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SAMMANFATTNING 
 

AVELSSTRUKTUR 
MÅL 
Att föda upp en livskraftig stam av sunda, friska och rastypiska pekingese. 

STRATEGI 
För att nå detta mål behöver vi öka populationen och därmed genpoolen i rasen.  
Rasklubben tillsammans med uppfödarna kan hjälpa till att sakligt sprida korrekt information om rasens 
hälsotillstånd. 

 Att använda föräldradjur som ger en inavelsgrad lägre än 6,25. 
 Att inavelsgraden per år ligger under 2,5 beräknat på fem generationer.  
 Att så långt som möjligt undvika överanvändande av avelshanar. 
 Att använda fler hanhundar i avel – glöm inte bort de äldre hanhundarna.  
 Att i avel använda hundar äldre än två år. 

 
HÄLSA 

MÅL 
Att minska andelen pekingese med ögonskador så att rasen ligger i nivå med genomsnittsrasen (”all Breeds”) i 
försäkringsstatistiken. För närvarande är det ca 2 % av ”all Breeds” som har fått ersättning från Agrias 
veterinärvårdsstatistik för ögonbesvär. 

Att minska andelen pekingese som drabbas av ryggproblem så att rasen ligger i nivå med genomsnittsrasen (”all 
Breeds”) i försäkringsstatistiken. 

Att pekingese inte ska ha en högre skadefrekvens när det gäller de övre och nedre andningsorganen än 
genomsnittsrasen (”all Breeds”). För närvarande ligger genomsnittshunden på ca 2 % avseende besvär i de övre 
andningsorganen och ca 1 % när det gäller de nedre andningsorganen. 
 
STRATEGI 
Att uppfödarna i sitt avelsarbete beaktar ögonproblematiken och i möjligaste mån använder avelsdjur som inte har 
haft besvär med sina ögon. 

Individer som har lidit eller lider av ryggbesvär ska inte användas i avel, detta givetvis primärt i syfte att skydda den 
drabbade individen, men också med tanke på att ett sådant sjukdomstillstånd kan vara ärftligt.  
Uppfödaren bör också i möjligaste mån kartlägga de tilltänkta avelsdjurens familjehistoria avseende ryggproblem i 
allmänhet och diskbråck i synnerhet. 
Den mest grundläggande kroppsfunktionen är att kunna andas ordentligt.  
Andningssvårigheter är mycket allvarligt och skall under alla omständigheter undvikas. Hundar med för trånga 
näsborrar, för lång mjuk gom, olika bekymmer i struphuvud och svalg samt olika förträngningar i luftrören skall helt 
självklart INTE användas i avelsarbetet. Hundar som opererats i andningsvägarna ska aldrig användas i avel. 
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MENTALITET 

MÅL 
Bibehålla rasens stabila värdiga mentalitet och lämplighet som sällskapshund. 

STRATEGI 
En pekingese bör inte användas i avel om den visar bestående rädsla, aggressivitet, ängslan gentemot människor 
eller överdrivet stressbeteende som gör det svårt för hunden att koppla av. 

EXTERIÖR 

MÅL 
Vår målsättning är att bevara en rastypisk, sund och frisk pekingese. Det är inte för oss att ändra vad tusenårig 
kinesisk kultur har skapat, vi kan bara ödmjukt försöka förvalta den. 

STRATEGI 

Att uppfödarna i sitt avelsarbete särskilt beaktar:  

 Korrekt storlek och korrekta proportioner  
 Korrekt ögonform/-storlek 
 Korrekt päls och pälsstruktur 
 Korrekt nosrynka som inte blockerar näsborrarna 
 Öppna näsborrar  
 Öppna ansikten 
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INLEDNING 
Pekingese-Logens avelsstrategi gäller för samtliga uppfödare och ägare av avelshundar i Sverige. 

Avel ska vara målinriktad, ses ur ett långsiktigt perspektiv samt ständigt verka för att rasens utveckling blir hållbar 
även framåt i tiden. Med ”hållbar” menas att aveln inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion och 
inte heller tömmer rasen på genetisk variation. Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid komma i första hand. 
Avel ska främja sådant som gynnar avkommans möjlighet till ett långt och sunt liv utan hälsostörningar, såväl 
mentalt som fysiskt. Hälsostörningar som orsakar hunden lidande måste därför prioriteras. 

Uppfödare och hanhundsägare inom pekingese följer de lagar och förordningar som rör avelsarbete såsom: 

 Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur 
 Djurskyddslagen med regler och förordningar 
 SKK:s grundregler: Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (skk.se) 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf 
 SKK:s avelspolicy: SKKs avelspolicy | Svenska Kennelklubben 

https://www.skk.se/sv/om-skk/regler-policies-och-lagar/sa-tycker-vi/skks-avelspolicy/ 
 Pekingese-Logens RAS-dokument med dess specifika formuleringar rörande avel av pekingese 

 
Uppfödare och hanhundsägare av pekingese: 
 

 Arbetar aktivt för rasens bevarande och en för rasen hållbar utveckling i samarbete med andra uppfödare 
och rasklubbens intentioner 

 Samarbetar aktivt för rasens bästa 
 Medverkar aktivt till att fakta kring rasen kan insamlas via hälsoundersökningar, enkäter med mera 
 Uppmuntrar aktivt valpköpare att delta i hälsoundersökningar, enkäter med mera 
 Medverkar aktivt till att bevara rasens genetiska mångfald till eftervärlden 
 Arbetar aktivt för att motverka inavel och dess effekter på hundens hälsa och välbefinnande 
 Använder inte för unga individer (minimiålder två år) i avel 
 Använder endast mentalt, funktionellt och exteriört rastypiska hundar i avel 
 Undviker överanvändning av enskilda hundar 
 Låter inte para tikar som väger mindre än 4,5 kg. 

 
Vad innebär RAS? 
Svenska Kennelklubbens (SKK) högsta beslutande organ, Kennelfullmäktige, beslutade 2001 att det för varje hundras 
ska finnas s.k. Rasspecifik Avelsstrategi (RAS). Uppdraget att utforma strategin lades på special/rasklubbarna. Till år 
2004 skulle de flesta klubbar vara klara med sitt arbete. En rasspecifik avelsstrategi är en handlingsplan för avel inom 
en viss ras. 

Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, då- nu- framtid. RAS bör beskriva rasens historiska bakgrund, 
utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden. De övergripande målen 
för all hundavel finns i stadgarna, i RAS ska målen och strategierna för rasen utformas på ett konkret sätt. 

RAS-dokumentet ska vara ett levande dokument som diskuteras och utvärderas fortlöpande. 
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HISTORIK 
Pekingesens ursprungsland är Kina. Som hundtyp är rasen mycket gammal. Den finns avbildad på välbevarade 
bronskärl från Shang dynastin (1766–1122 f Kr). Redan 600 e Kr fanns pekingese mycket lika dagens. Buddhismen 
nådde Kina och i denna religion var lejonet en viktig symbol. Ingen i Kina hade sett ett levande lejon och på så sätt 
uppkom tanken att ersätta de stora kattdjuren med små lejonhundar. 

Pekingesen blev andebesvärjaren som höll de onda andarna på behörigt avstånd. I dynastier har rasen i sitt hemland 
varit kejsarfamiljens favoriter. 

När de allierade fransk/engelska trupperna stormade de kejserliga palatsen i Peking en septembernatt 1860, såg för 
första gången en europé en pekingese. Vid detta tillfälle togs som krigsbyte fem pekingese som fick resa med till 
England. Dessa blev början till alla europeiska pekingese. Vad de första importerna hade gemensamt var att de var 
relativt små (ingen vägde mer än 2,2 kg). I det kejserliga palatset var de små pekingeserna eftertraktade, de bars i de 
vida ärmarna hos de kejserliga personerna, därav namnet sleeve. Än idag kan det ibland i normala kullar finnas en så 
kallad sleeve pekingese. Pekingeserna förekommer i olika färger, tidigare för att matcha kejsarfamiljens kläder.  

De första importerna blev mycket gamla, till exempel hanhunden Schlorff levde 18 år i England. Idag är det inte 
ovanligt att pekingese i Sverige blir 12–14 år. 2003 gjordes en undersökning av den engelska kennelklubben, 
Individual Breed results for Purebred Dog Health Survey, i vilken pekingesens medellivslängd var 11,4 år.  

Under de närmaste decennierna efter stormningen av det kejserliga palatset importerades ytterligare ett antal 
individer av rasen österifrån. Till en början hamnade pekingesen hos välsituerade i London men blev snart en 
populär utställningshund och populariteten ökade rekordsnabbt. I boken The Popular Pekingese från 1912 finns en 
lista på 600 uppfödare/utställare av pekingese. Pekingesens popularitet nådde sin kulmen på 1950-talet som 
”världens populäraste dvärghund”. Under några år registrerades nära på 6000 valpar av rasen årligen hos den 
engelska kennelklubben. Storbritannien blev tidigt pekingesens hemland och under åren har den svenska 
populationen helt uteslutande baserats på en lång rad av engelska importer, de senaste decennierna även från 
andra länder. 

 

                                  Foto Jörgen Oinonen
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1914 visades den första svenskfödda pekingesen på utställning. Snart uppstod också en väldig popularitet för rasen 
här i vårt land. Som ofta tyvärr händer med populära hundraser så hamnade pekingesen under 1900-talets första 
hälft även hos inte så seriösa uppfödare som spred mindre rastypiska individer över vårt land, det var inte ovanligt 
att de brast i såväl mentalitet som i exteriör. Idag är rasen helt och hållet en mycket trevlig och personlig 
sällskapshund. Tyvärr har en dalande trend kunnat ses vad det beträffar popularitet och registreringssiffror. I vårt 
land har siffrorna i genomsnitt varit 36 registreringar per år under 2009–2018 (jmf 503 registrerade 1974). Vad 
uppfödarna av rasen önskar är att fler valpspekulanter skulle komma i kontakt med pekingese för att inse hur mycket 
dessa hundar har att erbjuda för att i en förlängning öka antalet uppfödare. Detta skulle ha en gynnsam effekt på 
populationen. Pekingesen är och skall vara en robust och rörlig liten hund. 

I en studie av 161 raser publicerad 2017 har det konstaterats att vissa raser är mer närbesläktade. Raserna har 
indelats i 23 unika grupper (”clades”). Pekingesen hamnar i den grupp som kallas ”Asian Toys”. Ett index parvis 
mellan raser visar att pekingesen är mest närbesläktad med Shih Tzu (36,8), tibetansk spaniel (30,2) samt Lhasa Apso 
(25,4). Även Japanese Chin tycks ha en del gemensamt med pekingese med index 5,7. Samtliga nämnda raser ingår i 
gruppen ”Asian Toys”.  

Pekingesens 4000-åriga historiska samt genetiska bakgrund har bidragit till rasens kännetecken. En pekingese 
karaktäriseras av kejserlig värdighet, stil, robusthet, envishet och mod, vilket kombinerat med avsaknad av 
självbevarelsedrift medför att den ser sig själv oövervinnerlig oberoende av fiendens storlek. Samtidigt är den en 
trofast vän med en stor personlighet som inte lämnar någon oberörd. Pekingesen är en av de äldsta raserna med en 
intakt genetisk bakgrund och når oftast en hög ålder på 12 år eller mer. 

 
 

 

Två pekingese från 1920-talet.  
 
Fler bilder finns i bilagorna i slutet på dokumentet. I 
bilaga 1 finns bilder på pekingese från 1950-talet och i 
bilaga 2 finns bilder från 2010-talet. 
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AVELSSTRUKTUR/POPULATION  
 
NULÄGE  

Antalet registrerade pekingese-valpar minskar oroväckande. Toppnoteringen de senaste 25 åren på 116 registrerade 
pekingese (inkl. importer) är från år 2001. 

REGISTRERINGAR 
År 2018 har endast 10 kullar eller 18 valpar födda i Sverige registrerats. Dessa är uppfödda av 7 olika uppfödare. De 
senaste fem åren har totalt 19 olika uppfödare registrerat minst en kull. 

Registreringsstatistik för PEKINGESE i Sverige åren 2009–2018 

REGISTRERINGSSTATISTIK 

Reg.-år Antal reg. 
valpar födda 

i Sverige 

Antal reg. 
importer 

Antal reg. 
totalt 

Antal kullar 
(uppfödda i 

Sverige) 

Antal svenska 
uppfödare 

2009 39 6 45 13 8 

2010 39 1 40 17 9 

2011 36 5 41 15 10 

2012 41 11 52 16  8  

2013 23 6 29 13 8 

2014  29 10 39 15 12 

2015 35 5 40 17 7 

2016 13 6 19 8 6 

2017 20 13 33 10 7 

2018 18 1 19 10 7 

Summa 293 64 357 134  

Medel 29 6 36 13  
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Pekingesen är sett till antalet registreringar en liten ras. Rasen hamnar 2018 på sista plats på listan över antalet 
registreringar av de 33 raserna i sällskapshundsgruppen (grupp 9). 

 

Antal registrerade pekingese i SKK åren 2005 – 2018 

 

I genomsnitt har det registrerats 23 svenskfödda valpar per år den senaste femårsperioden 2014–2018.  
Räknat på valparnas födelsedatum var antalet svenskfödda valpar 101st under samma period (15, 34, 14, 24 resp. 
14).  
I genomsnitt således 20 födda valpar per år under perioden 2014–2018. 

 

HANHUNDSANVÄNDNING 
 

 
2006 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2014- 

2018 

Kullar 23 17 9 16 8 12 8 53 

Tikar 23 16 9 14 8 12 8 41 

Hanar 17 12 8 9 7  9 8 27 

 

Tabellen visar antalet kullar födda respektive år samt antal tikar och hanar som har producerat dessa kullar. Antalet 
använda tikar överensstämmer i stort sett med antalet kullar utom de år då någon enstaka tik har fött två kullar 
samma år. Man ser också att det är färre antal hanhundar använda (40 % av avelsdjuren den senaste 
femårsperioden) och det beror på att ett antal hanhundar har använts till mer än en kull. Det har med andra ord 
funnits möjlighet att använda betydligt fler hanhundar. OBS att denna tabell är baserad på födelseår och inte 
registreringsår. 

Inte minst med tanke på de låga registreringssiffrorna bör vi använda så många hanhundar som möjligt. Vi bör också 
undvika att upprepa redan gjorda kombinationer 
 

Till de 53 kullarna som har fötts under den senaste femårsperioden 2014–2018 har det använts 27 hanhundar totalt 
varav 15 är importer eller utlandsregistrerade. Av dessa 27 har följande hanhundar minst 7 avkommor: 
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Drakedram Eldorado 14 valpar (7 kullar)  

Drakedram Don Vittorio 14 valpar (8 kullar) 

Pekehuis Incantation 10 valpar (7 kullar) 

Cardborren’s Hairy Potter 11 valpar (4 kullar)  

Ikar Sechzhai Aleks 8 valpar (5 kullar) 

Greyport Mad About The Boy 7 valpar (4 kullar) 

De 6 ovan listade hanhundarna har producerat 40 % av de valpar som fötts 2014–2018. Fyra av dem har lämnat mer 
än 5 % av de under perioden födda valparna (101st.), som mest 11,9 %. Två tikar svarar var och en för mer än 5 % av 
de under perioden födda valparna, som mest 10,9 %. 
 
                         AVELSHANAR och -TIKAR med 40 eller fler svenskregistrerade barnbarn 

Hund Född år Kön Avkomma 

(sv. födda) 

Barnbarn 

(svenska) 

Senaste kull 
registrerad år 

Genisim Wot A Bee 1998 Hane 46 82 2009 

Drakedram African Lion 1998 Hane 34 69 2003 

Drakedram Solid Gold 1991 Hane 34 66 1997 

Stsanja All Or Nothing 1998 Hane 25 56 2003 

Drakedram Bad Moon Rising 1995 Hane 30 52 2001 

Hotpoint's You Guest It 1992 Hane 22 50 1996 

Genisim Sylvester 1995 Hane 31 49 2002 

Drakedram Magnolia 1994 Tik 13 49 2000 

Hotpoint's Top Secret 1991 Hane 5 46 1996 

Drakedram Man's Soda Stream 1990 Tik 9 44 1995 

Lavinia Mist Of Livanda 1995 Tik 7 44 2002 

Drakedram Money Talk 2006 Tik 10 41 2012 

Drakedram Drumfire 1997 Hane 23 40 2001 

 

I RAS 2005 rekommenderades att ingen hanhund under sin livstid borde ge fler avkommor än ca 25 % av en 
årsproduktion, vilket då innebar ungefär 22 valpar. 
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Det är viktigt att inte bara räkna antalet avkommor till en viss hund utan även hålla ett öga på antalet barnbarn. En 
hund som används mycket i avel och vars avkomma används mycket får stor inverkan på populationen. En hund kan 
också vara ”matador” genom att antalet barnbarn uppgår till dubbla maxantalet avkommor vilket år 2005 innebar 44 
barnbarn (=22*2). Notera det nära släktskapet mellan flera av hundarna i tabellen! 

Uppfödarna tycks ha respekterat denna rekommendation. Av hundarna i tabellen ovan är det endast en hanhund 
och en tik som har avkommor registrerade efter RAS publicering 2005. Hanhunden har 46 barn och 82 barnbarn. 
Tiken har 10 avkommor och 41 barnbarn. Ingen av hanhundarna som använts den senaste femårsperioden har i 
dagsläget mer än 14 avkommor efter sig. Antalet valpar per använd hanhund är således betydligt lägre de senaste 
åren. 

För åren 2014–2018 blir det genomsnittliga antalet registreringar per år 30 pekingese. 25 % därav ger 7,5 valpar och 
antalet barnbarn 15 (= 7,5 barn * 2). Tre kullar med 2,5 valpar per kull ger 7,5 valpar. 

Rekommendationen skulle därmed i nuläget bli max 8 valpar under avelsdjurets livstid vilket innebär tre 
normalkullar. Detta visar på svårigheten att i en numerärt liten ras ge rekommendationer om antal valpar i siffror. En 
äldre avelshund som i ungdomen lämnat 9 valpar bör självklart kunna användas flera år senare om han fortfarande 
är frisk. Att hans tidigare avkommor då är i en ålder då de kan utvärderas angående både exteriör, hälsa och 
nedärvning gör honom bara mer attraktiv som avelshane. Likaså bör förstås en tik som i två kullar lämnat 8 valpar 
kunna användas till en tredje kull, eftersom fertilitet är en viktig egenskap att bevara. Likaså kan antalet hundar i avel 
på några år öka eller minska kraftigt. Pekingese-Logen vill därför avstå från att i dokumentet fastslå ett visst antal 
valpar som en avelshund får lämna under sin livstid. Däremot riktar vi till uppfödarna en stark uppmaning att alltid 
tänka på att bevara och öka avelsbredden och inte överanvända hanhundar. 
 

AVELSDEBUT 
En hund som används i avel bör, i synnerhet en tik, ha uppnått vuxen ålder och vara fullständigt mogen såväl psykiskt 
som fysiskt innan hon paras. Men även en hanhund bör gott och väl ha mognat innan han används i aveln.  
I största möjliga omfattning är det naturligtvis bra att känna till så mycket som möjligt av en individs egenskaper 
innan den får lämna avkomma. 
 
I RAS 2005 rekommenderade Pekingese-Logen att ingen pekingese skall sättas i aveln innan den fyllt två år. 
Avelsdebuten har sedan dess väsentligt senarelagts. 

I SKK:s grundregler står följande: ”att inte i avel använda hanhund/tik förrän vid den ålder då hunden uppvisar en 
vuxen individs fysiska mognad och beteende. Tik får paras tidigast vid arton (18) månaders ålder.” 

Efter 2007 har ingen hanhund gjort sin avelsdebut före 13 månaders ålder. Åren 2006–2007 har totalt 2 hanhundar 
varit yngre än 13 månader vid avelsdebuten. 8 hanhundar (av totalt 72) åren 2006–2018 var 13–18 månader när de 
hade sin första kull. 

Efter 2008, dvs. de senaste 10 åren, har ingen tik gjort sin avelsdebut före 19 månaders ålder. År 2006 och 2008 var 
det en respektive två tikar som var yngre än 19 månader. 

Det är av godo om man låter en hanhund som debuterar tidigt para ett begränsat antal tikar och avvaktar ett par år 
för att kunna göra en utvärdering av valparna innan han används igen. 

Till sist bör sägas att användandet av lite äldre friska hanhundar ska uppmuntras 
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KÖNSDRIFT/FORTPLANTNINGSFÖRMÅGA 

Det kan under denna punkt påpekas att såväl pekingesehanar som -tikar uppvisar god könsdrift. Pekingesetikar tar 
också väl hand om sin avkomma. Idag i Sverige så föds det stora flertalet pekingesvalpar genom en normal valpning.  
Under sexårsperioden 2000–2005 ersattes tex totalt 3 kejsarsnitt av Agria och IF. Under samma period föddes 181 
kullar dvs fullt acceptabla siffror. Det finns inte siffermaterial att tillgå för andra perioder men vi har heller ingen 
anledning tro att detta nämnvärt har förändrats. I Agria Breed Profile 2011–2016 finns inte kejsarsnitt med bland de 
vanligaste diagnoserna för pekingese. 
 

KULLSTORLEK 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kullstorlek 2,5 2,8 2,5 2,2 2,8 1,8 1,7 2,1 1,8 2,0 1,8 

 

Kullstorleken har åren 2008–2018 varierat mellan 1,7 och 2,8 valpar. Tendensen är sjunkande kullstorlekar. Historiskt 
sett ligger kullstorleken runt 2,5 valpar. Genomsnittet för femårsperioden 2014–2018 blir 1,9 valpar (101 valpar resp. 
53 kullar). Vi har inget tillförlitligt underlag för att kunna bedöma om det döljer sig särskilda orsaker bakom 
statistiken tex om födda valpar inte uppnått registreringsbar ålder. Minskad kullstorlek anses generellt kunna bero 
på ökad grad av inavel men det sambandet kan inte ses i materialet eftersom inavelstrenden minskat. 
 

INAVELSGRAD 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Inavelsgrad 2,6 0,8 1,5 1,1 2,2 2,2 0,7 0,5 2,7 1,8 3,5 

 
Inavelstrenden är förändringen av inavelsgraden i en ras. Inavelsgrad är ett mycket viktigt begrepp inom avel. 
Eftersom rasen har en sluten stambok (d.v.s. inga nya hundar vars föräldrar inte är registrerade kan skrivas in), är alla 
individer besläktade, mer eller mindre långt tillbaka. Ju närmare släkt man är, desto fler likadana gener har man, på 
gott och ont. Inavelsgraden ökar långsamt inom alla raser. Ökningen kallas inavelstrend och beräknas över fem 
generationer. Det är därför en parning trots allt kan ha 0 % inavelsgrad, d.v.s. ingen påtaglig ökning av inavel i rasen, 
för att de närmaste fem generationerna före inte är nära besläktade. 
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INAVELSGRAD  

 

                                         för pekingese åren 2008 - 2018 

 
På grund av det låga antalet födda valpar finns det skäl att se trenden över en längre tidsperiod än ett år. 
Den genomsnittliga inavelsgraden (räknat på fem generationer) på födda valpar var  
3,3 % för åren 1993–2003 
1,5 % för åren 2009–2018 

Målet i vårt förra RAS var att inavelsgraden inte skulle vara högre än 2,5 %. Detta mål gäller fortfarande. 
Inavelsgraden har således minskat från 3,3 % till 1,5 % 
Inavelsgraden är beräknad på fem generationer. Inavelsgraden ökar alltid när samtliga generationer beaktas 
I RAS 2005 rekommenderas att inga föräldrakombinationer skall överstiga 6,25 % i inavelsgrad, men bör 
helst ligga långt därunder. Inavelsgraden har sedan 2009 legat under 6,25 % på 88 % av kullarna. 10 % av 
kullarna (13 st.) har legat mellan 6,26 och 12,49 samt tre kullar på 13,8 resp. 14,4 %. 

Inavelsgraden är beräknad efter födelseår (således inte efter registreringsår). 
 
I Pekingese-Logens klubbtidning redovisas årligen inavelsgraden för samtliga under året registrerade kullar. 
 

IMPORTER 
Antalet importer uppgår under perioden 2014–2018 till 35 st. Det motsvarar 23 % av samtliga registreringar. 
Nästan var fjärde pekingese är således en import. Dessa importer kommer från 15 olika länder. 37% kommer 
från de nordiska länderna och övriga importer kommer från: Ungern, Bosnien-Hercegovina, Canada, 
England, Frankrike, Litauen, Polen, Ryssland, Spanien, Tjeckien, Ukraina och USA. 

Importer kan tillföra ny genetisk variation och öka den genetiska mångfalden i pekingesens genpool. 
Men det kan samtidigt innebära risker för den svenska populationen eftersom man inte känner till den 
importerade hundens bakgrund och familjebild när det gäller tex sjukdomar på samma vis som de 
svenska linjerna. 
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SAMMANFATTNING 
 
På plussidan: 

 Inavelstrenden är fortsatt nedåtgående över tid och inavelsgraden har sjunkit till en acceptabel nivå 

 Avelsdebuterna har senarelagts 

 Ingen matadoravel förekommer 

På minussidan: 

 Kullstorlekarna minskar 

 Registreringarna minskar 

Det allvarligaste är naturligtvis den dramatiska minskningen av antalet svenskfödda valpar. 

MÅL 
Att föda upp en livskraftig stam av sunda, friska och rastypiska pekingese. 
 

STRATEGI 
För att nå detta mål behöver vi öka populationen och därmed genpoolen i rasen. 
Rasklubben tillsammans med uppfödarna kan hjälpa till att sakligt sprida korrekt information om rasens 
hälsotillstånd. 

 Att till avel använda föräldradjur som ger en inavelsgrad lägre än 6,25 %. 
 Att inavelsgraden per år ligger under 2,5 beräknat på fem generationer.  
 Att så långt som möjligt undvika överanvändande av avelshanar. 
 Att använda fler hanhundar i avel – glöm inte bort de äldre hanhundarna.  
 Att i avel använda hundar äldre än två år. 
 Att i avel använda hundar äldre än 2 år. 

                       Foto Urban Prytz 
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HÄLSA 
 

ALLMÄNT 
Pekingesen har en brakycefal (kortskallig) och kondrodystrof (kortbent) konstruktion. Sådana raser riskerar att få 
besvär av olika slag till följd av sin konstruktion. Det är därför mycket viktigt att vi i vårt avelsarbete är 
uppmärksamma på och beaktar dessa risker. Pekingese-Logens uppfödare ska självklart alltid prioritera avel som 
gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar. Här följer en redogörelse för några av dessa 
hälsoproblem i rasen. 

NULÄGE 
Enligt Agrias veterinärvårdsstatistik 2006–2011 får 28,3 % av försäkrade pekingese ersättning minst en gång. För 
samtliga försäkrade hundars (”all Breeds”) medelvärde ligger motsvarande siffra på 31,8 %. Pekingese ligger således 
3,5 procentenheter under genomsnittsrasen i detta avseende. I Agria Breed Profile för åren 2011–2016 saknas 
motsvarande siffror men det framgår att pekingese fortfarande ligger på genomsnittet för alla raser i detta 
avseende. 

Perioden 2009–2013 uppgav domarna att de gjort SRD-iakttagelser på 41 % av utställningarna. Motsvarande siffra 
för åren 2014–2017 var 28 %. I detta avseende ligger pekingese lågt jämfört med andra jämförbara raser. Andelen 
starter som fick en SRD-anmärkning var 13 % åren 2010–2013 och 7 % åren 2014-2017 (se avsnittet ”Exteriör – 
nuläge”). Således ser vi sjunkande siffor på dessa anmärkningar. 

I ”Hundrasguiden” på SKK:s hemsida kan man läsa bla följande beträffande pekingesens hälsa: 

Rasen ligger sammantaget på en medelnivå när det gäller skadestatistik, men är överrepresenterad framför allt när 
det gäller ögonskador som förknippas med den kortskalliga huvudformen. Huvudets storlek och proportioner är 
liksom öppna näsborrar och en välutvecklad bröstkorg viktiga för en god andningsfunktion. 

Det allmänna hälsoläget förefaller av dessa källor att döma vara mycket gott med två undantag som då rör ögon och 
rygg och dessa tas upp i detta dokument. 

Pekingese-Logen noterar att man i rasens hemland Storbritannien har gjort samma prioriteringar som Pekingese-
Logen gjorde redan 2017 (se nedan). I Storbritannien hölls den 31: a januari 2018 ett möte med representanter för 
den engelska kennelklubben och rasklubbarna för pekingese. På mötet diskuterades ”Breed Health & Conservation 
Plan evidence base” för att komma överens om vilka frågor rörande rasens hälsa som ska prioriteras framöver. På 
mötet kom man fram till att dom viktigaste frågorna att prioritera för pekingesen framöver är: ryggar (diskbråck), 
ögon, andning och genetisk diversitet. 
 

Foto Sara Karlsson 
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ÖGON  
 

NULÄGE 
Ögonskador förekommer tyvärr alltför ofta på rasen. Enligt Agrias veterinärvårdsstatistik 2006–2011 får ca 5 % av de 
försäkrade pekingese ersättning från försäkringen. För ”all Breeds” är motsvarande siffra ca 2 %. Enligt Agrias 
veterinärvårdsstatistik för åren 2011–2016 tycks frekvensen ha minskat men ligger fortfarande på en hög nivå 
jämfört med alla raser. 

Pekingese är rankad som nr 21 (av ca 100 raser) när det gäller andelen hundar i en viss ras som fått ersättning från 
Agrias veterinärvårdsförsäkring 2006–2011 för ”Eyes”. När det gäller ögonen förekommer inte tex Entropion, 
Distichiasis, Cherry Eyes mm på pekingese mer än undantagsvis. Det är således i stort sett hornhinneskador och 
andra ögonskador genom yttre våld/påverkan som avses. 

Enligt SRD-rapporterna får endast 1 % av antalet starter på utställning, anmärkning för att ögonen är mer eller 
mindre för stora, visar vitt eller är utstående (se avsnittet ”Exteriör – nuläge”). 
 

MÅL 
Att minska andelen pekingese med ögonskador så att rasen ligger i nivå med genomsnittsrasen (”all Breeds”) i 
försäkringsstatistiken. För närvarande är det ca 2 % av ”all Breeds” som har fått ersättning från Agrias 
veterinärvårdsstatistik för ögonbesvär. 
 

STRATEGI 
Att uppfödarna i sitt avelsarbete beaktar ögonproblematiken och i möjligaste mån använder avelsdjur som inte har 
haft besvär med sina ögon. 
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RYGG 
 
NULÄGE 
Många ryggproblem hos pekingese orsakas av degenerativ disksjukdom, det vill säga diskbråck. Tyvärr framgår det 
inte av Agrias veterinärvårdsstatistik hur vanligt förekommande det är med diagnosen diskbråck hos pekingese. 
Däremot framgår det att det är vanligare med problem från disk/kotor hos pekingese än hos genomsnittsrasen. 
Diskbråck är synnerligen smärtsamt för hunden och kan i värsta fall kräva kirurgiska ingrepp.  
 

MÅL 

Att minska andelen pekingese som drabbas av ryggproblem så att rasen ligger i nivå med genomsnittsrasen (”all 
Breeds”) i försäkringsstatistiken. 

 

STRATEGI 
Individer som har lidit eller lider av ryggproblem ska inte användas i avel, detta givetvis primärt i syfte att skydda den 
drabbade individen, men också med tanke på att ett sådant sjukdomstillstånd kan vara ärftligt.  
Uppfödaren bör också i möjligaste mån kartlägga de tilltänkta avelsdjurens familjehistoria avseende ryggproblem i 
allmänhet och diskbråck i synnerhet. 

 
ANDNING 

NULÄGE 
 
Övre andningsorganen 
Enligt Agrias veterinärvårdsstatistik 2006–2011 fick ca 2 % av försäkrade pekingese ersättning för besvär i de övre 
andningsorganen (”respiratory upper”). Motsvarande siffra för samtliga försäkrade hundar (”all Breeds”) var ca 2 %. 
Skillnaderna mellan pekingese och ”all Breeds” är således marginella och handlar om promille. Pekingese är rankad 
som nr 47 (av ca 100 raser) när det gäller andelen försäkrade hundar i en viss ras som fått ersättning från Agrias 
veterinärvårdsförsäkring 2006–2011 för besvär i de övre andningsorganen.  
För perioden 2011–2016 har diagnoskategorin “Respiratory upper” (dvs. besvär i de övre andningsorganen) helt 
försvunnit i statistiken för pekingese. Det innebär att antalet individer som fått ersättning från Agrias 
veterinärvårdsförsäkring denna period för besvär i de övre andningsorganen är så få, om några, att de inte ger utslag 
i försäkringsstatistiken. 

För vissa raser ersätter inte Agria kostnader för undersökning, behandling eller operation av luftstrupe, mjuka 
gommen, näsborrar eller förträngningar i svalget. Pekingese har inga sådana eller andra rasspecifika begränsningar. 
De mest drabbade raserna ingår således inte i statistiken vilket naturligtvis försvårar en jämförelse av raserna. 
 
Nedre andningsorganen 
När det gäller de nedre andningsorganen (”respiratory lower”) fick ca 1 % av försäkrade pekingese ersättning från 
veterinärvårdsförsäkringen 2006–2011. Motsvarande siffra för ”all Breeds” var ca 1 %. Skillnaderna mellan pekingese 
och ”all Breeds” är således marginella och handlar om promille. För perioden 2011–2016 har diagnoskategorin 
“Respiratory lower” (dvs. besvär i de nedre andningsorganen) helt försvunnit i statistiken för pekingese. Det innebär 
att antalet individer som fått ersättning från Agrias veterinärvårdsförsäkring denna period för besvär i de nedre 
andningsorganen är så få, om några, att de inte ger utslag i försäkringsstatistiken. 
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Andning övrigt 
Enligt SRD-rapporterna är det 6 promille av antalet starter som fått anmärkning på sin andning. 
Ingen pekingese har på officiella utställningar fått ”disqualified” för andningsbesvär sedan detta pris infördes 2011 
(se sid 27). Åren 2014–2017 var det 2 individer av totalt 150 utställda individer som fick anmärkning på sin andning 
av mer än en domare. 
 
I ”Svensk Veterinärtidning” nr 2/2018 redovisas resultatet av en studie där man undersökt förekomsten av 
operationer relaterade till andningsbesvär hos hundar. Enligt denna studie har inte en enda pekingese opererats på 
grund av andningsbesvär. Detta stämmer väl med den undersökning om eventuella andningsbesvär hos pekingese 
som Pekingese-Logen har gjort. Enligt Pekingese-Logens undersökning hade ingen av hundarna i undersökningen 
opererats för andningsbesvär och ingen hade av veterinär diagnostiserats med BOAS-relaterade besvär. 
Enligt dessa källor tycks andningsbesvären i rasen ligga inom ”normalgruppen”. 

Veterinärvårdsstatistiken ger alltså en relativt fördelaktig bild av andningsproblem i rasen men andningen anser vi 
inom rasklubben vara en mycket viktig och prioriterad fråga. Vi måste ständigt vara på vår vakt och förebygga 
andningsbesvär. Alla hundar ska kunna andas normalt. 
 
En hund som har symtom på andningsbesvär får enligt Svensk Djurskyddslagstiftning och SKK:s grundregler inte 
användas i avel. Detsamma gäller för hund som genomgått ett operativt ingrepp i andningsvägarna för att avhjälpa 
andningsbesvär på grund av sin brakycefala anatomi. 
 

Avslutningsvis citerar vi SKK:s uttalande 2016-05-09 om aveln av brakycefala raser: 

 Det är aldrig förenligt med Djurskyddslagen och SKK:s Grundregler att till avel använda djur med kliniska 
problem som kan förknippas med kortskallighet 

 För att minska förekomsten av hälsoproblem som kan förknippas med kortskallighet måste avelsurvalet ta 
större hänsyn till de generella parametrar som påverkar andningsförmågan såsom vidden på näsborrar, 
nosens längd, bredd och djup, utrymmet i mun och svalg, luftstrupens bredd och fasthet, bröstkorgens volym 
samt rasspecifika förhållanden 

 

MÅL 
Att pekingese inte ska ha en högre skadefrekvens när det gäller de övre och nedre andningsorganen än 
genomsnittsrasen (”all Breeds”). För närvarande ligger genomsnittshunden på ca 2 % avseende besvär i de övre 
andningsorganen och ca 1 % när det gäller de nedre andningsorganen. 
 

STRATEGI 
Den mest grundläggande kroppsfunktionen är att kunna andas ordentligt. Andningssvårigheter är mycket allvarligt 
och skall under alla omständigheter undvikas. Hundar med för trånga näsborrar, för lång mjuk gom, olika bekymmer 
i struphuvud och svalg samt olika förträngningar i luftrören skall helt självklart INTE användas i avelsarbetet. Hundar 
som opererats i andningsvägarna ska aldrig användas i avel. 
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MENTALITET 
 

NULÄGE 
Pekingesen är en renodlad sällskapshund. Den ska vara sin ägare till behag och glädje. Enligt rasstandarden ska 
pekingesen vara ”orädd, trogen och högdragen men inte blyg eller aggressiv”.  
” The function of a Pekingese is not to catch rats, it is not to go hunting, it is not to go shooting. It is to be a delightful 
and loving companion and this function it fits very well.” (Mrs. M Robertshaw, UK) 
 
Pekingesen är en ras med stor värdighet och ett betydande mått av integritet. Egen vilja och envishet är två mycket 
framträdande karaktärsdrag men trots detta är rasen på intet vis obildbar. Den kräver en del pälsvård men om de 
vänjs vid borste och kam från start blir denna rutin snart en efterlängtad stund både av hund och husse eller matte. 
Pekingesen kräver inga mängder motion eller aktivering men är alltid med på noterna när detta erbjuds. Det är en 
mycket tillgiven ras med stor personlighet och med en förunderlig förmåga att få sina människor att anpassa sig till 
det liv den väljer att leva. 
 
Pekingesen gör ett outplånligt intryck på de flesta för sin personlighet! Det börjar redan med den lilla valpen som ser 
ut som den ljuvligaste, värnlösa docka men visar sig kunna pinna i väg på egen hand utan så mycket som en blick 
bakåt. Så fortsätter det, egensinnigt och värdigt. Men när den plötsligt släpper för uppsluppenheten i lek med någon 
kompis är det som när solen tittar fram en gråmulen dag. En ljuvlig ras att leva med där tempot ger tid till reflektion. 
 

MÅL 
Bibehålla rasens stabila värdiga mentalitet och lämplighet som sällskapshund. 
 

STRATEGI 
En pekingese bör inte användas i avel om den visar bestående rädsla, aggressivitet, ängslan gentemot människor 
eller överdrivet stressbeteende som gör det svårt för hunden att koppla av.
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EXTERIÖR 
 

NULÄGE 
I rasstandarden för pekingese beskrivs rasens helhetsintryck på följande sätt: 

”Utseendet skall vara lejonlikt och uttryckets vaket och intelligent. Rasen skall vara en liten, välbalanserad, måttligt 
kompakt och satt hund med stor värdighet och kvalitet. Alla tecken på andningssvårigheter oavsett orsak eller 
oförmåga att röra sig sunt är oacceptabelt och skall fördömas kraftigt. Rasen får inte vara överpälsad.” 

Pekingesestandarden är unik i så måtto att ”absolute soundness essential” omnämns när det gäller framben, bakställ 
och rörelser. Det betonas även att andningssvårigheter och knipta näsborrar ska bli ”heavily penalized”. Eftersom 
rasstandarden i decennier har varit mycket tydlig i sin skrivning om sundhet betraktar vi dagens goda hälsoläge 
delvis som ett resultat av detta förhållande. 

EXTERIÖRA ÖVERDRIFTER - SRD 
Pekingese är en brakycefal (kortskallig) och kondrodystrof (kortbent) ras och finns därför med i ”Särskilda 
Rasspecifika Domaranvisningar” (SRD). Syftet med dessa anvisningar är att uppmärksamma domarna på ”farliga 
rastypiska exteriöra överdrifter som kommit att föredras av domare och uppfödare”. SRD finns att läsa i sin helhet på 
följande länk: sarskilda-rasspecifika-domaranvisningar-a7.pdf (skk.se) 
 
SRD har nu funnits i 10 år dvs. from 2009 (exkl. My Dog) tom 2018. Analysen nedan gäller rasen pekingese. 
Pekingese-Logen har inte haft tillgång till SRD-rapporterna för 2018 eller någon sammanställning av dessa. Därför är 
dessa rapporter inte inkluderade i materialet. SRD-rapporterna som här återges avser åren 2009–2017. 
 
En sammanställning av dessa 10 år ger bla följande uppgifter: 
(samtliga siffror avser officiella utställningar i Sverige) 
2009 - 2018 (exkl. My Dog 2009) 

 Pekingese har deltagit på 446 utställningar. 
 På dessa utställningar har 332 olika individer gjort 2439 starter.  
 234 olika domare från 42 olika länder och 5 kontinenter har dömt på de 446 utställningarna. 
 På 57 % av utställningarna har rasen dömts av nordiska domare och på 36 % av svenska domare. 
 På 2 % (11st.) av utställningarna har rasen dömts av domare från rasens hemland England. 
 Under åren 2009–2018 har det registrerats 357 pekingese i Sverige (varav 18 % var importer). Den senare 

halvan av 10-årsperioden registrerades 150 pekingese varav 23 % var importer. 
 46 % av de pekingese som registrerats 2007–2017 är hittills utställda. Dvs. nästan varannan pekingese har 

ställts ut. 
 De utställda svenskägda hundarna har under 10-årsperioden ställts ut i genomsnitt 10 gånger 
 72 % av antalet starter i officiell klass har tilldelats CK. 
 80 % av de utställda individerna har någon gång fått CK. 
 380 ifyllda SRD-rapporter finns för perioden 2009–2017. Det saknas 21 SRD-rapporter dvs. ett bortfall på 5 

%. 
 Perioden 2009–2013 uppgav domarna att de gjort SRD-iakttagelser på 41 % av utställningarna. Motsvarande 

siffra för åren 2014–2017 var 28 %. 
 Andelen starter som fick en SRD-anmärkning var 13 % åren 2010–2013 och 7 % åren 2014–2017. 
 De vanligaste SRD-anmärkningarna gäller nosrynkan och näsborrarna (3 % vardera av antalet starter enl. 

rapporterna varav 5 promille ansågs vara ”överhängande” nosrynka) samt ögon (1 % varav 4 promille var 
”utstående”).  

 Övriga SRD-anmärkningar utgör endast promille (eller inga alls) av antalet starter enl. rapporterna. 
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UTSTÄLLDA HUNDAR 

 

Källa 1 

Antalet utställda hundar och antalet starter har ökat sedan SRD infördes. Det är först 2016 och därefter som antalet 
utställda hundar minskat vilket sannolikt framför allt beror på det sjunkande antalet registreringar. Det finns helt 
enkelt inte så många hundar att ställa ut. 

 

Källa 1 och 2 

46 % av samtliga svensk-registrerade pekingese under åren 2007-2017 är utställda i officiell klass. De sista fem åren 
2013–2017 är siffran 48 %. Nästan varannan pekingese som registrerats de senaste elva åren är således utställd. 

 

Av de hundar som använts i avel under åren 2009–2018 är 79 % utställda. 
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Källa 1, 2 och 5 

Antalet utställda pekingese i officiell klass i Sverige har ökat markant sett i relation till antalet registreringar sedan 
SRD infördes. 

 

Källa 1 

Av diagrammet ovan kan ni se hur många gånger hundarna har ställts ut under perioden. De flesta hundarna har 
ställts ut en gång (105st.). Mer än hälften av dessa är utlandsregistrerade hundar från våra grannländer, främst de 
övriga nordiska länderna, vars ägare kommer till Sverige i förhoppningen att ev. kunna vinna CERT och/eller CACIB på 
sina pekingese. 7 hundar har ställts ut mer än 50 gånger. Den hund som har ställts ut mest är utställd 93 gånger. 
Denna hund har varit utställd 9 av de 10 åren.  

I genomsnitt har de svenskägda hundarna ställts ut 10 gånger under 10-årsperioden. För de utrikesägda är 
motsvarande siffra 2 gånger. 
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I genomsnitt har det gjorts 5,5 starter per utställning där de svenskägda hundarna svarat för 5 av dessa. På en av tio-
årsperiodens utställningar har det varit mer än 20 pekingese som deltagit i officiell klass och det var på den 
internationella vårutställningen i Stockholm 2015. Domare var Kurt Nilsson. Annars är det framför allt ”Stora” 
Stockholm eller ”Hundmässan” som det väl heter numera samt Borås-utställningarna som attraherar flest pekingese-
utställare. 
 
DOMARE 
Totalt är det 234 domare som dömt på de 446 utställningarna som anordnats under 10-årsperioden. De kommer 
från 42 olika länder och 5 kontinenter. På de flesta av dessa utställningar har naturligtvis rasen dömts av svenska 
domare (36 %). 22 % av utställningarna har dömts av domare från övriga nordiska länder (Norden totalt 57 %). 
Vanligast därefter är domare från Irland som har dömt på 7 % av utställningarna. En domare har dömt rasen 10 
gånger och 2 domare har dömt 9, 8 respektive 7 gånger vardera. Samtliga dessa sju domare är svenska. De 10 
flitigast anlitade (svenska) domarna har dömt 17 % av alla utställningarna. 

 
RESULTAT 

 

Källa 1, 3 och 4 

Andelen SRD-anmärkningar har minskat från 13 % åren 2010–2013 till 7 % åren 2014-2017 dvs. en halvering. 
De senaste fyra åren 2014 - 2017 är det sammanlagt 10 individer som fått anmärkning på samma riskområde för mer 
än en domare (6 hundar två gånger och 4 hundar tre gånger). 3 individer har fått anmärkning på pälsen (1 * 3 ggr 
och 2 * 2 ggr), 2 individer på ögonen (2 * 3 ggr), 2 individer på andning (1 * 3 ggr och 1 * 2 ggr). 3 individer har fått 
anmärkning 2 ggr vardera för nosrynka, näsborrar respektive muskler. Det bör då påpekas att dessa 10 hundar under 
samma period gjort totalt 166 starter (från 4 till som mest 35 starter). Det totala antalet utställda individer under 
perioden är 150. Detta innebär således att endast 7 promille av de utställda individerna fått SRD-anmärkning på sina 
näsborrar av mer än en domare. 

ÅR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Antal disqualified 2 1 1 0 0 0 2 0 

 Källa 1 

Ingen pekingese har fått ”disqualified” mer än en gång. Sex disqualified har delats ut sedan detta pris infördes 2011. 
Anledningarna till prisen är i två fall osunt bakställ samt i ett fall vardera osund anatomi, avsaknad av en testikel, 
skev käke respektive en ögonskada. 
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Totalt fördelar sig prissättningen åren 2011–2018 enligt följande: 

 
Källa 1 
Dvs. 71 % av starterna har tilldelats ”CK” (och naturligtvis även excellent), 16 % har tilldelats ”excellent” men inte CK, 
11 % ”VG” samt 1 % ”Good”. Övriga priser är endast promillen. 
 

 

  

Utdelade priser i procent av antalet starter i rasen pekingese åren 
2011-2018
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SAMMANFATTNING AV NULÄGET  
Pekingese ligger jämfört med andra raser över (eller långt över) genomsnittet när det gäller:  
• Antalet utställda individer i rasen i förhållande till antalet registrerade individer av rasen  
• Andelen utdelade ”CK”.  
 
Pekingese ligger jämfört med andra raser under (eller långt under) genomsnittet när det gäller:  
• Andelen utdelade ”disqualified”  
• Andelen SRD-anmärkningar  
 
Antalet starter på utställningarna har ökat under SRD-åren 2009–2016 men:  
• Andelen starter som tilldelats SRD-anmärkning har minskat de senaste åren.  
• Andelen SRD-anmärkningar har minskat de senaste åren.  
 
I stort sett varannan pekingese är utställd och granskad enligt SRD-anvisningarna.  

Av SRD-rapporterna framgår även att den domare som anser att en viss hund har en viss SRD-brist i stort sett är 
ensam om att tycka så.  
Att en hund har fått en SRD-anmärkning innebär nödvändigtvis inte att hunden har detta fel eller att felet är av 
permanent karaktär.  

SRD-rapporterna visar att exteriöra överdrifter förekommer i mycket ringa omfattning om de förekommer alls. Detta 
har även bekräftats av SRD-K som konstaterar att pekingesen är ”sund och ’good enough’ ur SRD-perspektivet”. Det 
stöds även på ett övertygande sätt av domarnas kvalitetsprissättning. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de farhågor som fanns om rasen vid införandet av SRD 2009 har visat sig 
komma på skam. Allt tyder på att rasen är välmående och alla data talar för att utvecklingen går i en positiv riktning. 
Låt oss alla verka för en fortsatt frisk, sund och rastypisk pekingese. 
 

MÅL 
Vår målsättning är att bevara en rastypisk, sund och frisk pekingese. Det är inte för oss att ändra vad tusenårig 
kinesisk kultur har skapat, vi kan bara ödmjukt försöka förvalta den. 
 

STRATEGI 
Att uppfödarna i sitt avelsarbete särskilt beaktar ovannämnda punkter dvs:  

 Korrekt storlek och korrekta proportioner 

 Korrekt ögonform /-storlek  

 Korrekt päls och pälsstruktur  

 Korrekt nosrynka som inte blockerar näsborrarna 

 Öppna näsborrar  

 Öppna ansikten 
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BILAGA 1 

            Några pekingese från 1950-talet 
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BILAGA 2 

                                                Några pekingese från 2010-talet 

 


