerade hundar  

Antal registreringar de senaste 10 åren ligger på ett snitt av 95 valpar per år med en topp 2009-2010 

på upp mot 140 valpar. 2012 ser det dock ut att bli mycket färre valpar – i oktober var endast 44 

valpar i 11 kullar registrerade. 

Tabell 1 Registrerade hundar 2002-2011 inkl importer 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 

Antal 56 59 95 90 92 105 130 140 81 105 953 

 

Diagram 1 Registrerade hundar 2002-2011 inkl importer 
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 Importer kan särredovisas från 2004, antal ingår i registrerade ovan. 

4.2 Inavelsgrad 

Tabell 2 Fördelning parningar inavelsgrad 

  Kullar födda 

Fördelning parningar i % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Upp t.o.m. 6,25% 12 21 23 17 27 27 32 18 22 

6,26% - 12,49% 1 2 1 2 1 1 0 2 2 

12,5% - 24,99% 0 0 1 2 0 1 1 0 0 

25% - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Enstaka parningar ligger fortfarande över 6,25 (kusinparning) vilket inte rekommenderas av SKK och 

genetiker. Några kullar har tom över 12,5 %  i genomsnittlig inavelsgrad, vilket kräver att andra kullar 

ligger långt under för att inte rasen får svåra genetiska skador på sikt (se bilaga 9). 
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Rasens inavelsgrad har sjunkit de senaste åren, vilket är mycket positivt. Vi bör sträva efter att hålla 
den under 2,5 %, vilket det varit sedan 2009. I oktober 2012 ligger inavelsgraden för 2012 på 1,3 %, 
alla under 6,25 %. 
 
Tabell 3 Genomsnittlig inavelsgrad 2002-2011 
 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Inavelsgrad 3,5% 3,1% 3,4% 2,8% 3,1% 2,7% 3,5% 2,2% 1,9% 2,3% 

  

4.3 Kullstorlek  

Kullstorleken har sedan 1990 legat ganska jämn på närmare 4 valpar, vid ett snitt på fem års perioder 

kan dock ses en tendens till en liten ökning, vilket är positivt. 

Tabell 4 Kullstorlek 5 års-perioder 1990 - 2011 

År 1990 – 1994 1995 – 2000 2001 – 2005 2006 – 2011 
Kullstorlek snitt 3,79 3,83 3,98 4,08 

 
Diagram 2 Genomsnittlig kullstorlek 1995-2011 
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4.4 Använda djur i avel 

2002 till 2011 har det till 230 kullar använts 118 tikar och 85 hanar.  Dock är 13 av hundarna fäder till 

322 av 927 valpar, alltså till 35 % av valparna och en hane ensam till 6,4 %. 11 hundar har fler än 5 

kullar totalt, varav en ensam står för 15 kullar (59 valpar). Ytterligare 10 hundar har 5 kullar. Per-Erik 

Sundgren (se bilaga 9) rekommenderar 15-16 valpar per hane, vilket innebär i snitt 4 kullar (vid en 

kullstorlek på 4 valpar). 26 hanar som fått kullar 2002 till 2011 har fler än 16 valpar. 

Tikarna begränsas ju av SKK’s regler på max 5 kullar. 16 tikar är mödrar till 285 av 927 valpar alltså till 

31 % av alla valpar. 7 tikar använda i avel 2002 – 2011 har totalt fått 5 kullar och 13 tikar har totalt 

fått 4 kullar. 17 tikar som fått kullar 2002 till 2011 har totalt fått fler än 16 valpar vilket är max 

rekommendationen för hanar. 

I oktober 2012 har 11 kullar 11 fäder och 11 mödrar. 

Tabell 5 Antal kullar 2002 - 2011 

år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 

kullar 14 13 23 25 21 28 29 33 20 24 230 

tikar 14 13 21 23 20 26 27 33 20 22  

hanar 11 11 17 14 14 21 21 24 16 19  

  

Diagram 3 Totalt antal valpar efter hanar som nått upp till fler än fem kullar under 2002 - 2011 
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En intensiv användning av enskilda hanar pressar ned rasens tillgängliga avelsbas. Därmed mer eller 

mindre framtvingas ständigt fortlöpande importer för att hålla rasens avelsbas på en acceptabel nivå. 

I diagram 3 ser vi att ca hälften av hanhundarna är importer. Att använda importer innebär alltid 

vissa risker då vi oftast vet mindre om dem och deras bakgrund. Dock har de flesta som importerar 
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mycket goda kontakter och är vänner med de uppfödare som de importerar från och får därmed 

förhoppningsvis god information om hälsa osv.  

Det är dock att eftersträva att i högre grad försöka använda oss av fler svenska hanhundar. 

Diagram 4 Totalt antal valpar efter tikar som nått upp till 4 eller 5 kullar 2002 till 2012: 
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SKK’s regler tillåter inte fler än 5 kullar efter en tik, därmed är det en begränsning i sig för tikarna att 

få ”för många” valpar. Endast en av tikarna i diagram 4 är importerad. Dock är det 13 tikar som har 

fler valpar än det rekommenderade antalet valpar per hane. 

Diagram 5 Hanar med fler än 32 barnbarn 
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Nu spelar det ingen roll hur många valpar en hund får, om dessa inte används i avel. Det är också lätt 

att se hur många valpar en viss hund har fått. Svårare blir det att ha kontroll på barnbarnen. (se 

bilaga 9) 

Om 16 valpar bör vara max efter en hanhund så bör barnbarnen inte vara mer än dubbelt så många, 

alltså 32 barnbarn. 

Colnestar Pinball Wizard S43855/2003 står för 8 % av alla barnbarn födda i i Sverige, Doddsline Kirk 

S53004/98, Mongrels Outlaw Oliver S51689/97 och Foxthyme Special Edition S45964/95 står var och 

en för 5 % av alla barnbarn, Embages Merry Max S67007/91, Embages Lord Hotspot S29652/94 och 

Scarex Gems Donovan S10268/92 står var och en för 4 % av alla barnbarn. 

Diagram 6 Tikar med fler än 32 barnbarn 
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Mongrel’s Holy Horticha S12174/95 står för 6 % av alla barnbarn i Sverige, Stardogs Hildur 

S13511/91, Mongrel’s Wonderfull Wilma S53538/2001 och Brynhults Mimmi S11334/95 står var och 

en för 4 % av alla barnbarn. 

Som vi ser är det några individer som är överrepresenterade i antal valpar och barnbarn. Om vi har 

dessa hundar i stamtavlan bör vi vara extra noga och tänka efter om vi kan använda några andra 

individer och undvika att dubbla dessa i stamtavlan.  
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4.5 Importer 

Från 2004 särredovisas importer i statistiken. I snitt importeras 3,5 hund per år varav 1 tik och 2,5 

hane.  T.o.m. oktober 2012 var 2 hanar och 2 tikar importerade. 

Tabell 6 Importer 2004-2011 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt 

Totalt 3 3 4 0 8 3 3 4 28 

Tikar 1 1 1 0 2 2 1 1  

Hanar 2 2 3 0 6 1 2 3  
 

Av 838 registrerade hundar är 28 importer. Som vi ser i diagram 7 är importerna överrepresenterade 

i aveln. Detta beror sannolikt på att de är mindre släkt med de svenska hundarna. Dock ger en 

överrepresentation av enstaka importer till nya problem, många valpar i den generationen får 

samma föräldrar och det finns få individer att para dessa med i sin tur. I tabell 6 kan vi se att ca 

hälften av de hanhundar som har mest valpar och barnbarn är importer. 

Diagram 7 Fördelning föräldrar för registrerade kullar 2006-2011 (155 kullar). 
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Av 155 kullar har 59 kullar (38 %) en eller två importerade föräldrar fördelat på 14 hanar och 8 tikar.  

4.6 Ålder första kull 

Tabell 7 Föräldradjurens ålder vi första valpkull 

 

 

 

Föräldradjurens ålder vid första valpkull. Kullar födda 2006-2011 (Totalt 155 st). 

 0 – 6 
mån  

7 - 12 
månader  

13 - 18 
månader  

19 - 24 
månader  

2 - 3 år  4 - 6 år  
7 år och 
äldre  

Totalt  

Moder  0 0 0 3 60  9  0 72 

Fader  0 1 7  9  27  6  3  53 

Totalt  0 1  7  13  87  15 3  125 
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De flesta hundar är idag över två år vid valpning. Vid den åldern är de vuxna individer mentalt och 

exteriört och man hinner i någon mån se om det finns några ärftliga sjukdomar och defekter. 

Klubbens rekommendationer för avelsdebut är 2 år för tikar och minst 1 år men önskvärt med 2 år 

även för hanar. Dock är en hane under 12 månader, förhoppningsvis en tjuvparning, och 7 st. under 

18 månader samt 9 hanar under två år. 

Om man både skall ta hänsyn till exteriör och mentalitet egenskaper, samt dessutom i någon grad 
gardera sig mot ärftliga sjukdomar och defekter som debuterar först i vuxen ålder, så blir 
konsekvensen att hanen bör vara minst 2-3 år gammal innan han används i avel. 

4.7 Mål 2007  

1. Inom 5 år ska antalet använda hanhundsindivider ha ökat med 20 %.  
Har endast ökat med 10 % till 2011.  
 
2. SLHK rekommenderar:  

- Hanhund ska användas tidigast vid 1 års ålder i avel. En hane är använd i avel under 1 års 
ålder. 

- Hanhund bör användas i avel högst 5 gånger inom 3 år. Hanhund som vid 3 års ålder har 5 
kullar efter sig bör inte användas igen i Sverige under 2 år. Detta har följts.  

4.8 Omvärldsanalys 

Lancashire Heelern finns i sitt hemland Storbritannien och i de Nordiska länderna Sverige, Finland 

och Norge samt i mindre omfattning i Nederländerna, USA, Polen, Tyskland och Danmark. 

Diagram 8 Födda hundar 2009-2011 i olika länder 
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I England upplever man idag ett problem med att de stora uppfödarna börjar bli till åren och att det 

är få yngre som kommer till, man är rädd för att det kan innebära en minskning av valpar samt att 

kvaliteten sjunker då de nya uppfödare som kommer inte alltid har kunskap om hur en heeler ska 

vara. Inavelsgraden är runt 11 %.  
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Finland 

Statistik 2002-2011 

 Födda valpar Importer Kullar Kullstorlek Inavelsgrad 

Totalt 514 131 123   

Snitt/år 51 13 12 4,18 1,4% 

 

Från att ha registrerat 4 kullar 2002 har det sakta ökat. 2010 Registrerades plötsligt 18 kullar, sedan 

något färre igen 2011. 

Finland arbetar med att hålla nere inavelsgrad och begränsa användandet av enskilda avelsdjur, man 

arbetar dessutom med DLA tester för att fastställa den genetiska variationen i rasen. (bilaga 8) 

Norge  

2002 – 2011 var 77 valpar registrerade, fram till 2008 bara enstaka kullar per år. Från 2009 har 

registreringen ökat till 4 - 5 kullar per år, totalt 46 valpar är födda 2009 – 2011.  

4.9 Sammanfattning av läget 

Antalet registreringar ligger på ett snitt av 95 valpar de senaste 10 åren.  
Inavelsgraden ligger idag på runt 2 % sedan 2009 vilket är mycket positivt för rasen, men enstaka 
kullar har fortfarande alltför hög inavelsgrad, någon tom över 12,5 %. Genom att hålla nere 
inavelsgraden och använda fler individer i avel genom att begränsa antalet kullar per hund, kan vi öka 
avelsbasen utan att öka antalet kullar.  
Den genomsnittliga kullstorleken ligger runt 4 valpar per kull, en tendens till en liten ökning kan ses.  
 
16 hanar har fått över 5 kullar under åren 2006-2012. 4 tikar har fått maximala fem kullar och 

ytterligare 12 har fått fyra kullar. 

Avelsstruktur barnbarn: Det finns några hanar och tikar med många barnbarn, vilket gör det svårt att 

hitta individer utan dessa hundar i stamtavlorna. Det är viktigt att tänka på i framtiden att inte 

överanvända enstaka individer. Idag finns det ingen anledning att göra detta, vilket det gjorde i 

början när rasen kom till Sverige och det fanns få individer att välja på.  

Antal importer har legat på runt 3-4 hundar per år, med en topp 2008 på 8 stycken och botten 2007 

med ingen import, med ca dubbelt så många hanar som tikar. Importer är dock överrepresenterade i 

aveln, troligen både pga. att det är lättare att få lägre inavelsgrad i kullarna och att det är lockande 

att använda en import från England. 38 % av kullarna registrerade 2006 till 2011 har en eller två 

importföräldrar. 

Ålder första kull: 21 hanar har varit under två år, en t.o.m. under 1 år, och tre tikar har varit under 2 

år vid kullens födelse. Att använda hanar under 1 års ålder och tikar under 2 års ålder i avel är ej 

förenligt med rasklubbens rekommendationer. Hanarna bör dessutom vara två år.  

England har något fler valpar registrerade än Sverige och Finland något färre. Övriga länder har 

enstaka kullar som bygger på hundar importerade från något eller några av ovanstående länder. 
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2012 ser ut att bli ett år med få registrerade valpar i oktober hade endast 47 valpar registrerats. Dock 

ligger inavelsgraden på dessa kullar på 1,3 % vilket i sig är positivt. Det är 11 kullar med olika 

föräldrar till samtliga, varav 4 importföräldrar. Dock är genomsnittliga kullstorleken endast 3,3. 

4.10 Kortsiktiga mål  

Alla avelsdjur ska vara över 2 år vid valpning. Hanar bör endast i undantagsfall användas vid en ålder 

under 2 år, de ska då vara över 1 år vid parning. 

Öka antalet hanar i avel med 10 %. (5 år) 

Inga kullar ska ha över 6,25 % i inavelsgrad. 

4.11 Långsiktiga mål 

Ingen hane ska vara far till fler än 2 % av alla födda valpar under 10 år. Motsvarar vid ett snitt på 100 

valpar per år 20 valpar per hane eller 5 kullar.  

Antalet födda valpar per år ska vara minst 90 - 100 per år i snitt per 10 års-period. 

Inavelsgraden ska vara 1,5 % i snitt per 10-års period. 

4.12 Strategi/handlingsplan 

Anordna rasträffar med fokus på avelsplanering och samarbete.   

Vi ska arbeta med att informera om vikten av att öka användandet av olika hanhundar och att inte 

överanvända enstaka hanar, samt öka intresset för att låta sin hane para ett par tikar.  

Verka för att hanhundslistan på hemsidan blir aktiv och uppmuntra till att hanar som inte syns aktivt 

ute på tex. utställningar sätts upp på listan. 

Information ska ske genom uppfödarutskick två gånger om året, i klubbtidning och hemsida med 

avelsrelaterade artiklar. 

Det är viktigt för rasen att vi fortsätter att samarbeta med övriga länder där heelern finns för att 

rasen ska finnas kvar med en god avelsbas.  

5 Hälsa 

5.1 Hälsoprogram 

Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har officiellt ögonundersökningsresultat. 
Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKK’s grundregler ska giltigt resultat föreligga 
före parning. 
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur med linsluxation (avelsförbud för hundar med 
linsluxation). Gäller fr.o.m. 2007-01-01. 
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5.2 Insamling av data 

5.2.1 Källor 

Underlag för sjukdomar har hämtats dels från SKK’s aveldata (bilaga 2)och dels från utskickad 

Hälsoenkät. Gällande ögon har vi även med inlämnade resultat till klubben från DNA tester angående 

PLL och CEA (CRD). 

Vi har även underlag från ett försäkringsbolag (bilaga 3), som var det enda som lämnade ut uppgifter, 

då övriga hade för få hundar försäkrade för att göra statistik.  

I bilaga 7 finns förklaring av en del sjukdomar/defekter. 

5.2.2 Hälsoenkät 

Hälsoenkäten (bilaga 4) fanns tillgänglig 15 juni till 15 oktober 2012 på klubbens hemsida eller via 

post. Information om enkäten fanns tillgänglig i klubbtidningen, på hemsidan, på vår officiella special 

25 augusti och via Facebook. Till icke medlemmar med hundar i ålder 2-12 år skickades det ut 65 st. 

via e-post (18 returer) och 313 st. med vanlig post (5 returer). Adresser var erhållna från SKK. Totalt 

lämnades det in 228 svar fördelat på 100 hanar och 128 tikar. 12 hanar och 10 tikar var avlidna vid 

enkätsvar, av dessa var 10 st över 10 år, 1 överdos av narkos och övriga 10 pga. sjukdomar. 

Åldersfördelning inlämnade enkäter 

  1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hane 2 2 1 1     1   5 8 4 3 11 9 9 17 12 7 7 2 

Tik     1 2 1 2 1 6 5 3 7 11 5 13 16 20 11 9 10 2 

 

Nedan redovisas de svar som uppnåtts av 5 hundar eller 10 % av hundarna och som kan vara extra 

betydelsefulla eller som klubben har hälsoprogram och rekommendationer för. I bilaga 1 finns alla 

svar redovisade. 

5.3 Tänder 

5.3.1 Bett 

13 % av hundarna saknar en eller flera tänder i huvudsak P1 och P2.  

Avsaknad av P1 och M3 påverkar inte hundarna då dessa är små och obetydliga. Även P2 kan hunden 

klara sig utan problem. Dock kan avsaknad av dessa tänder bero på att tänderna inte får plats pga. av 

för smala eller korta käkar och det är viktigt att ta i beaktande. 

5.3.2 Tandsten 

45 % av hundar med tandsten var under 5 år när de första gången behandlades av veterinär, 36 % var 

5-7 år och 18 % mellan 8-10 år. Då tandsten kan bero på salivens sammansättning och att risken att 

utveckla tandsten därmed kan vara ärftlig bör det tas i beaktande vid avel för hundar med stora 

problem. 
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Förekomst av tandsten i olika åldersgrupper 
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5.3.3 Annat om tänderna: 

6 hundar har fått dra ut tänder pga. frakturer. 

6 hundar har emaljdefekt. För någon hund beror detta på medicinering. Hund medfödd emaljdefekt 

bör ej användas i avel. 

5.4 Ögon 

SLHK har krav på ögonlysning på avelsdjuren samt hälsoprogram för primär linsluxation, PLL. Därför 

tittar vi lite extra på ögonstatistiken. 

5.4.1 Hälsoenkät 

Är din hund ögonlyst: 
Är din hund ögonlyst: 
Ja 

Nej 

184 44 
 

Diagnos om ögonlyst: 

Ögonlysta 
/hundens ålder 
vid svar Ua PPM PHTVL/PHPV Colombom Vitreusprolaps PRA Katarakt bp Näthinneveck 

1-2 år 29 1 0 0 0 0 0 0 

3-4 år 43 3 1 0 0 0 0 0 

5-6 år 38 1 0 1 1 0 0 0 

7-8 år 22 2 0 0 0 1 1 0 

9-10 år 14 1 0 0 0 0 0 1 

11-13 år 10 0 0 0 0 0 0 0 

Avliden 13 0 0 0 0 0 0 0 
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Andra ögonproblem: 

Keratoconjuntivitis sicca (KCS) (kroniskt torra ögon) 1 

Fettinlagringar i båda ögonen på grund av sköldkörtelrubbning 1 

Trånga tårkanaler 1 

Återkommande follikulit började som valp och fortsatte i vuxen ålder. 1 

2008, linsluxation 1 

Rinnande ögon 3 

 

En hund uppges drabbad av PLL trots att den är DNA testad bärare och inte affekterad. Dock står det 
att hunden är ögonlyst UA.  

5.4.2 SKK’s avelsdata: 

Hundar födda 1990-2011 % 2006- 2011 % 

Ögon, ua 1122 91 % 560 93 % 

Ögon, uppföljning 2 < 1 % 0 0 % 

Corneadystrofi 1 < 1 % 0 0 % 

Icke ärftlig katarakt 9 1 % 0 0 % 

Katarakt total 6 < 1 % 1 < 1 % 

Katarakt bp 6 < 1 % 1 < 1 % 

Katarakt öp 7 < 1 % 0 0 % 

Främre y-sömskatarakt 1 < 1 % 0 0 % 

Linsluxation (PLL) 11 1 % 0 0 % 

PHTVL/PHPV 3 < 1 % 3 < 1 % 

PPM 43 3 % 22 4 % 

Retinopati 3 < 1 % 1 < 1 % 

PRA generell 2 < 1 % 1 < 1 % 

CRD 10 1 % 7 1 % 

Colobom 6 < 1 % 4  1 % 

Näthinneveck 1 < 1 % 0 0 % 

Glaukom (grön starr) 2 < 1 % 0 0 % 

Gonioskopi 1 < 1 % 0 0 % 

Glaskroppsframfall (Vitreusprolaps) 2 < 1 % 2 < 1 % 

Persisterande hyaloidkärl  1 < 1 % 0 0 % 

TOTALT 1239  602  

 

Diagnos Antal 

PPM, iris-iris, lindrig  52 

PPM, iris-iris, kraftig  10 

PPM, iris-lins, lindrig  3 

PPM, iris-cornea, lindrig  1 

PPM, stor omfattning  1 

PPM  4 
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5.4.3 DNA tester 

PLL 

DNA test PLL, resultat från 376 hundar med svenskt reg.nr 

311 st (Ca 83%) har resultatet clear (154 st) eller är heriditärt fria * (156 st) 

62 st (ca 16 %)har resultatet bärare  

3 st (ca 1 %) har resultatet affekterade  
* båda föräldrar har testresultatet clear 

De tre hundar ovan som har DNA resultatet affekterade är kullsyskon och båda deras föräldrar är 

sedemera testade bärare.  

Av de hundar ovan som har DNA resultatet bärare och där båda föräldrarna är testade har minst ena 

föräldern resultatet bärare.  

Av de testade hundar ovan som har två fristestade föräldrar har vi inte hittat några bärare.   

CEA (CRD) 

DNA test CEA (CRD), resultat från 190 hundar med svenskt reg.nr 

146 st. (ca 77 %) har resultatet clear (74 st) eller är heriditärt fria (73 st.) 

34 st. (ca 18 %) har resultatet bärare 

10 st. (ca 5 %) har resultatet affekterade 

De affekterade hundarna kommer från 7 olika kombinationer.  

5.4.4 Rekommendationer 

PPM 

Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras 

som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos valpar av alla 

raser och kan försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän vid ett års ålder 

avseende PPM. En vuxen hund med kraftigt PPM eller PPM som berör hornhinna eller lins bör 

betraktas som mindre lämplig till avel. 

Katarakt 

Med katarakt menar man en grumling i ögats lins och den kan även benämnas grå starr. Katarakt kan 
vara nedärvd eller förvärvad eller en kombination av de båda. Katarakt har hittats på heeler, men 
inte i någon stor omfattning. Nedärvningen är inte känd och därför rekommenderas att man endast 
lyfter ut den individen som fått diagnosen ur aveln, om den inte klassats som icke ärftlig. 
 
PLL 

DNA-test 

Clear: dessa hundar har två normala kopior av DNA. Animal Health Trusts (AHT) forskning har visat 

att hundar med CLEAR inte kommer att utveckla PLL pga. av mutationen de testar för, även om de 

inte kan utesluta möjligheten att hundarna kan utveckla PLL på grund av andra orsaker, såsom 

trauma eller effekterna av andra, oidentifierade mutationer. 
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Bärare: dessa hundar har en kopia av mutationen och en normal kopia av DNA. AHTs forskning har 

visat att bärare har en mycket låg risk för att utveckla PLL. De flesta bärare utvecklar inte PLL under 

sitt liv men en liten andel gör. AHT uppskattar för närvarande att mellan 2 % - 20 % av bärarna 

utvecklar sjukdomen, även om de tror att den verkliga andelen är närmare 2 % än 20 %. De vet för 

närvarande inte varför vissa bärare utvecklar sjukdomen, medan de flesta inte gör det, och de 

rekommenderar att alla bärare ögonlyses av en ögonveterinär en gång per år, under hela sitt liv. 

 

Genetiskt drabbad: Dessa hundar har två kopior av mutationen och kommer med största sannolikhet 

att utveckla PLL under sin livstid. Det rekommenderas att alla genetiskt drabbade hundar ögonlyses 

av en ögonveterinär var 6e månad, från 18 månaders ålder, så de kliniska tecknen på PLL upptäcks så 

tidigt som möjligt. 

Avelsråd 

AHTs forskning har också visat att frekvensen av PLL-mutationen är extremt hög i PLL-drabbade raser 

som de har studerat på djupet. Detta innebär att om man endast tillåter CLEAR hundar i rasen kan 

det ha en förödande inverkan på rasens mångfald och väsentligt öka sannolikheten för nya ärftliga 

sjukdomar. Därför rekommenderar de starkt att uppfödare överväger att använda alla sina hundar 

för avel, oavsett PLL genotyp. I Sverige får vi dock inte använda Genetiskt drabbade hundar. Bärare 

kan paras, men får bara paras med DNA-testade CLEAR hundar. Alla valpar från kull som har en 

förälder som är bärare ska DNA testas så att bärarna kan identifieras och följas kliniskt hela sitt liv. 

Denna praxis bör följas i minst en eller två generationer, så att PLL mutationen kan elimineras 

långsamt från populationen utan att den genetiska mångfalden allvarligt minskar. 

Man kan inte fria någon hund helt med denna test, men vi kan undvika att para två bärare och att 

para affekterade.  

CEA 

Alla valpar av raser där CEA förekommer bör ögonlysas avseende CEA före leverans, helst så tidigt 

som möjligt och inte senare än vid 10 veckors ålder. Avelsdjur bör undersökas avseende colobom en 

gång som vuxna. Hundar med CEA-relaterad blödning, näthinneavlossning eller colobom bör inte 

användas i avel. Avel på hundar med CRD bör begränsas till hundar med mindre omfattande 

förändringar. 

Man bör inte para två hundar som har CEA med varandra. En stor förändring väger mer negativt för 

en avelshund än en liten. Inskränkningarna bör ta hänsyn till övrig sjuklighet i rasen och till rasens 

funktion. 

Angående DNA testet för CEA. Det kan hitta en gen som visar starkt samband med CEA (CRD). En 
svaghet med gentestet är att det inte kan skilja de lindriga fallen från de allvarliga och därför blir ett 
trubbigt instrument i avelsurvalet. Valet av avelsdjur bör i första hand baseras på fenotypen, det vill 
säga hundens ögonstatus enligt ögonlysning 

5.5 Patella 

SLHK förordar att avelsdjur har känd status tidigast vid ett års ålder vid parning. 
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5.5.1 Hälsoenkät 

Patellaundersökning (samma hund kan vara undersökt flera ggr) Som valp Vid 1-3 år Över 3 år 

Ej undersökt 130 82 181 

UA 81 118 24 

Medial grad 1 0 5 2 

Medial grad 2 1 5 1 

Lateral grad 1 0 0 1 
 
 
 
 

Patellaundersökt  / diagnoser UA 
Medial 
grad 2 

UA/Medial 
grad 1 

UA/Medial grad 
2 & opererad 

UA/Lateral 
grad 1 

Medial grad 
1/UA 

Som valp 23 1     

Som valp och vid 1-3 år 55  1 1 1  

Som valp och över 3 år 1      

Som valp, vid 1-3 år och över 3 år 10      

Vid 1-3 år 58 4 3    

Vid 1-3 år och över 3 år 4  1   1 

Över 3 år 8      
 

Totalt 172 hundar är patellaundersökta enligt inlämnade hälsoenkäter. 13 har någon diagnos = 7,5 %. 

Patellaluxation betyder i korthet att hundens knäleder kan föras ur position, antingen manuellt vid 
kontroll eller spontant av hundens rörelser.  

Patellaluxation förekommer i fyra grader: 
- Grad 0: Normal 
- Grad 1: Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge 
- Grad 2: Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad 
- Grad 3: Patella är permanent luxerad 

Luxering kan ske på två sätt: 
- Medial luxering: Knäskålen glider ur position inåt 
- Lateral luxering: Knäskålen glider ur position utåt 

En hund med patella grad 1 har sällan kliniska symptom då knäna normalt sett ligger i läge, medan 
grad 2 och 3 i högre utsträckning kräver operation som dock har god prognos. Lindrig patellaluxation 
kan också till viss del behandlas med rehabilitering och fysträning som stärker muskulaturen runt 
knäleden. 
Patellalluxation är med stor sannolikhet ärftlig, men arvsgången har inte kunnat fastställas. Det 
faktum att förekomsten varierar kraftigt mellan olika raser och mellan olika familjer är dock 
indikationer på att sjukdomen är ärftlig. Enkelt autosomal recessiv arvsgång har föreslagits, men en 
vanligen accepterad uppfattning är att arvsgången är polygen (dvs flera olika gener samverkar). 
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5.5.2 SKKs avelsdata: 

Patellaresultat hundar födda 2003 - 2011 
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Totalt 216 hundar födda 2003-2011 är undersökta, 20 st eller 9 % av dessa har någon diagnos. 

5.5.3 Försäkringsstatistik 

Medial patellaluxation 1 st. 2008 1 st. 2009 

5.6 Tumörer 

5.6.1 Hälsoenkät 

Juvertumörer har diagnostiserats hos 5 tikar.  
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5.7 Hormonella sjukdomar 

5.7.1 Hälsoenkät 

Pyometra/endometrit (livmoderinflammation) har diagnostiserats hos 5 tikar. 

5.8 Allergi eller annan autoimmun sjukdom 

Olika allergier och autoimmuna sjukdomar har drabbat 10 hundar. Då dessa troligen har hög ärftlig 

faktor bör hundarna inte användas i avel. 

5.8.1 Hälsoenkät 

Allergi 3 

Atopi (luftburen allergi) 2 

Foderintolerans 1 

Myastena gravis 1 

Erythema Multiforme (se även hud) 1 

Ospecificerad 2 

5.8.2 Försäkringsstatistik 

Diagnos Antal År 

Atopi 2 2011 

5.9 Avelsdjur 

Här redovisar vi fullständigt resultat för avelsdjuren från avdelning avel i hälsoenkäten. 73 av 

hundarna i enkäten har använts i avel, 26 hanar och 47 tikar. 

5.9.1 Ögon 

63 av djuren som är använda i avel är DNA testade för PLL eller har heriditärt fria föräldrar, varav 20 

bärare. 4 av de ej testade var avlidna när DNA testen kom. 

58 av djuren använda i avel är DNA testade för CEA eller har heriditärt fria föräldrar, varav 15 är 
bärare.  Ett av de ej testade djuren var avliden när testen kom och två var över 10 år. 

5.9.2 Patella 

Patellaundersökt ålder Antal hanar Antal tikar 

Som valp 10 24 

Vid 1-3 år 24 42 

Över 3 år 1 14 
 

2 tikar och 1 hane har medial grad 1 vid 1-3 år, en av tikarna är UA senare vid undersökt över 3 år. 

3 hundar är UA vid undersökning vid 1 års ålder, men har prognos vid över 3 år, 2 st. har medial 1 och 

en har lateral grad 1. 
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Anmärkningar på avelsdjur: 

Follikulit 1 

Böld mellan tårna 1 

Diskbråck 1 

Känslig mage 1 

Njursvikt, 10 år 1 

Underfunktion i bisköldkörtel 1 

Juvertumör, 11. 5 år 1 

Kalciumoxalatsten  (tagen ur avel) 1 

Cecs 1 

5.9.3 Fortplantning, valpning och valpar 

5.9.3.1 Löp och parning 

Månader mellan löpen 
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De flesta tikar löper med ca 6 månaders mellanrum, men några har upp mot ett år mellan löpen. 

Ålder första löp 
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Det är en stor variation på när tikarna har sitt första löp, den yngsta var 5 månader den äldsta 1,5 år. 
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Antal parade tikar/hane 
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2 av de 76 parningarna ovan ledde inte till dräktighet. 

På frågan om hunden är parningsvillig svarades att 66 hundar är parningsvilliga, 2 tikar har ej velat 

para med tilltänkt hane, övriga vet ej/har inte svarat. 

5.9.3.2 Valpningskomplikationer 

Värksvaghet som ledde till kejsarsnitt totalt 5 st. 2 st pga. stor kull (8 valpar),  2 st pga. en valp  

Värksvaghet, ej kejsarsnitt 1 st 

Felläge valp 5 st 
 
5.9.3.3 Döda valpar vid eller efter födsel 

Avlidna valpar i tikens kull nr 1 2 3 4 5 

Totalt antal kullar 44 24 21 18 15 

Dygn 1 19 9 1 0 0 

1 dygn- 3 v 2 1 0 1 0 

Över 3 v 1 1 1 0 0 

 
Dödsorsak 

Orsak Dygn 1 < 3 v > 3 v 

Svag valp 2 1   

Navelbråk m tarmutfall 1     

Tik ville ej veta av 1 av 7 valpar, avlivades     1 

Hittad död   1   

Okänt   8   

Outvecklad lillhjärna, enl obduktion pga 
parvovirus i fosterstadiet     4 

Lunginflammation   1   

Död vid födsel 19   
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5.9.4 Anmärkningar vid veterinärbesiktning 

Anmärkning Antal 

Överbett   1 

PPM 6 

Underbett  1 

CEA 1 

Colombom  1 

Navelbråck litet 2 

PHTVL/PHPV  1 

Ventrikel Septum Defekt  1 

Patella  1 

Kroksvans  3 
 
En hund har gomspalt upptäckt vid 1,5 års ålder, långt ner. 

5.9.5 Upplägg till valpar 

13 tikar har gjort upplägg till valparna. 

5.10 Omvärldsanalys 

5.10.1 Finland 

Finland gör under senare delen av 2012 en hälsoenkät. 

Ögonstatistik Finland hundar födda 2002-2011. Totalt undersökta 460 st. eller 92,5 % av födda 
hundar. 

Hundar födda 2006-2011 % 

Ögon, ua 370 62 % 

PPM, alla 86 14,4 % 

PHTVL/PHPV 24 4 % 

Katarakt, alla 6 2 % 

PRA 1 0,2 % 

CEA, osäker ej konstaterad 18 3 % 

Colombom 1 0,2 % 

 

Finland redovisar DNA resultat för PLL och CEA: 

DNA test PLL, resultat från 435 hundar  

311 st (ca 71,5 %) har resultatet clear (214 st) eller är heriditärt fria (97 st) 

116 st (ca 26,5 %) har resutlatet bärare  

5 st ( ca 1 %) har resultatet affekterad 

 

DNA test CEA, resultat från 32 hundar  
24 st (ca 75 %) har resultatet clear  

8 st (ca 25 %) har resultatet bärare 
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Finland och patella. Hundar födda 2002-2011. 

Antal undersökta hundar UA Grad 1 Grad 2 

55 % 87 % 11 % 3 % 

5.10.2 England 

England planerar en hälsoenkät under 2013. 

Engelska Kennelklubben redovisar DNA test av PLL. 

DNA test PLL, resultat från 285 hundar  

167 st. har resultatet clear (Ca 58,5 %) 

110 st. har resultatet bärare (Ca 38,5 %) 

8 st. har resultatet affekterad (Ca 3 %) 

5.11 Mål 2007 

1: Inom 5 år ska båda föräldradjuren vara ögonlysta utan anmärkning för linsluxation och 
CEA inför parning för att valparna ska få registreras i SKK. SLHKs styrelse har redan i september 
framlagt önskemål hos SKK om att rasen omfattas av hälsoprogram.  

SKK har godkänt hälsoprogram: Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej har 

officiellt ögonundersökningsresultat. Ögonintyget får ej vara äldre än 1 år. I enlighet med SKKs 

grundregler ska giltigt resultat föreligga före parning. Registreringsförbud för avkomma efter 

föräldradjur med linsluxation (avelsförbud för hundar med linsluxation). Gäller fr o m 2007-01-01. 

CEA: Inget krav på registreringsförbud, dock en rekommendation att inte använda drabbade hundar i 

avel och i övrigt följa SKKs rekommendationer angående CEA och andra ögonsjukdomar. 

2: Inom 10 år ska antalet hundar med linsluxation inte överstiga 1 % av det totala antalet 
registrerade hundar. Efter fem år: 4 hundar har fått diagnosen linsluxation registrerad sedan 2007, 
varav en import. I dagsläget ligger vi under 1 %, 561 registrerade och 4 drabbade, varav en import i 
databasen, ger 0,5 % svenskfödda.  
 
3: Inom 5 år ska alla valpar som registreras vara ögonlysta för CEA före 8 veckors ålder.  
Det har fungerat väl, det är funnet en kull född 2007 som ögonlysning ej finns registrerad för, 

uppfödaren var dock ej medlem av SLHK. Det är viktigt med fortsatt information.  

4: Inom 5 år ska alla föräldradjurs patellastatus vara känd. Det har fungerat väl, det finns ett fåtal fall 
där det är osäkert om föräldradjuren är patellaundersökta, äldre individer har ej registrerade resultat 
på avelsdata. För valphänvisning på klubbens webbplats krävs intyg. 

5.12 Sammanfattning av läget 

Både hälsoenkät och försäkringsstatistik visar att vår ras fortfarande är en frisk ras som helhet även 

om det finns enstaka hundar som har olika sjukdomar.  

Tänder: Tandförluster förekommer, vanligast avsaknad av P1 och P2. Tandsten förekommer hos mer 

än hälften av hundarna, dock ökande med åldern och i huvudsak endast lite tandsten som ej behövt 

behandling hos veterinär.  

Ögon: PPM är den vanligaste diagnosen, normalt minskar eller försvinner PPM dock med åldern. 

DNA-test visar att ca 18 % av hundarna är bärare av genen som orsakar CEA (CRD) och att 5 % är 
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affekterade. DNA-test visar också att 16 % är bärare av genen som orsakar PLL och att 1 % 

affekterade. I jämförelse med England och Finland har vi färre bärare av PLL bland testade hundar. 

Rörelser skelett och leder: Den vanligast förkommande diagnosen är patella med ca 9 % av hundarna. 

Flest fall 4 % är från hundar födda 2007.  

Hjärta, urinvägar mm: Vanligaste diagnosen är urinsten, 4 st har diagnosen kalciumoxalat. 

Tumörer: vanligaste diagnosen är juvertumör, 5 hundar. 

Hormonella sjukdomar: vanligaste diagnosen är livmoderinflammation, 5 hundar. 

Allergi och andra autoimmuna sjukdomar: det finns 9 diagnoser på allergi eller andra autoimmuna 

sjukdomar.  

Hud, tassar och öron: Några fall som hör ihop med de hundar som har allergi mm, i övrigt i huvudsak 

ohyra eller skada. 

Aveldjur: De flesta tikar löper med 6-8 månaders mellanrum. Ålder första löp varierar mellan 5 

månader och upp till 1,5 år. 

30 % av tikarna gör upplägg till valparna. 

Hundarna är parningsvilliga, ett par tikar har inte velat para tilltänkt hane. 

Valpningskomplikationer: värksvaghet med följande kejsarsnitt - 2 kullar med många valpar (8 st.) - 2 

st. pga. endast en valp. Felläge valp - 5 st. 

Antal döda valpar i samband med födsel är störst risk vid tikens första kull, i nära hälften av dessa har 

valpar varit dödfödda eller dött inom ett dygn.  

Veterinärbesiktningen av valparna visar liknande anmärkningar som har redovisats i hälsoenkäten, 

förutom ett navelbråck.  

Både England och Finland genomför hälsoenkäter. 

Hälsoprogram för PLL uppfyller sitt syfte. Vi har få drabbade hundar men DNA tester visar att det 

finns en del bärare. Då DNA testen inte testar för mer än en gen behöver vi fortsätta med 

hälsoprogrammet. Vi behöver också fortsätta att ögonlysa valpar före leverans och avelsdjuren inom 

ett år före parning för att upptäcka inte bara andra former av PLL utan CEA, CRD och katarakt samt 

andra eventuella ögonsjukdomar. 

5.13 Kortsiktiga mål 

Uppföljning av hälsoenkät. (5 år)  

Rasen ska inte ha fler sjukdomsfall än idag. Vi bör vid avelsarbetet särskilt ta hänsyn till ögon, patella, 

allergier/autoimmuna sjukdomar, urinsten samt unga hundar med mycket tandsten och tandförlust. 

Alla avelshundar bör var DNA testade för PLL. (5 år) 

Alla avelsdjur ska ögonlysas, ögonintyg ska ej vara äldre än ett år vid parning. 
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Antalet hundar med linsluxation ska inte överstiga 1 % av det totala antalet registrerade hundar.  

Alla avelsdjurs patellastatus ska vara känd tidigast vid ett års ålder. Endast hundar med ua eller med 

diagnos medialt grad ett, utan funktionsnedsättning, får användas i avel. 

5.14 Långsiktiga mål  

I avel kunna använda endast DNA fritestade hundar angående PLL. (10 år) 

Vi ska ha fortsatt god hälsa hos våra hundar. 

5.15 Strategi/handlingsplan 

Informera om vikten av att rasklubben löpande får information om sjukdomar och 

funktionsnedsättningar som kan vara ärftligt betingade så att vi kan arbeta med att hålla rasen vid 

god hälsa.  

Informera om att generella rekommendationer från rasklubben är att individer som drabbats av 

sjukdom eller funktionshinder som kan vara ärftligt och kan innebära lidande för individen inte bör 

användas i avel. I samtliga fall måste dock alltid helheten av individen och dess betydelse i aveln tas i 

beaktande.  

Informera om att varje ärftlig sjukdom eller funktionshinder som innebär lidande för den drabbade 

individen ej ska användas i avel. 

Information ska spridas i tidning, på hemsida samt utskick till uppfödare och diskuteras på 

möten/konferenser. 
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6. Mentalitet och funktion 

6.1 MH/BPH 

Rasprofil. 123 hundar har deltagit i MH sedan 1997, varav 3 ej har genomfört testet.  
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Vi kan utläsa av diagrammen att heelern enligt MH en väl fungerande sällskapshund. Den accepterar 

hantering av främmande, är social, nyfiken, har inga starka rädslor, är lekfull, har liten eller närmast 

obefintlig jakt(lek)lust och ganska låg aggressivitet.  

De flesta heeler används idag huvudsakligen som sällskapshundar, men många deltar på utställning, 

agility, lydnad och/eller bruks. De används även till viltspår och som vall-, gårds- och stallhundar.  

Den griper tveksamt eller med framtänderna och släpper och tar om, detta kan höra ihop med ”nip 

and duck” då den ju ska nypa boskapen och sedan släppa och ducka för att inte bli sparkad. 

Som boskapsfösare måste heelern vara kvick, försiktig, reagera fort och vara snabblärd för att inte 

skadas av boskapen. Men även nyfikenhet och lite aggressivitet behövs för att våga gå på boskapen. 

Av MH kan vi utläsa att heelern är försiktig, den springer inte rakt på i momenten. När den 

kontrollerat vad det är för något, har den fortsatt lite kontroll ifall det skulle hända något igen, men 

släpper sedan intresset. Den använder hotbeteenden för att försöka hålla eller öka avståndet men 

gör inga attacker.  

Som fösare ska den jobba nära föraren och ha god samarbetsförmåga och vara lyhörd. Detta gör 

även rasen till en utmärkt agility- och lydnadshund. I MH ser vi att de i vissa fall tar hjälp av föraren 

att lösa några situationer. 

Den ska vara modig, glad och tillgiven sin ägare. Enligt MH är heelern ganska nyfiken och orädd och 

tar till lite aggressivitet vilket behövs för att vara modig. Att den är glad och tillgiven sin ägare är väl 

svårare att utläsa i mentalbeskrivningen, inte heller att den är alert och energisk, intelligent och är 

humorist.   

Av kullarna födda 2006-2011 har 28 % en förälder som har genomfört MH och 23 % båda föräldrarna. 

38 % av avelsdjuren har känd mental status.  

Av 17 kennlar med fler än 10 födda valpar 2006-2011 har 6 kennlar använt avelsdjur som har 
genomfört MH. Dessa 6 kennlar har tillsammans fött upp 46 kullar. 36 av tikarna och 35 av hanarna 
hade genomfört MH, 6 tikar och 12 hanar hade inte genomfört MH. Övriga 11 kennlar hade fött upp 
61 kullar utan några MH testade avelsdjur. 
 
SKKs Kommittée för Hundars mentalitet rekommenderar att den mentalbeskrivning som alla raser 
bör använda är BPH. Undantagna är dock de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar 
för och där krav på känd mental status (MH) hos föräldradjuren föreligger, för registrering av 
valpkull. BPH är framtagen för att passa samtliga raser och beskriver hundars mentalitet mer 
nyanserat än t.ex. MH. Önskvärt är att samtliga special- och rasklubbar implementerar BPH i sitt 
arbete med mentalitet och de rasspecifika avelsstrategierna, RAS.  
Det är i dagsläget endast 7 hundar som genomfört BPH.   
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6.2 Tävlingar 

6.2.1 Antal starter i olika prov och tester tom 2011 

Prov Antal starter starter i % 
starter förutom utställningar 
% 

Utställning  5537 87,5%   

Lydnadsprov 329 5,2% 41,8% 

Agility 162 2,6% 20,6% 

Mentaltester 131 2,1% 16,6% 

Viltspårprov 57 0,9% 7,2% 

Rallylydnad 44 0,7% 5,6% 

Bruksprov 29 0,5% 3,7% 

BOK prov 25 0,4% 3,2% 

BPH 7 0,1% 0,9% 

Freestyle 4 0,1% 0,5% 

  6325     

6.2.2 Registrerade championat och diplom 

Prov Antal 

Utställningschampion 194 

LP1 11 

Viltspårchampion 3 

Agility champion 3 

LP2 2 

LP3 1 

 
Det är ganska få hundar som deltagit i andra prov än utställningar och det är därför svårt att använda 

dessa som underlag i avelsarbetet.  Dock bör rasen vara lämplig i de flesta prov pga. sin bakgrund 

som vallhund och sin mentalitet och arbetslust. 

6.3 Vallning 

6.3.1. Inledning 

I Sverige används heelers nästan uteslutande som sällskapshundar men på ett fåtal gårdar har de 
möjlighet att valla. Heelern är den minsta bland vallhundarna. 

6.3.2 Bakgrund 

Heelern har sitt ursprung i grevskapet Lancashire i nordvästra England, där den sedan 1400-talet varit 
känd som farmarnas hund. Den har haft som uppgift att fösa kor, fånga råttor och vildkaniner samt 
att hjälpa fiskare hålla fåglar borta från fångsten. Heelern som boskapsvallare blev också tidigt känd 
för sin teknik vid vallning. Den jobbar som en s.k. ”nip and ducker”, där den föser boskapen framåt 
genom att nypa den i hasorna. Därefter undviker den effektivt att bli sparkad genom att ducka. 
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6.3.3 Vad är vallning och vad krävs av hunden 

En viktig faktor för framgång i vallandet är att hunden visar intresse för att samla och driva alla djur i 
en flock. En annan faktor handlar om att driva flocken eller enskilda djur i förhållande till något, att 
balansera flocken. Det kan vara i förhållande till föraren, till gården, eller till resten av flocken.  
Beträffande båda dessa faktorer krävs att hunden har viss överblick över situationen, förmåga att 
sortera flera inkommande signaler på en gång och att värdera vilken adekvat handling som en 
situation bör följas av. Signalerna handlar dels om dem som kommer från de vallade djuren men 
också om den kommunikation som behövs mellan hund och förare. Här krävs att hunden är 
kommunicerbar, har samarbetsförmåga och är intresserad av att vara sin ägare till lags. Till detta 
behövs mod, energi, vilja, snabb uppfattnings- och reaktionsförmåga samt intellektuell kapacitet.  
Den kanske viktigaste egenskapen kallas djurkänsla och är hundens förmåga att känna av hur pass 

hårt den behöver trycka på ett visst djur i en given situation eller att veta vilken ko den ska rikta sin 

uppmärksamhet på för att kunna vända hela flocken. En annan viktig egenskap för att hunden ska 

orka jobba hela dagen är att den kan koppla av och ägna sig åt annat när vallningen är avslutad, även 

i närheten av djuren. 

6.3.4 Hur vallar heelern 

Heelern är en ”kroppsvallare” som trycker djuren framåt med kropp, skall, nyp och rörelser. Den 
arbetar ofta pendlande i rörelse bakom djuren. Heelern går ofta nära djuren och litar helt på sin 
förmåga att undgå sparkar genom att ducka blixtsnabbt. Kroppsvallning kräver mycket energi men är 
effektivt på svårflyttade ”tröga” djur eller djur som gärna sprider sig. Heelern är ett litet 
dynamitpaket, vilket krävs när man är liten och ska flytta på 800 kilo tjur. Vid vallning driver den med 
mycket pondus, energi och vilja. Heelern driver med skall och nyp i djurens bakben vilket gör den 
mer lämpad till nöt än får. Den drar sig inte för nära situationer som t ex fållor. Den är användbar för 
hämtning, samling och drivning av djur.  

6.3.5 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. 
Vallning är ett sammansatt beteende. För att kunna uttala sig om ifall hunden har typiska 
vallningsanlag måste just dessa testas, direkt på djur. De egenskaper som krävs för ett användbart 
vallningsarbete är; intresse för djuren, koncentrationsförmåga, tryck/pondus och balans samt 
samarbete med förare.  
För att kunna göra en rättvis bedömning av en hunds vallningsegenskaper behöver både hund, förare 
och vallningsobjekt vara vana vid varandra. Att släppa en ung oerfaren hund tillsammans med en 
förare som själv saknar erfarenhet av kvigor gör det svårt att ge hunden en ärlig chans att visa vad 
den faktiskt kan.  
De djur som utgör testobjekt behöver också vara vana vid den typ av vallhund som heelern tillhör. 
Detta då djuren lär sig hur de ska reagera när hunden gör på ett visst sätt. Idag används i princip 
uteslutande bordercollie och kelpie inom jordbruket och det är oftast dessa rasers vallningssätt som 
djuren därmed är invallade på.  

6.3.6 Avelsstrategier 

Här har vi tagit fasta på vad som står att läsa i klubbens stadgar och stycket om att vi skall 
bevara vår ras till det det en gång var tänkt att jobba med. 
Det arbete som Heelern en gång skapades för att utföra, dvs. gårds/vallhund i det småskaliga 
jordbruket har i princip försvunnit i vår del av världen. Dagens jordbruk har andra behov som Heelern 
inte riktigt kan uppfylla. Avelsarbetet med heeler inriktas på att bibehålla de vallningsegenskaper 
som gjorde den framgångsrik i det småskaliga jordbruket med nötkreatur, samt främja bevarandet av 
en sund, hållbar kropp.  



- 36 - 

6.3.7 Vallanlagstest (Västgötaspets modellen)   

Ägarna till 21 hundar har lämnat in genomförd anlagstest. Ingen av hundarna hade vana vid djur. 

9 st (43 %) ansågs inte ha några anlag eller tände inte på djuren. 

8 st (38 %) hade mindre goda anlag 

2 st (10 %) hade goda anlag 

2 st (10 %) hade mycket goda anlag varav en med + 

Antalet inlämnade test är för få för att vara statistiskt säkert. Sammanställning se bilaga 5. 

6.4 Mål 2007 

Funktion 
 Mål: Inom 5 år ska SLHK ha tagit fram ett vallanlagstest som passar Lancashire Heeler. 
Detta mål är inte nått. 
 
Mentalitet  
Mål 1: Inom 5 år ska SLHK ha tagit fram en rasprofil (ett spindeldiagram) för Lancashire Heeler. Klart. 
 
Mål 2: Inom 10 år ska 75 % av avelsdjuren vara mentalbeskrivna. Efter 5 år: endast 38 % av 
avelsdjuren mellan 2006 – 2011 är MH beskrivna. 
 
Mål 3: SLHK ska verka för att i SBKs regi hålla egna mentalbeskrivningar av Lancashire Heelers.  
Ej uppnått, ej aktuellt längre då det from 2012 finns BPH, som är framtaget av SKK och vilket SKK 
förordar till alla raser som inte har krav på MH på avelsdjuren för att få registrera valparna. 

6.5 Sammanfattning av läget 

Det är viktigt att vi bevarar deras kynne även om de inte idag i samma utsträckning används som 

gårds- och vallhundar, då deras temperament fungerar väl i ett modernt samhälle och passar utmärkt 

till agility, viltspår, lydnad och andra sporter, pga. sin lyhördhet och följsamhet och de är goda 

sällskapshundar i en aktiv familj. 

6.5.1 Avel för god mentalitet 

Man kan inte förändra mentalitet om man inte selekterar för de egenskaper man vill ha. Den bild 
man får av en hund på t.ex. ett MH/BPH betyder inte att detta nedärvs. Men om dess nära släktingar 
har samma företräden är chansen mycket större att de nedärvs än om hunden ifråga är ensam om 
dem i sin familj. 
Alla förändringar tar tid men om vi inte har bestämt vilket håll vi vill avla, kommer vi ingenstans. Vi 
kan använda MH som en del i detta arbete om vi ser att det är någon egenskap som är på väg åt fel 
håll.  
Det är bra om vi får se hundarna i olika sammanhang så som: 
I utställningsringen där den ska klara att hanteras av domaren och inte visa aggressivitet mot de 
andra hundarna eller människor.  
På vallanlagstest där deras anlag för fösning och vallning kan visas och hur de samarbetar med sin 
ägare. 
I agility och lydnad där de ska klara av att fatta snabba beslut och ha en god samarbetsvilja med sin 
förare.  
På heelerträffar och kurser och utbildningar där de kan jämföras med rasfränder. 
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6.6 Kortsiktiga mål 

6.6.1 Vallning: 

Etablera kontakt med Svenska Welsh Corgi klubben och Specialklubben för västgötaspets för nära 
samarbete vad gäller vallningsprov samt utbildningar av hundar, förare samt funktionärer. Även 
etablera kontakt med Intresseföreningen Kroppsvallarna och följa deras utveckling som förening. 
 
Arrangera eller informera medlemmar om prova-på vallning och provtillfällen i egen eller andra 
föreningars regi. 
 
Att i tidning och hemsida sprida information om heelerns vallningssätt och rapportera om 
kommande och skedda händelser och nya rön. 

6.6.2 Mentalitet:  

75 % av avelsdjuren ska ha genomfört MH eller BPH. (5 år) 

Utvärdera BPH och göra en sammanställning över heelers mentalitet och rekommendationer i aveln. 

(5 år) 

6.7 Långsiktiga mål 

6.7.1 Vallning: 

Ta fram vallanlagstest och prov, företrädesvis i samarbete med andra klubbar med raser med 
liknande vallningsegenskaper. 
 
Arrangera vallanlagstest, prov och utbilda hundar och förare, företrädesvis i samarbete med andra 
klubbar med raser med liknande vallningsegenskaper. 

6.7.2 Mentalitet:  

Alla avelshundar bör ha genomfört en mentaltest, med fördel BPH.  

6.8 Strategi/handlingsplan 

6.8.1 Vallning: 

Här har vi tagit fasta på vad som står att läsa i klubbens stadgar och stycket om att vi skall bevara vår 
ras till det den en gång var tänkt att jobba med. 
 
Det arbete som heelern en gång skapades för att utföra, dvs. gårds/vallhund i det småskaliga 
jordbruket har i princip försvunnit i vår del av världen. Dagens jordbruk har andra behov som heelern 
inte riktigt kan uppfylla. Avelsarbetet med heeler inriktas på att bibehålla de vallningsegenskaper 
som gjorde den framgångsrik i det småskaliga jordbruket med nötkreatur, samt främja bevarandet av 
en sund, hållbar kropp.  

5.8.2 Mentalitet:  

Sprida information till medlemmarna om BPH. 
 
Arbeta för att så många hundar som möjligt genomför BPH, se över möjligheter att anordna tillfällen 
genom SLHK på olika platser i landet, gärna i samarbete med annan rasklubb t.ex. Corgi- eller 
Västgötaklubbarna.  
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Ha föreläsningar om mentalitet och diskussioner om vad som menas med god mentalitet hos en 
heeler och i dagens samhälle gentemot dess ursprung.  
Utvärdera BPH och göra en sammanställning över heelers mentalitet och eventuella åtgärder i aveln. 
 
Arbeta med att öka intresset att arbeta med sin hund i olika grenar. 

7 Exteriör 

Helhetsintryck: 
Lancashire heeler är en liten, stark, robust byggd, alert och energisk arbetshund. 
 
Viktiga måttförhållanden: 
Avståndet mellan manken och svansansättningen skall överstiga mankhöjden med ungefär 2,5 cm. 
 
Huvud: 
Huvudet skall stå i proportion till kroppen. Skallens övre plan och nosryggen skall vara parallella. 
 
Skallparti 
Skallen skall vara flat, bred mellan öronen och avsmalna mot ögonen. 
 
Stop 
Stopet skall vara måttligt markerat. Avståndet till nackknölen skall vara lika långt som till nosspetsen. 
 
Nosparti 
Nospartiet skall avsmalna jämnt mot nosspetsen. 
 
Läppar 
Läpparna skall vara strama. 
 
Käkar/Tänder 
Käkarna skall vara kraftiga med ett perfekt, regelbundet och fullständigt saxbett. Under- eller 
överbett är inte önskvärt. 
 
Ögon 
Ögonen skall vara mandelformade, medelstora och mörka utom hos leverbruna hundar där ögonen 
får vara ljusare för att harmoniera med pälsfärgen. Ögonen skall sitta brett isär.  
 
Öron  
Öronen skall vara alert lyfta, lätta tippöron eller ståndöron. Hängande öron utan något lyft i basen är 
inte önskvärt. 
 
Hals: 
Halsen skall vara måttligt lång och väl placerad mot skuldran. 
 
Kropp: 
 
Rygglinje 
Rygglinjen skall vara stram och plan, varken sänkt bakom manken eller fallande mot korset. 
 
Ländparti 
Ländpartiet skall vara kort. 
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Bröstkorg 
Revbenen skall vara väl välvda och nå långt bak. 
 
Svans 
Svansen skall vara okuperad och högt ansatt. När hunden är uppmärksam skall svansen bäras lätt 
böjd men aldrig ringlad över ryggen. 
 
Extremiteter: 
Framställ: 
Benstommen skall vara kraftig. 
 
Skulderblad 
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. 
 
Armbåge 
Armbågarna skall ligga väl an mot bröstkorgen. 
 
Mellanhand 
Mellanhänderna skall tillåta tassarna att vridas lätt utåt men inte så mycket att det orsakar vekhet 
eller hindrar fria rörelser. 
 
Framtassar 
Framtassarna skall vara små, fasta och ha väl utvecklade trampdynor. 
 
Bakställ: 
Bakbenen skall vara muskulösa och parallella sedda bakifrån i rörelse eller stillastående, aldrig 
hjulbenta eller hastrånga. 
 
Knäled 
Knälederna skall vara välvinklade. 
 
Has  
Hasorna skall vara lågt ansatta. 
 
Baktassar 
Se framtassar. 
 
Rörelser: 
Rörelserna skall vara snabba, livliga, naturliga och fria. 
 
Hud: 
Pigmentet skall överensstämma med pälsfärgen. 
 
Päls: 
Pälsstruktur 
Underullen skall vara tunn och helt täckas av motståndskraftigt, kort, tjockt, hårt och slätt täckhår. 
Täckhåret skall vara något längre på halsen. Underullen skall inte synas genom täckhåret eller göra 
att pälsen på halsen står ut. Lång eller alltför vågig päls är absolut ej önskvärt. 
 
Färg 
Svart med tanteckning eller leverbrun med tanteckning. Tanteckning med djup färg på nospartiet, 
fläckar på kinderna och ofta över ögonen, från knäna nedåt, på bakbenens insidor och under 
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svansen. Det är önskvärt med s k tumtecken (svarta hår som ett tummärke i den rödgula tanfärgen) 
ovanför tassarna. Tanfärgen kan blekna med åldern. Vitt är inte önskvärt men en mycket liten fläck 
på bröstet är tillåten. 
 
Storlek/vikt: 
Mankhöjd 
Hanhund: idealhöjd 30 cm Tik: idealhöjd 25 cm 
 
Fel: 
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse. 
 
Nota bene: 
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka 
dess hälsa och sundhet. 
 
Testiklar  
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen. 

7.1 Mätning Lancashire Heeler 2012 

Mätningen har skett vid tre tillfällen 2012 vid våra specialutställningar.Vid de inofficiella 

utställningarna mättes samtliga hundar över juniorklass, vid den officiella var mätningen separat och 

frivillig.Totalt har vi fått in mätresultat från 46 hanar och 62 tikar. Några individer är mätta vid 

samtliga tillfällen. Vi kan av dessa utläsa en mätosäkerhet på ca 2 cm, vilket också finns problem med 

vid mätning av tex. agilityhundar.  

Tabell för samtliga hundar fördelat på hanar och tikar se bilaga 6. 

För en lättare översikt delar vi upp dem i grupper. 

 

Fördelning nära tikars och hanars idealhöjd samt mellanläget i procent. 
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Det är få hanar och få tikar som ligger precis på idealhöjden 25 cm respektive 30 cm. 

Ser vi procentuellt sett är ca 60 % av tikarna och 50 % av hanarna inom 1,5 cm från idealhöjden. Ca 

20 % av hanarna ligger nära tikarnas idealhöjd och ca 15 % av tikarna ligger nära hanarnas idealhöjd.  

Vi bör tänka på att inte använda små hanar på små tikar och vice versa. En liten hane kan användas 

för att få fram mindre tikar och stora tikar till att få fram större hanar.  

Viktigt är dock att inte bortse från helheten, vi vill fortfarande ha en väl sammansatt hund. Höjden 

kan ju t.ex. bero på för långa eller för korta ben.  

7.2 Analys utställningskritiker 

För att få en uppfattning om exteriörens standard hos de svenska hundarna har kritiker analyserats 

skrivna från officiella utställningar under åren 2010-2011. Det är enbart svenskfödda hundar med i 

undersökningen som är utställda i officiell klass.  

 Typ av utställning 2010 2011 

Nationella utställningar 13 16 

Internationella utställningar 24 24 

Antal olika domare 32 34 

Antal starter 363 344 
 
Vi har även sammanfattat domarrapporten från vår officiella special den 24 augusti 2012 med 80 

deltagande hundar. 

7.3 Förtjänster 

På utställningskritikerna 2010 - 2011 är de oftast återkommande förtjänster hos hundarna: 
 ”God typ”, ”Bra mentalitet” och ”Bra päls”. 
 
Från vår officiella special 2012: 
Hundarna som visades på utställningen var i god kondition och det fanns inte en enda hund som 

betedde sig illa på något sätt, vare sig på bordet stående eller vid tandkontroll eller på marken! De 

flesta hundarna var glada och trevliga och visades på ett föredömligt sätt i ringen.  

Fronterna på våra hundar har blivit bättre. Genomgående bra överlinjer och huvuden.  

7.4 Brister  

På utställningskritikerna 2010 – 2011 är de oftast återkommande bristerna hos hundarna: 
 ”Topline kunde vara bättre”, ”Bättre front önskas” och ”Bättre steglängd önskas”. 
 
Från vår officiella special 2012:  
Vi måste se upp med vinklingen bak. Standarden föreskriver välvinklade knäleder men många av våra 

hundar är alls inte tillräckligt vinklade bak idag. Några få med lite för markerade stop. En del mjuka 

pälsar börjar vi också få och det är inte bra med tanke på att en heelers päls ska vara vattentät! Vi 

har en del hundar med för långa ländpartier, en del har för kort bröstkorg.  

En stor variation storleksmässigt bland hanhundarna. 
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7.5 Prioritering – detta måste vi se upp med 

Vinklar – en del hundar har otillräckliga bakbensvinklar. Detta är ett bekymmer och kan innebära 

problem med rörelser och rörelsemönster. Hunden bör ha samma vinklar fram och bak. 

Ländparti och bröstkorg – en del hundar har får långt ländparti eller kort bröstkorg. Rasstandarden 

föreskriver att Lancashire Heeler ska ha ett kort ländparti och det är viktigt för att ryggen ska få den 

stabilitet som krävs för att de ska kunna utföra det arbete de en gång avlades fram till. Mjukdelarna 

blir också mer oskyddade.  

7.6 Mål 2007 

Mål: Inom 5 år ska hundarna vid ett tillfälle mätas på en specialutställning för Lancashire Heeler. 

Mätningar har skett vid tre tillfällen 2012. 

Vi ska i aveln aktivt arbeta för att bevara tippöron, tumtecken, liver and tan-färgen och könsprägel. 

Däremot ska vi undvika långhår i aveln. 

7.8 Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) 

Lancashire Heeler omfattas inte av SRD dock gäller generellt för hundar av alla raser: 

• Alla hundar ska kunna andas obesvärat även under rörelse. 

• Alla hundar ska kunna uppvisa ögon fria från irritation. 

• Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken på irritation. 

• Alla hundar ska ha friska tänder och standardenligt bett. Felplacerade tänder som skadar 

tandköttet eller gommen är diskvalificerande fel. 

• Inga hundar ska vara överviktiga. 

• Alla hundar ska röra sig rastypiskt och utan synbar ansträngning eller besvär. 

• Alla hundar ska ha en mentalitet som tillåter att de kan fungera i samhället. Rastypiska 

beteenden måste beaktas och tillåtas, men överdrivet reserverat eller skarp beteende är 

aldrig önskvärt. Aggressivitet och paniska flyktbeteende kan inte tolereras ska resulteras i 

”Disqualified”. 

7.9 Sammanfattning av läget 

Det är önskvärt att vi inte ser alltför mycket på detaljer utan arbetar för en funktionell och hälsosam 

exteriör. Storleken har alltid varierat ganska mycket, förr fanns både mycket små hundar, som tom 

fick plats i en stor ficka och större hundar. Att hunden har goda proportioner är viktigare än att den 

är nära idealhöjden. Dock ska de vara robusta och inte bli pinscheraktiga eller alltför tunga, hänsyn 

ska ta till att de ska kunna arbeta med boskap och både orka arbeta en hel dag och hålla för det tuffa 

arbetet. De ska t.ex. klara av en spark från en ko! Öron och svans är detaljer som inte ska läggas allt 

för stor vikt vid, dock är hängöron och svansar som ringlar sig vid sidan av ryggen inte önskvärt, men 

vi vill inte förlora heelerns typiska utseende med stånd- eller tippöron och en svans som är alert lyft 

med en lät krökning över ryggen. Även pälsen kan variera något i längd och struktur, det viktiga är att 

den motstår smuts och väta och att den har underull. Heelern ska kunna arbeta ute i regn och lera en 
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hel dag utan att frysa och vid dagens slut skaka av sig smutsen och snabbt vara torr och ren igen. 

Därmed är det inte önskvärt med långhåriga hundar och hundar utan underull, med mjuk päls eller 

päls som tar lång tid att torka. 

Fronter – dessa har blivit bättre med genomtänkt avel, det är viktigt att vi fortsätter arbeta med det. 

Storlek – många hanhundar är mindre än idelhöjden 30 cm, medel enligt de mätningar som är gjorda 

är medel 28 cm. Av tikarna är något flera nära idealet 25 cm, medel ligger på 26.5 cm.  

7.10 Kortsiktiga mål 

Vinklarna ska vara goda både fram och bak. 
Vi ska inte se en ökning av långa länder/korta bröstkorgar. 
Hundarna ska ha en fortsatt sund exteriör, inga överdrifter ska finnas hos heelern.  
Tumtecken och tippöron ska bevaras liksom liver & tan färgen. 
Vi ska undvika långhåriga hundar och se upp med mjuka pälsar i aveln. 

7.11 Långsiktiga mål 

Heelern ska vara mer homogen, men inte på bekostnad av hälsa och mentalitet. 
Hundarnas medelhöjd ska vara nära idealet för både hanar och tikar. 

7.12 Strategi/handlingsplan 

Vi ska vid ett eller två tillfällen att ha en exteriörbedömning för heelern, med diskussion och 
uppföljning om vad som är en bra heeler. 
Information i tidning och hemsida om exteriörens betydelse och förklaringar till rasstandarden och 
vad vi bör tänka på. 

8 Förankring i klubben genom 

Förslag tillgängligt via hemsida under tiden december 2012 – januari 2013, eller per post för de som 
inte har tillgång till Internet – information om detta har under hösten 2012 funnits i klubbtidningen, 
på klubbens hemsida och klubbens Facebook-sida. Idéer och konstruktiv kritik på denna har kunnat 
lämnas till avelskommittén. 
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9 Källor 

RAS version 1  

Svenska Kennelklubben http://www.skk.se 

SKK Avelsdata http://kennet.skk.se/avelsdata/  

SKK Hunddata http://kennet.skk.se/hunddata  

Finska kennelklubben KoiraNet http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?Lang=sv&R=900 

Svenska Lancashire Heeler klubben http://lancashireheeler.se/  

The Lancashire Heeler club  http://www.thelancashireheelerclub.co.uk/  

Lancashire Heeler Community http://www.lancashireheelers.org  

Finska Lancashire Heeler klubben http://lancashireheeler.fi/ 

Norska Lancashire Heeler klubben http://www.lancashire-heeler.no/  

Lancashire Heeler Club Netherland http://www.lancashireheelerclub.nl/  

Lancashire Heeler USA http://unitedstateslancashireheelerclub.us 

The Second Lancashire Heeler book 

The Silver Jubilee Book 

SKK Avelsboken  

The Kennel Club’s PLL listor 

http://www.thekennelclub.org.uk/download/7512/lancashireheelerpllclears.pdf 

http://www.thekennelclub.org.uk/download/7513/lancashireheelerpllcarriers.pdf  

http://www.thekennelclub.org.uk/download/8140/lancashireheelerpllaffecteds.pdf 
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