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Strategier med anledning av ökad kunskap om andningsrelaterade 
hälsoproblem hos kortskalliga hundar 

Svenska Kennelklubben (SKK) har sedan länge ett program för att motverka 
exteriöra överdrifter förknippade med bland annat andningsproblem hos hundar. Trots 
detta är förekomsten av andningsrelaterade hälsoproblem hos kortskalliga 
hundar fortfarande hög. Under sommaren 2015 aktualiserades återigen de problem 
som inte sällan drabbar hundar med kort nos, hundar som kallas trubbnosar – 
kortskalliga - brakycefala. 

Den 27 februari 2016 samlades på initiativ av SKK över 100 uppfödare och 
representanter för berörda raser tillsammans med SKK:s centrala ledning, veterinärer 
och ett antal inbjudna både inhemska och utländska experter. 

Vid konferensen presenterades forskning kring förekomst, orsak och effekter av 
kortskallighet samt inte minst de olika rasklubbarnas pågående arbete med att 
förbättra hälsoläget i de aktuella hundraserna. 

Det uttrycktes en stark önskan om att kraftfulla åtgärder skulle vidtas med de redskap 
som redan nu finns tillgängliga. Kunskapen om rasspecifika förhållanden kring 
andningsproblem måste dock klarläggas och struktureras så att mer rasanpassade 
åtgärder kan utarbetas. En bred samverkan mellan alla intressenter är nödvändig för 
att göra detta möjligt. 

Baserat på detta presenteras följande uttalande avseende avel i kortskalliga 
hundraser och strategier för att förbättra hälsoläget. 

Uttalande  

• Det är aldrig förenligt med Djurskyddslagen och SKKs 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. 
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Åtgärder 

a) Premiera och prioritera friska hundar med mindre utpräglad kortskallighet i 
avelsarbetet för att minska hälsoproblemen i aktuella raser med beaktande 
av korrekt rastyp.  

b) Utöka utbildning av uppfödare, utställningsdomare och veterinärer i 
bedömningen av hundars lämplighet för avel med hänsyn till parametrar 
som påverkar andningsförmågan.  

c) Utveckla besiktning av avelsdjur med avseende på andningsfunktion och 
temperaturreglering. 

d) Verka för central registrering av diagnoser och ingrepp som är oförenliga 
med användning i avel. 

e) Verka internationellt för rasstandarder som tydligt premierar anatomiska 
förhållanden av betydelse för hälsan. 

f) Utvärdera effekter av vidtagna åtgärder med hjälp av bland annat enkäter 
och uppföljning av epidemiologiska data.  

  

I samverkan mellan Svenska Kennelklubben och dess special- och rasklubbar, Sveriges 
Veterinärförbund/ Veterinärmedicinska Sällskapet, Sveriges Lantbruksuniversitet och 
Jordbruksverket har det skapats ett antal arbetsgrupper med uppgift att vidareutveckla 
olika åtgärder för att dessa ska kunna vidtas så snart som möjligt och senast under år 
2017. 

  

  
 
 
 
 


