Uttolkning av hälsoprogram för cavalier king charles spaniel
Hälsoprogram för cavalier king charles spaniel from 2017-01-01
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som saknar officiellt intyg om hjärta u.a. Intyget får ej vara äldre
än 12 månader vid parningstillfället. Lägsta ålder för officiell undersökning är 3 år. Avelsdjur vars föräldradjur saknar
intyg om hjärta u.a. vid lägst 5 års ålder måste dock själv uppnå en ålder av lägst 5 år före parning och vid denna
ålder ha intyg om hjärta u.a. Hanhund som är ID-märkt och som vid lägst 8 års ålder har hjärta u.a. men senare får
blåsljud kan användas i avel.
Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder (föräldradjuret själv
avelsspärras). Redan producerad avkomma efter föräldradjur som får blåsljud före 5 års ålder får ej användas i aveln
(avelsspärras).
Registreringsförbud för avkomma efter hanhund, yngre än 6 år, som redan använts till 5 kullar. Hanhund, som vid
en ålder av lägst 6 år, vid förnyad undersökning har officiellt intyg om hjärta u.a tillåts ytterligare kullar förutsatt att
giltigt hjärtintyg finns.

Uttolkning av hälsoprogrammet
•

5 år – Viktigaste åldern, utgör grunden för programmet. Hund som fyllt 5 år och får ett ua intyg är godkänd
för avel under den period som intyget är giltigt (observera begränsningen av antal kullar för hanhund).

•

8 år – Hund som har fått ett ua intyg efter fyllda 8 år får användas i avel trots biljud på hjärtat som uppstår
efter detta undersökningstillfälle. Orsak: hunden har varit frisk så länge att den trots biljudet som uppstår i
hög ålder kan anses vara ett lämpligt avelsdjur.

•

3 år – Möjlighet att debutera i avel redan vid 3 år om hunden själv har ett giltigt ua intyg efter 3-årsdagen
och hundens föräldrar har ua intyg efter fyllda 5 år (praxis: intyget ska vara taget på 5-årsdagen eller senare).
OBS! Om föräldrarna har intyg vid t ex 4 år och 11 mån gäller detta inte. 5-årsgränsen tillämpas strikt.

•

Dessutom gäller för hanhund att:
6 år - Hanhund kan få max 5 kullar innan 6 års ålder. Observera att utländska kullar räknas in om någon valp
importeras till Sverige. För att få ta en sjätte kull måste hanen alltid kunna uppvisa ett intyg ua taget efter
fyllda 6 år (praxis: intyget ska vara taget på 6-årsdagen eller senare).

Åldrarna tillämpas strikt.
Hjärtundersökning ska utföras på av SKK fastställd blankett (hjärtintyg) av veterinär med specialistkompetens i
hundens och kattens sjukdomar, alternativt veterinär med motsvarande kompetens som fått dispens av SKK att
utfärda hjärtintyg.
Hjärtintyget är giltigt i 1 år från undersökningsdatum.
Lägsta ålder för officiellt hjärtintyg är 3 år.
Möjlighet kommer att finnas att registrera ”preliminärt hjärtintyg” för hund som undersökts av veterinär med
specialistkompetens före tre års ålder och visat sig ha blåsljud.

Avelsspärr
Hund som fått biljud avelsspärras. Undantaget hund som har intyg u.a efter 8 års ålder men senare utvecklar blåsljud.
Även hundens tidigare avkommor avelspärras om hunden får ett biljud före 5 års ålder.
Avelsspärr som läggs på hund som själv har biljud kan inte tas bort.
Avelsspärr som läggs på avkomma efter hund som spärrats på grund av biljud som uppstått före 5 års ålder (dvs spärr
som läggs i samband med att biljudet registreras) kan inte tas bort, även om avkomman själv konstateras ha hjärta ua
efter 5 års ålder.
Observera att brev inte längre skickas ut till ägare till spärrade hundar. Det åligger varje hundägare/uppfödare att
själv kontrollera att hunden inte är avelsspärrad och uppfyller kraven i registreringsbestämmelserna inför avel.

Hur vet man när ett biljud uppkommer?
Eftersom hundarna inte undersöks dagligen kan man inte veta exakt när ett konstaterat biljud egentligen uppstod. För
att hantera denna problematik i praktiken tillämpas följande praxis:
Ett intyg är giltigt i 12 månader (under förutsättning att ingen förnyad undersökning skett under perioden). En hund
som exempelvis undersökts 15 januari 2017 och bedömts vara ”u.a.” anses med andra ord vara ”u.a.” fram till och
med den 14 januari 2018, om hunden inte undersökts igen innan dess. Om hunden undersöks igen den 30 juni 2018
och konstateras ha biljud antas biljudet ha uppstått den 15 januari 2018, det vill säga 1 år efter det att den senaste ua
undersökningen genomfördes.
Om hunden i exemplet ovan var fyra år gammal när den undersöktes i januari 2017 har den alltså hunnit bli fem
år när biljudet anses uppstå. Detta innebär att hunden själv avelsspärras, men dess avkommor avelsspärras inte
eftersom föräldern hunnit passera femårsgränsen innan blåsljudet antas ha uppstått. Avkommorna måste dock själva
ha fyllt fem år innan de kan gå i avel.

Kullbegränsning för hanhundar
Hanhundsägare måste vara noga med att inte upplåta en hane som är yngre än sex år för parning om hanen fått/
kommer att få fem kullar innan han fyllt sex år. Observera att även valp/valpar födda i annat land kan komma att
klassas som en kull om någon av dem importeras till Sverige.

Intyg för utländska avelsdjur
Hjärtundersökningen får göras av veterinär som har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Detta är
en kompetensbeteckning som används i Sverige, vilket kan försvåra bedömningen av utländska hundar. För utländska
avelsdjur finns en förteckning över godkända veterinärer i utlandet på cavaliersällskapets webbsida. Förteckningen
omfattar veterinärer som anses uppfylla den utbildningsnivå som en svensk specialistkompetens innebär.

Uppfödarens skyldighet
Det är uppfödarens skyldighet att före parning informera sig om vilka undersökningsresultat som finns registrerade
hos SKK samt att eventuella utländska intyg uppfyller kraven. Detta är speciellt viktigt att tänka på om avelsdjuret är
under fem år och därför beroende av att föräldradjuren har giltiga intyg om ”hjärta u.a.” efter fyllda fem år. Det är
också uppfödarens skyldighet att försäkra sig om att den hanhund som används inte redan fått fem kullar före sex års
ålder. Var noga med att kontrollera med hanhundsägaren att det inte finns parningar gjorda som ännu inte resulterat
i registrerade valpar. Observera att även valp/valpar födda i annat land kan komma att klassas som en kull om någon
av dem importeras till Sverige.

Hälsoprogrammet - en grund att stå på
Sist men inte minst: kom i håg att hälsoprogrammet endast anger miniminivån! Det är inte nödvändigtvis en bra
parning bara för att hälsoprogrammet uppfylls. Exempelvis är en hund med flera nära släktingar som fått blåsljud i
unga år inte ett lämpligt avelsdjur. En hund är förstås också så mycket mer än ett fungerande hjärta. I den rasspecifika
avelsstrategin (RAS) för cavalier king charles spaniel kan du läsa mer om vad som är viktigt att tänka på inför avel. Vill
du ha ytterligare råd och stöd– kontakta någon av cavaliersällskapets avelsfunktionärer.

