
 

HÄLSOENKÄT REDOVISNING – FINSK LAPPHUND 
 

Underlaget till denna redovisning 
 
Under december månad 2013 gjordes ett utskick till 3044 stycken hushåll där ägare fanns 
registrerade av en Finsk lapphund i Svenska Kennelklubbens ägarregister. En svarsfrekvens på 
42 % inkom till avelskommittén och det är dessa som ligger till grund för denna 
sammanställning. 
Könsfördelningen visar på 643 hanar, 631 tikar och 5 stycken hundar där man inte uppgett vilket 
kön hunden har.  Under varje delredovisnings sammanfattning har vi uppgett kommentarer i 
kursiv stil, som ägare själva skrivit. Viktigt är också att veta att vi inte har lagt in egna tolkningar i 
kommentarerna utan att det är ägarens egna ord som återges. Det har också tydligt framgått att 
ägaren medger att uppgifterna är officiella. Vi har valt att inte uppge namn på hundar, ägare 
eller orter utan valt att skriva X där det förekommer i den skrivna texten på den inkomna 
enkäten.  
 
Användningsområde 
 
Användningsområdet för hunden uppger ägaren vara, i fallande ordning: Sällskap/familjehund 
1027 st., utställning 288 st., avel 220 st., rallylydnad 106 st., lydnad 165 st., agility 131 st., 
viltspår 116 st., annat 72 st., sök 68 st., bruksspår 63 st., vallning 29 st., jakt 29 st., freestyle 19 
st. och 5 stycken som inte svarat. 
 
 



 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis 
Största andelen hundar lever sina liv som sällskaps- och familjehundar. Näst största 
användningsområdet är hundutställning. Lydnad, agility, rallylydnad och viltspår är den näst 
största aktiveringen. Endast en procent använder sin hund till vallning idag. 
 
Kommentarer från enkäterna: K9 Nosework, specialsök/ Olika kurser i lydnad, agility samt 
massor av andra aktiviteter, älskar att segla med vår båt, att simma och hon går nästan alltid 
lös./ Joggingkompis./ Arbetskamrat då jag är utesäljare./ Tolkning med skidor, drag./ 
Patrullhund./ Sällskap vid ridturer./ Vardagslydnad./ Några gånger med som sällskap på 
äldreboende och dagligen på ett behandlingshem för f.d. missbrukande yngre tjejer./ Vakt./ 
Hjälpreda när jag håller valp/unghundskurser. Med sitt starka psyke skapar hon lugn bland de 
andra hundarna./ Kantarellsök./ Stallhund./ IPO utan skydd./ Renskötsel./ Eftersök på 
trafikskadat vilt. För aktivering och kul sysslar vi med vardagslydnad – spår - klövjer drag (skidor 
och pulka, har tre hundar) / Vaktar gården, håller efter sork./ Drar pulka./ Drag, hon har dragsele 
och drar när jag åker skidor, alternativt hon drar 1-åringen i pulka. Kul!/ Draghund (hundspann), 
dock ej sedan hon fick diabetes./ Patrullhund./ Många ”lekövningar” i skog och mark./ Allmänt 
kul, bollkastning mm./ Eftersök på trafikskadat vilt./ Hjälpdrar vid familjens skid- och 
skridskoåkning./ Drar pulka./ Hade tänkt avla på honom./ Jag hade önskat att jag kunnat avla på 
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honom./ Knähund (lydnad i hemmet)./ Med mig som instruktör samt visningshund när jag har 
hundmassage föreläsning./ Drag och vardagslydnad./ Vandring, letar upp saker, allmän 
aktivering mentalt./ Har varit räddningshund. 

 
Dödsorsak 
 
Det uppges att 101 stycken av hundarna inte längre lever, det motsvarar 7,9 % av de inkomna 
enkäterna. Där den största orsaken uppges vara sjukdom. 
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Sammanfattning 
I diagrammet ovan uppges vilka sjukdomar som diagnosticerats vid bortgången. Där cancer är 
vanligaste orsaken och därefter artros. 
 
Kommentarer från enkäterna: Svårt att gå, nästan blind./ Avlivad efter hjärnblödning./ Smärtsam 
ögonsjukdom, Glaukom./  Ödem i lungorna, kraftigt förstorat hjärta. 10 år./ Artros armbågar, 
svarade ej på behandling 8,5 år./11,5 år avlivad på grund av att han var döende i kronisk 
bronkopneumoni./ 9 år, kraftig artros armbågar./ Artros 10 år./ Akut njursvikt 6 år./ Akut 
fistulerande analsäcksinflammation, 9 år./2 år, lunginflammation, anaplasma./10 år, blödningar 
(från livmodern?)./7 år, diabetes, blev sämre och sämre./8 år addison./8 år beteendet, kissade 
inne./11 år. Flera sjukdomar. Struma, diabetes, grå starr – blind./11 år. Längre tid med 
magproblem./10 år levertumör./3,5 år avlivad pga. allergi./5 år Hudproblem, eksem, allergi, 
veterinär rekommenderade avlivning./6 år. Addison. Förändrades i sitt sätt, när ngt hände i 
flocken satt hon och darrade. Troligen hjärnblödning. 10,6 år. Vinglade, ramlade, svårt att 
koncentrera blicken./ Tumörer i magen och kollapsad lunga, nästan 13 år gammal./ 2 år 
gammal, Lymphangietasia./ 6 år 10 mån. Leversvikt. Ascites, Hydrothorax./ 11 år, sköldkörtel, 
diabetes./ 12 år, svårt att gå./ 10 år. Magbesvär. Små sår i tjocktarm och magsäck, till slut 
hjälpte inte medicinen./ 8 år och 9 månader. Akut avlivad, brusten tunntarm, cancer./ Cancer 8,5 
år. Tumör i nosen och magen./ Förmodad levertumör. 9 år./ Blev påkörd av tåg. 5 år och 9 
månader./ Påkörd av tåget, 14 månader./ 10 år. Diabetes./ Nästan 10 år. Blev plötsligt väldigt 
dålig och inlagd. Dog på natten. Oklar orsak. Möjligen något med levern. Tumör?./ Sköldkörteln 
som ej blev bra. 7 år./ Blind pga. Glaukom. 2 år 9 månader./ Cancer i mage, tarm, 11 år./ 
Epilepsi, 7 år./ Avlivad vid 12 års ålder, cancer i ändtarm och en knuta på bröstet på vänster 
sida./ Avlivad vid 4 månaders ålder. Patella./ Avlivad vid 5 års ålder pga. vanvård./ Avlivad. 5,5 
år. En tid före avlivning så morrade han när man klappade på hans huvud, men aldrig någon 
annanstans. Han hade också problem med halsen, med hosta och dylikt. Kort tid innan 
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avlivning fick han anfall där han bara skrek och blev som paralyserad. När han dog fick han som 
ett stort EP anfall. Veterinären tror att detta orsakades av en hjärntumör (alla symptom)./ 
Avlivad vid 5 månader. Total höftledsdysplasi, saknade helt skålar./ Hon blev hastigt dålig och 
avlivades inom en vecka. Vet inte närmare vad, eftersom hon var gammal och skulle inte 
behandlas. Vi röntgade en gång och fick besked då. Tumör i buken. 12 år, 11 månader./ 2 år, 
läckande tarm./ 12,5 år, testikelcancer./ 8 år, 10 månader. Cancer i magen./ Dog knall o fall 10 
dagar efter operation av en långvarigt behandlat spottkörtelinflammation. 3,5 år gammal./ 
Vätska i buken (hjärta el. njurar – funktion?)/ Elakartad tumör i urinblåsan med urinstämma vid 
13 års ålder./ 11 år. Koagulopati/trombocytopeni, sannolikt immunomedierad./ 8 år, 11 
månader. Ryggproblem samt kunde inte hålla urinen./ 2 år, 1 månad. CSN skada, kronisk 
muskel atrofi./ Värk och stelhet i höfter, besvärligt att gå. 13 år, 3 månader./ 12 år och 1 månad. 
Ålder, hjärtat tog slut./ 8,5 år, elakartad juvertumör./ Gammal + artros (halt och hade ont). 11,5 
år./ Cancertumörer på levern, 4,5 år gammal./ 2 år, 9 månader. Lymfom (lymfkörtelcancer med 
metastaser i lungorna)./ 5 månader. Avlivad pga. extrem höftledsdysplasi preliminärt grad E./ 
11,5 år, troligtvis proppar i ögonen./ Olyckshändelse, 2,5 år. 
 
Kastrering 
 
Av alla hanar så uppges det att 26 % är kastrerade. Tikarna visar en lägre siffra, 10 %. 
Orsaken bakom kastreringen skiljer sig mellan hane och tik. Hos hanarna uppges den största 
anledningen vara beteendemässiga orsaker. Medan man hos tikarna uppger att det är 
medicinska orsaker. 
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Sammanfattning 
Oroväckande är att hälften av hanarna uppges vara kastrerade pga. beteendemässiga orsaker. 
(43 st. var kemiskt kastrerade, varpå de flesta av dessa genom gick en kirurgisk kastration i ett 
senare skede). Av tikarna uppges endast 5 stycken varit kemiskt kastrerade vid något tillfälle. 
 
Kommentarer från enkäterna: Hon var tillsammans mkt med hanar och jag ville ej ha 
valpar./Många tikar på gatan, 6 st. inom 50 m./Kemiskt kastrerad för att se om kastrering skulle 
kunna underlätta hundens vardag./8 år, för att motverka skendräktighet med mycket aggression 
och utfall. Det var sista utvägen annars hade vi varit tvungna att avliva henne./Vid 1 års ålder 
pga. dominanstendenser./Problem med löptikar, nervös sov ej. Hade 4 epileptiska anfall innan 
kemisk och riktig kastrering. Sammanlagt 24 mån sedan. Har ej haft några anfall efter 
detta./Kemiskt kastrerad. Ca 6 måna gammal. Pga. felaktiga ägare vid den tiden../6 mån. Vi tog 
beslutet./C i höfter + lugnare hund./Bor hos mor och far som är äldre så för enkelhetens skull då 
han gått ur avel kastrerade vi honom./Blev mycket stressad av löptikar (ej aggressiv) ska ej gå i 
avel, vi skulle skaffa tik – livet blev enklare för alla./Grannen skaffade tik./I samband med 
valpning som slutade med kejsarsnitt togs livmoder bort./Kemiskt 1 ggn då jag hade en gammal 
hane samt en mkt stor hane av annan ras som jag ej ville skulle bråka/mäta sig med varandra./6 
år, aggressiv, bet folk, skällde, rymde./Har en C-höft samt är på hunddagis veckodagar./I mitt 
tycke lite för lättstressad./2 år. Var extremt stressad före och runt löptiden, så stressad att löp 
uteblev ibland. Extremt dålig päls innan kastrering./Köp av tik – nära släkt. Hanen ej aktuell för 
avel./Hunden blev kastrerad då vet. trodde hon mådde dåligt av sina löp, men var sjuk i 
hypothyreos, blev pigg med medicin. En helt onödig kastrering./Efter valpning uppstod 
livmoderinfl./Tikar i familjen. Blir jobbigt vid deras löp. 8,5 år./10 år. Prostataproblem./6 mån. 
Min första hund. Ej intresserad av avel/utställning. Var ranghög och dominant som valp. 
Försvann pga. kastrering och uppfostran./Monokid 1 år./Vid 3 års ålder gjorde han som vi 
önskade, kom vid inkallning etc. Stor skillnad efter kastreringen och vi blev mkt tryggare som 
kan ge honom friheten att gå lös betydligt mer./2 år Pungbråck, svårt att gå obehindrat./ Har en 
tik sedan innan./ Orolig./ Besvär med böld analsäcksproblem 13,5 år gammal./ Vet ej, köpte han 
vid 3 år. Kastration gjord av förra ägaren./ För att undvika livmoderinflammation./ För att 
underlätta för honom när kennelns tikar löper. Inga beteendeproblem./ Kemisk kastrering vid 
3,5-4 år ålder. Skulle ev. bli bättre och lugnare vid möte med andra hundar, vissa sa så att det 
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skulle bli bättre. Ingen skillnad (vi har en omplaceringshund./ Uppfyllde inte mina krav för att gå i 
avel, jobbigt efter löp. Ingen risk för livmoderinflammation./ Rymningsbenägen vid tiklöpning./ 
Skaffade motsatt kön./ 6 år. Konkurrans med den yngre hunden./ 10 månader, kryptochid./ Vi 
skaffade en hanhund, så då kastrerade vi tiken för att kunna ha dem tillsammans. 5 år gammal./ 
Veterinären rekommenderade detta./ Vägrade äta när löptikar fanns i närheten. Ylade inomhus. 
Blev väldigt smal. Kastreringen gjorde honom till en lyckligare och friskare hund./ 9 år. Han 
bodde med fyra tikar och hade jobbigt under löpen – han skulle inte gå i avel eftersom han har 
kullsyskon med epilepsi./ 1,5 år. Veterinärrekommendation./ 1 år gammal. Har C höfter och jag 
tänker inte avla på henne./ Vid 4 års ålder på grund av epilepsi. Enligt veterinären så kom 
sjukdomen av hormonstörning eftersom hon löpte ca 5-6 ggr/år och dessemellan blev 
skendräktig./ Hunden skulle inte användas till avel. För att få en hund med jämt humör, för att 
undvika framtida sjukdom./ 9 månader gammal. Då hunden inte kan para sig så kändes det bäst 
för honom att bli kastrerad. Nu är han mycket lugnare och är inte jobbig/mår dåligt då tikar löper. 
Bäst för honom./ Akut prostatit 1,5 år, kryptokid./ Diabetes. Kastrering nödvändig för 
insulininställning. 8 år./ Smet hemifrån ett antal gånger. 5 år./ 7 månader. Har sedan tidigare en 
hund av motsatt kön./ Problem med skendräktighet. 4 år./ 20 månader. Han hade prostatacystor 
i testiklarna./ Hon blev påverkad innan och efter löp. Stressad och/eller deprimerad. Mycket 
bättre efter kastrering. 8 år./ 1,5 år. För att minska risken för juvertumörer och 
livmoderinflammation./ 1år, blev lite lugnare./ 6 år. Steriliserade sig själv./ Det fanns en tik i 
familjen, därför kastrerade vi hanen./ För att slippa löpning./ 9 år och 7 månader. Behandlad en 
gång pga prostataförstoring, sedan inga besvär./ Hon fick akut livmoderinflammation. 11 år./ 
Stark könsdrift, smet iväg året runt. Slippa sitta i en hundgård. 7 år./ Han hade bara en testikel. 
1 år./ Livmodern opererades bort vid 11 års ålder pga. inflammation./ 1,5 år. Han var monokid./ 
Kastrerad vid 10 månaders ålder. Föddes kryptochid./ 0,5-1 år. Vill ha en lugn och trygg hund 
som kan vara tillsammans med andra hanar och honor./ Fick prostatit vid ca 2 års ålder, 
kastrerades./ Han hade förhudskatarr nästan hela tiden./ Enklare att ha som gårdshund då vi får 
mycket besök av andra hundar och människor, barn mm./ Vid 6 års ålder. Slö i flera månader 
direkt efter löpet, vid varje löp./ Ja, vid 6 års ålder. Jag ägde en hane och ville inte ha avel. 
Tiken kom till mig vid 5 års ålder./ Vid 6 år pga. äggstockscysta./ 6 år gammal pga. 
prostataförstoring./ Stark könsdrift, nosa på alla tikfläckar, upphetsad så att det kom blodstänk 
när han markerade. En anledning till kastration. 8 år./ 7 månader gammal. Monokid vid födseln./ 
Vi har hans dotter hemma och vill inte ha tjuvparning. 4 år./ Kullbroder hade koppartoxikos. X 
hade förhöjda levervärden men ingen sjukdom. Kastrering var en säkerhetsåtgärd då vi har flera 
tikar./ 1 år. Han går mycket lös och vi har grannar som har tik./ Skulle ej använda honom i avel 
och jag har 4 andra tikar i hemmet. Alltså lättast för mig och honom./ Vid 2 års ålder, för att jag 
ville./ 1 år. Vet ej anledningen, eftersom jag inte var ägare till hunden från början./ Har jobbig 
skendräktighet./ X kom till oss efter att förra ägaren plötsligt dog. Vi hade flera tikar och trodde 
att det var bäst för honom att slippa stressen det innebär med löptikar. Kanske hade vi gjort 
annorlunda idag. Han kastrerades vi en ålder av 1,5 år. Han hade endast en testikel nere./ 11 
månader. Vill undvika intresse av löptikar./ Mycket oregelbundna löp, rekommenderades. 9 år./ 
Hon skulle sövas för att ta bort en böld under hakan och då gjorde vi det samtidigt för att 
förhindra livmoderinflammation./ Förebyggande. Många tikar i närheten. Ska ej användas i avel. 
Vid två års ålder för att han kissade inne. Kastreringen fick önskad effekt./ Fem års ålder. För att 
se önskad effekt vid kastrering. Detta pga. överstressad av löptikar efter sin parning. Totalt 
blockerad – gick inte för mig att träna bort./ Ett år gammal. I preventivt syfte./ XX var 11 år, pga 
prostataförstoring./ 1 gång några månader innan kastrering, för att se effekten./ För att förutse 
effekterna av en permanent kastrering./ 3år. För att se om beteendet förändrades./ Några 
månader innan kastrering./ Vid 1,5 års ålder. Genomstressad, ej kontaktbar då och då. Testade 
kemisk kastrering och han blev en annan hund. Kontaktbar och lugnare. Kastrerades vid 2 års 
ålder./ 1,5 år. För att se hur han blev i humöret. (Rekommenderas)./ Vid 7 och 8 års ålder. 
Beteendemässiga orsaker, t ex ylning när tikar löper, äter inget osv. Dock gick han upp i vikt så 



vi beslutade att inte göra detta igen./ 5 år, vi är ute och campar ofta med husvagn och han blir 
”stirrig” och ”dryg” när det finns tikar i närheten./ Före två års ålder provade förra ägaren det för 
att hon ansåg honom som översexuell./ 3,5-4 år. Tyckte han var stressig (gnällig, skällig, svårt 
att koppla av), men såg ingen större effekt så jag gjorde inte om det./ 9 månader pga. 
beteendemässiga orsaker./ Strax innan den riktiga kastreringen för att se om det blev bra./ 1 år 
gammal pga. beteendemässiga orsaker./ 3 års ålder, jobbig med tikar. 

 
Hud 
128 hundar angavs ha haft långvariga eller upprepade hudbesvär.  
 

 
 

Sammanfattning 
Vi bortser från parasiter, då det är en smitta som kommit utifrån och inte är en ärftlig defekt.  Vi 
tittar därför på de 28 % som inte har någon diagnos. Många uppger att ingen kontakt tagits med 
veterinär och att problemen har gått över. Eller att man sökt veterinär som inte har kunnat ställa 
någon diagnos. I många av fallen uppges det inte om hunden behandlats eller ej. 27 % av  
hundar med hudproblem uppges ha allergi, där en del uppger fastställd diagnos av veterinär 
eller där man själv ställt diagnosen genom olika uteslutningsmetoder. 

Kommentarer från enkäterna: Allergi – ej testat mot vad. Symptom: tappade pigment runt nos 
och läppar. Bytte till allergifoder med lamm och började ge laxolja då försvann 
symptomen./Utslag på buken och ljumskar. Problemet uppstod alltid i samband med att snön 
gick bort och gräset kom fram./Hormonell reaktion efter första löp./Han fick röda kliande eksem. 
När vi bytte foder upphörde problemen./Ca 3 månader efter löp fäller hon allt hår och får klåda 
och mjäll. Beror på hormoner enligt vet./Atopi utvecklades mest troligen även till födoämne och 
kontakt mot slutet. Veterinären trodde det men det testades inte./Trots alla prover och 
undersökningar kunde de ej visa vad han led av. Som valp/1 år, mjäll. Konstaterad 
födoämnesallergi./ Klåda och mjäll vid 1 års ålder. Övergående med stigande ålder. Ingen 
diagnos./ Ca 1 år. Födoämnesallergi -diagnosen har jag ställt. Inga torrfoder fungerar. Ej heller 
”sensibel”. Är helt besvärsfri på hemlagad hundmat, blandkost. Hudtest visade atopi, främst 
förrådskvalster. Dock – sedan jag börjat ge bara hemlagad hundmat är hon besvärsfri./ 
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Annat

 

: Var plitor/ Troligen eksem av en varm sommar./ Klåda. Badat för mycket i sjöar./ Debut 5 
års ålder. 3 ggr hot spot./ Mjäll och håravfall vid 4 års ålder. Hudbiopsier diagnos HA52 
Autoimmuna hudsjukdomar. Blev medicinerad med cortison och imurel./ Klåda, mjäll, håravfall 
vid 3 års ålder. Blodprov visade Atopi. Dammkvalster./ Får passas vid varm väderlek. Kan få 
värme och fuktutslag./ 9 år gammal seborre./ 4-5 år, hot spot./ Han har en kal fläck på ca 10x10 
mm. Undersökt av veterinär, men inget fel eller någon parasit. Har inga problem med detta./ 
Minns ej hur gammal. Hade lindrig klåda som försvann då jag bytte ut alla plastskålar till 
aluminium. Troligtvis allergi mor plast. Eftersom det försvann då plastskålarna byttes ut. 
Prövade vid senare tillfälle med plastskålar, klådan kom strax tillbaka, försvann igen då jag tog 
bort dem./ 1 år. Utredning pågår. Klåda och eksem./ 1,5 år. Klåda. Hot spots./ Akut pyodermi, 
en bakteriell hudinfektion./ Klåda och håravfall, 6 år gammal. Ingen allergi eller parasiter./ Klåda. 
3 månader. Öppna sår. Övergående kontaktallergi pga. dåligt immunförsvar pga. 
isosporaparasit som valp. Nu frisk./ Vid 6 år, klåda. Utredning visar då våteksem./ Nej inte efter 
5 års ålder, innan det vet jag inte eftersom det var en annan ägare tidigare./ Klåda, mjäll, 
håravfall vid 1 år, 3 år, 5 års ålder. Utredning gjord av veterinär. Mjällkvalster, allergi, Hypotyrea 
– Ämnesomsättningsobalans och autoimmun sjukdom. Kortison./ Klåda, håravfall, utslag och 
rodnad. Utredning visar födoämnesallergi./ 4 år. Klåda. Fukteksem./ Börjar vid 8-9 veckors 
ålder. Klåda, mjäll och utslag. Utredd hos veterinär, ingen diagnos./ Mjäll. Mycket tjock päls. 
Borstas ur och badas och hon blir bra./ 3,5 år. Mjäll och håravfall. Ingen utredning gjord./ Vid två 
enstaka tillfällen, 6-7 år och 9 års ålder. Klåda och torr hud på armbågar. Behandlades med 
Viatop salva och problemen försvann, inga kvarvarande problem finns./ Fick klåda vid 4 års 
ålder, men vi tror att det berodde på fästinghalsband, klådan uppstod i samband av 
användandet. 

Öron 
178 hundar har haft öronproblem, de allra flesta endast vid enstaka tillfälle.  
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Sammanfattning 
De flesta öronproblem rör sig om enstaka inflammationer, ett fåtal har haft återkommande 
bekymmer. Några av fallen hänger också samman med andra sjukdomar som diagnostiserats.  
 
Kommentarer från enkäterna

 

: Brukar hjälpa att torka ur öronen med rengöringslösning för 
öron/En gång haft svamp i ena örat./Hunden hade hängörn fick sår i hudvecken samt längre in, 
svårt att hålla rent. Extern Otit./ Öronkvalster./ Öroninflammation som valp, öronskabb i 2 års 
ålder./ Vaxpropp./ Smuts och vax som fick avlägsnas hos veterinär med örondroppar./ 
Öronskabb och svamp, smittad från katterna./ Pågående utredning./ Mer än 1 ggr/år, har 
samband med hennes hudsjukdom, seborre./ Är under utredning pga. klåda./ Enstaka tillfälle. 
Jord i hörselgångarna efter råttsök./ En gång öroninflammation när han var 6 månader./ Röd i 
öronen, enstaka tillfälle./ Ingen diagnos, men fick någon form av örondroppar./ Fick ett frö från 
gräs i ena örat./ Svamp efter att ha badat för mycket./ ZA01 ytteröra/öronlapp./ Diagnos oklar. 
En liten knöl som behandlades med Canaural./ Otit. 

 
Ögon 
135 hundar har haft bekymmer med ögonen, även här rör det sig mest om enstaka tillfällen. 
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Sammanfattning 
De flesta ögonproblem rör sig om enstaka inflammationer följt av sår orsakade av yttre 
påverkan. Antalet hundar med ärftlig ögonsjukdom är få. 
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Kommentarer från enkäterna

 

: PPM iris-iris lindrig./Kronisk ytlig keratit, ”Pannus”, droppades 
med Isoptomaxidex 3 ggr/dag./Bakterier, fick droppar med antibiotika./Begynnande katarakt, vid 
13 års ålder./”Ungdomsacne” pga. dagis./Täppt tårkanal, bortopererad godartad tumör./Pinne 1 
gång, inflammation 2 ggr./På grund av allergi, kliar och mister hår. Prednisolon o allergitabletter 
i perioder./Glaukom, hornhinnesår./Fettkristaller 5-6 mm mitt för iris i båda ögonen./skräp i 
ögat./Bakre lins katarakt./En typ av vårta växte i ögonvrån, ca 1 års ålder, togs bort av vet. 
Sedan inga problem./Geografisk RD./Djup stickskada i ena ögat, utvecklat starr efter 
skadan./Atresi eller annan obstruktion av tårkanalerna./Grå starr på äldre dar./Katarakt ÖP./Allt 
som kan hända./ Opererade bort ett öga vid 4 års ålder Glaukom/Grönstarr. Felbehandling av 
veterinär. Vilket medförde att han var tvungen operera bort ögat. Synnerven död./ Enstaka 
tillfälle, rinniga ögon. Problemet försvann med ögondroppar./ Skada på hornhinnan av pinne./ 
Geografisk RD, katarakt ÖP./ Fått en pinne i ögat och rispat hornhinnan./ Höger öga, stort 
hästskoformat veck, dosmedialt./ Iris är ej ihop växt på höger öga. (=ljuskänslig). ÖD101 
Irishypoplasi, aniridi. VB4191 Akut./ Vagel./ Någon form av ögonbesvär, behandlad med 
droppar./ Röd i ögonvrån, fick salva, Fucithalmic 1%, 2ggr/dag i 7 dagar./ Näthinneveck i 
vänster fundus./ Glaukom (grön starr)./ Kraftig PPM./ Ett öga utan anmärkning, det andra PPM 
iris-iris lindrig./ Annan medfödd förändring, blind på vänster öga. Vitreusdegeneration./ Utväxt 
på ögonlocket./ Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig./ Mer än 1 gång/år. Röd och 
irriterad, rinniga./ Röd i ögonen efter kontakt med snö./ Enstaka tillfälle. Troligtvis 
ögoninflammation./ Ögoninflammation en gång som valp./ Prickar i främre y-sömmen, katarakt./ 
Problem mer än 1 gång/år. Torra ögon får lätt vid hård blåst./ Besvär enstaka tillfälle, biverkning 
av fästingmedel./ Sår orsakad av kvist eller annat i skogen./ Persisterande pupilmenbran, iris-
iris, kraftig./ Rinnande ögon, dubbelsidig bilikulär ? conjunkvit (svårläst intyg)./ Problem vid 
enstaka tillfällen pga täta tårkanaler./ UA (lite grumlig i vänster öga. Lindrigt och ej ärftligt)./ PPM 
iris-lins lindrig./ Retinopati. Ärftlighet kan för nuvarande ej bedömas./ Glaukom, problem vid 
enstaka tillfällen./ Igengrodd/trång tårkanal på höger öga, medfött./ Retinopati, måttlig 
utbredning, annars utan anmärkning./ Skada hornhinna (mekanisk skada gren/katt)./ PRA, 
kraftig näthinneavstötning./ Konjunktivit, vänster öga./ Gråstarr mot slutet./ Katarakt, total./ 
ÖD412 Akut purulent inflammation./ Katarakt på bägge ögonen, total katarakt höger öga./ Akut 
purulent konjunktivit./  Förtätning i bakre cortex./ 

 
Mage och tarm 
303 hundar angavs ha haft problem med mage och/eller tarm. 94 av dessa har fått diagnos hos 
veterinär. 
 



 

 
 

Sammanfattning 
Många har uppgett enstaka diarréer vilket ger en bild av att finsk lapphund har något känslig 
mage. 87 hundar uppges ha navelbråck, varav 5 stycken opererats.  
 
Kommentarer från enkäterna: Diarre./Reagerar på för mycket vete, han spyr./Kräkningar./Ngt 
orolig mage./Fått i sig något olämpligt ute./Kräkningar, inflammation i 
bukspottkörteln./Diarre./Analsäcksinfl. Bortopererade./Blodig diarre, DBO131./Analsäcksbölder 
sista åren./Cirkumanalfistlar, sitter tomme, kan sitta 10 ggr inget bajs./Lös i magen./Problem 
med vissa torrfoder. Bytt till färskfoder. Problem löst./Uppstötning av magsaft, oidentifierad 
orsak./Kronisk magkatarr./Kräkningar o ”tjöjningar”, känslig mage./Lös i magen ibland någon 
dag./Magsjuka, diarre och kräkningar./Ingen aptit, håglös, bukspottkörtelinflammation./ Diarré, 
blod i avföring, kronisk mag o tarmkatarr, medicinerar./Navelbråck som opererades i samband 
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med kastrering./ Slemmig avföring. Ibland med blod./ Äter saker ute så han kräks ibland./ 
Problem att bajsa pga. förstorad prostata./ Som valp - unghund lös i magen om han bytte kost 
eller åt ngt ute. Nu stålmage och äta massa kost och div. ute./ Diareér under första åren, 
kräkningar ca 10 år./ Han hade en känslig mage, spydde ofta, mest galla på morgnarna./ Dålig 
aptit och känslig mage./ Fettkänslig pga. sjukdom./ Kronisk tarminflammation, matallergier./ Har 
fått mag/tarminflammation pga. buköppning./ Ätit något som slog ut magen. Ingen diagnos. Gick 
över till dietfoder i 3 veckor./ Fick akut bakteriell magsjuka pga. fått i sig något. Gick över efter 
behandling i Strömsholm./ Mycket ofta känslig mage, funkar med särskild kost./ Ätit ett gosedjur 
och blev förstoppad i tre dagar./ Skrek när hon bajsade. Veterinär hittade inget fel så vi fick åka 
till Strömsholm. Där upptäcktes små sår i magsäck och i tjocktarm. Hon fick resten av sitt liv 
medicin. Fick ingen direkt diagnos./ Vanlig diarré efter att ha ätit för mycket, eller ben./ Problem 
mycket ofta. Hunden äter allt som går att få tag på, speciellt ute – kräks. Ej sjukliga 
magproblem/ Gastrit. Kräkning som började i samband med att husse blev cancersjuk och fick 
cellgifter. Magproblemen fortsätter. Äter endast skonsamt foder. När han fått kräkningar (händer 
när han hittat något olämpligt ”godis” i naturen) får han tabl. Rani-Q./ Ätit renben./ Stulit mattes 
matlåda./ Mycket diarré som valp. Vid byte av foder blev han bra./ Känslig för rökt/stark mat./ 
Överkänslig mot vissa födoämnen./ Får lätt diarré vid annan kost som hemlagad mat eller ben 
vid enstaka tillfällen. Hade inga parasiter utan kostkänslig mage. Äter foder som är skonsamt för 
magen./ Känslig mage./ Kräkning - diarré, höstmagsjuka./ Mycket ofta diarré. Kronisk 
tarminflammation./ Blod i avföring. Troligen intolerans mot Omega3 rik kost./ Lös mage som 
valp, mer än 1 gång/år./ Katarr, förstoppning, bukspottkörtelinflammation./ Kräkningar och 
diarré. Benbitar som fastnat i magsäck. Ätit okända ben utomhus./ Lös avföring som avhjälptes 
när vi bytte torrfoder./  Kronisk magkatarr. Mycket ofta kräkningar och sura uppstötningar./ 
Cancer i magsäck, tarm./ Som ung diarré då och då./ Enstaka tillfällen, diarré pga känslig 
mage./ Infekterade analsäckar./ Enstaka tillfällen diarréer, matkänslig./ Mycket ofta lös i magen. 
Problemmage. Specialkost./ Diarré i samband med löp./ Enstaka tillfällen kräkningar. Diagnos 
”kronisk” tarminfektion. Medicinerad med cortison, inga fler besvär./ Tror att han inte tål ägg./ 
Hade mycket ofta kräkningar. Bytte till glutenfritt foder, nu kräks han aldrig./ Lös avföring mycket 
ofta de tre första åren, därefter någon/några gånger per år. Kullsyskon avliden pga 
tarmsjukdom./ Känslig mage, diarré mer än en gång per år./ Vinterkräksjuka för hundar./ Mycket 
ofta diarré, ibland kräkning. Känslig mage. Tagit massa prover som ej visar något fel. Är dock 
problemfri sedan 1 år drygt./ Blev tillfälligt sjuk som valp, vet ej varför. Vet ej om han ätit något 
eller fått någon bakterie./ Ätit något olämpligt, troligen. Skon-kost nån dag så blev han som ny./ 
Problem enstaka tillfällen, ätit olämpligt troligen. Skon kost så går det över. Ingen diagnos./ 
Blodig diarré och kräkningar. Vätskeansamling i tjocktarm. Inget föremål hittades. Vet ej varför./ 
Mycket ofta kräkningar och diarré, veterinären fann aldrig någon orsak./ Diarré efter att ha ätit 
märgben./ Magkatarr, 6 år./ Pankreatit./ Slö, matvägran och kräkning. Pankreatit 
(bukspottkörtelinflammation) förhöjda levervärden./ Diarré och kräkningar mer än 1 ggr/år. Ej 
utredd./ 2-4 månader gammal, kräks galla ofta./ Som yngre spydde mycket ofta och hade lös 
avföring. Men hon åt allt som låg i diken. Numer är det bra, rätt foder och tuggar inte på allt hon 
hittar samt att vi är snabbare på att se till att hon inte får i sig fel. Varit inlagd som valp och 
röntgad, men blev frisk och fick åka hem./ Mycket ofta problem runt 1-års åldern. Diarré med 
blod som utvecklades till tarmblödning. Petechier i matstrupe samt i colum/rectum lättblödande 
områden med vita infiltrat. PAD visade inget kroniskt. Efter behandling med Flagyl, Losec och 
dietfoder blev hon helt bra! Äter idag färskfruset foder och mår utmärkt./ Kräkningar och diarré, 
gastrit+colit./ Bråck i ändtarmen./ Hela sitt första halvår, diarréer. Troligtvis någon form at 
allergi/överkänslighet./ Kräkningar beroende på foderkänslighet./ Blod i avföring, inflammation i 
tarmen./ Litet bråck utan öppning, inga problem./ Navelbråck som valp. Växte bort runt 3 
månaders ålder./ Han fick det vid ca 9 veckors ålder./ Minimalt navelbråck, besiktad utan 
anmärkning vid 8 veckor. 



 
Infektioner och andra sjukdomar 
 
Tonsillit 
88 hundar har haft tonsillit. 57 st. vid enstaka tillfälle, 14 mer än 1 ggn/år och 14 mycket ofta. 35 
st. har fått sina tonsiller bortopererade. 
 
Livmoderinflammation 
31 tikar har haft livmoderinflammation, 22 av dessa opererades som följd av detta. Resterande 
uppges ha fått antibiotika som behandling. 
 
 
Prostatasjukdom 
19 hanar har haft problem med prostatan av dessa hade 1 hane cystor, 1 hane fick 
inflammation, resterande hanar hade förstorad prostata. 
 
Andra infektioner och sjukdomar 
71 hundar uppges ha haft urinvägsinfektion. Fästingburna sjukdomar såsom borrelia och 
anaplasma har drabbat 24 hundar. 9 hundar med bukspottkörtelinflammation har inkommit. 
Enstaka fall av lunginflammation, testikelinflammation, juverinflammation, 
ögonhårsäcksinflammation, penisinflammation, urinsten, slidkatarr, immunmedierad polyartrit, 
kronisk myosit, noskvalster, förslitning mellan skulderblad samt kennelhosta har inrapporterats. 
Ett fall av utåtställda bakben har inkommit.  
 
Kommentarer från enkäterna: Hosta från övre luftvägar, spolmask./Kronisk 
bronkopneumoni./Kronisk bronkit, prednisolon./Sjukdomen addison visade sig först med 
symptom från halsen, blev ej bra med antibiotika, då utreddes hon vidare./ Hot spot, 14 mån, 
rakning, klorhexidinschampo, spray,/Anaplasmos återkommande, ev. ej utläkt, 
antibiotika./Fukteksem vid svansroten, medicinering Clindabuc o Tramadol./Juverinfl. Mjölkning, 
smörjning med kamfersalva./Kronisk bronkit. Då vi övertog XX var han 3 år och överviktig. Han 
hade en otrolig hosta som tog musten ur honom. Vi kontaktade veterinär som gjorde en 
ordentlig genomgång av hunden och vi fick antibiotika. Problemen fortsatte dock och vi 
uppsökte vet. Flera gånger med ny medicinkur som följd. Under åren har hostan funnits med i 
bilden hela tiden, mer eller mindre men inte så extremt som i början. Antagligen beroende på att 
han idag är normalviktig./Borrelia och anaplasma vid 1,5 års ålder. Behandling 4 v med 
peniccilin./Han har aldrig haft någon sjukdom, bara analsäckarna som kliar ibland./Vid ca ett års 
ålder sjuk av fästingmedel, kramper, kräkningar och slöhet. Utredd och sen bra./Har opererat 
bort analsäckarna./Slutade löpa vid 5 år, ingen orsak hittades./Borrelia. TBE 2ggr, 
antibiotika./Noskvalster./Ryggsmärta som troligen debuterade i 10-månaders ålder. Har även 
smärta i andra muskler. Har fått diagnosen Kronisk myosit./Kronisk bronkit./Bronkit/astma 
behandlas med kortison.Urinkristaller vid 1 års ålder, efter foderbyte inga bekymmer./Kraftig 
allergireaktion efter bistick./Vid 9 års ålder viktminskning. Undersökning/provtagning pekade på 
en ev. diabetes. Foderbyte. Började må bättre, ökade i vikt, bättre päls, gladare. Vidare 
provtagning gav ingen mer ingående information./Förhudskatarr efter 
parning./Penisinflammation vid 8 år, antibiotika./Bronkit, lunginflammation, anaplasma och 
inflammation på struphuvudet./Vid 1 år fick diagnos immunmedierad polyartrit, vita blodkroppar 
atackerade hans leder. Fick kortison och blev bra. Det har inte kommit tillbaka och provet visar 
negativt./Urinvägsinfektion 4 mån, penicillin. Slidkatarr efter 1:a löpet, penicillin./Ultraljud visar 
ngt fel på bukspottkörteln, ger förhöjda levervärden enl. vet. Hunden visar inga symptom. 
Levern ser normal ut vid ultraljud, skall följas upp./Fick en cysta av någon form i muskel som 



bortopererades vid 7 års ålder, godartad. Ej utvärderad mer noggrant./Grus i urinen, 2 år när det 
upptäcktes, fick specialmat har inte varit dålig sedan dess./Kronisk bronkit, allergisk mot 
förrådskvalster, fårull, mögel allt enl. vet.bes när hunden var valp./Vid 6 år fick hon vid halsen 
förstorad körtel, var ofarlig./Muskelinfl. Med rehabilitering, antiinflammatoriskt. Nu helt 
återställd./Lindrig kennelhosta./Problem med analsäckar och dålig lukt i analen. Har tömt hos 
vet. men fortsatt problem men ej överdrivet stort problem./Utbrett våteksem över stor del av 
ryggen. Endast en gång men aningens svårbehandlat. Skedde vid tre års ålder./ Anaplasma 
och borrelia./ Infektion i slida. Klåda och ”sekret”. Vid 8 veckors ålder./ Tonsiller skickade till 
PAD. Svar: Reaktiv lymfoid hyperplasi i tonsill och gomtak, beroende på någon antigen retning./ 
Infektion i förhuden./ Fästingsjukdom, anaplasma. Fick antibiotika, blev bra./ Urininfektion i 
samband med diabetes, för mycket socker i urinen./ Tonsillit mer än en gång/år. Trötthet, 
kräkningar, tuggar på saker som t ex handskar, sockor, mattor etc. ”Kvarkar”, hostar pga 
tonsilliten. Bortopererades./ Urinstenar, blod i urinen, smärta, kissar ofta och lite./ Kronisk 
anaplasma. Trötthet. Olika rädslor kommer och går./ Anasplasma./  Förhudskatarr./ Fula 
tonsiller som tydligen kan bero på lungmask. Hon äter ofta rävspillning. Men just nu är 
tonsillerna ok. Veterinären har nyligen kollat henne./ Akut dermatit av okänt ursprung. Hunden 
hade mycket ont, klåda, svullen och röd hud på det drabbade stället./ Veterinär tror att 
halsinfektion kommer från sura uppstötningar./ Äter möss! Får avmaskas ofta!!./ Hosta och 
lunginflammation av maskinfektion./ Borrelia och annan närbesläktad virusinfektion./ 
Luftrörsinfektion och anaplasma./ Spottkörtelinflammation som först behandlades med cortison,, 
antibiotika, tömning, sist operation./ Testikelinflammation vid ca 1,5 år. Gav inga komplikationer 
– uppkollad spermaprov./ Ingen synlig infektion, men hade mycket mask som liten./ Borrelia. 
Tillfälliga balansproblem./ Har fått kronisk hosta, äter kortisontabletter mot det. 8 år./  
Fästinginfektion – granulocytär anaplasmos. Slöhet, stelhet i kroppen, åt och drack inte./ Tålde 
inte antibiotika i samband med tarmproblem, fick tonsiller bortopererade./ Hon fick en bakteriell 
infektion på magen. Det visade sig som prickar på magen, såg ut som massa leverfläckar. Efter 
besök hos veterinär och med behandling i form av special schampo försvann prickarna./ Drar till 
sig fästingar trots fästingmedel. Haft Anaplasma-Borrelia vid 3 års ålder. NSAID och Antibiotika./ 
Opererad ögonhårsäcksinflammation, 9 år gammal. Operation för vristen, 5 år gammal./ Hotspot 
(våteksem) – rakning och medicinering. Analsäcksinflammation – regelbundna tömningar och 
slutligen operation./ I perioder får han smärtstillande/inflammationshämmande pga smärtor i 
fronten./ Kärnfrisk hund förutom lite magproblem./ Akut operation för tarmvred vid 5 års ålder. 
Mycket kritiskt!./ Ej sjukdom men….. 4 år gammal råkade hon ut för en mycket svår bitskada av 
en annan hund. Läkningsprocessen av frakturerna blev oväntat lång. Veterinärerna undrade 
varför skelettet läkte så väldigt långsamt. Frakturlinjerna syntes tydligt ännu efter 1,5 år./ 
Analsäcksinflammation, 3 år, spolning en gång./ Fästingsjukdom anaplasma, ca 7 år./ 
Analsäcksinflammation 2 ggr, bortopererade 2:a gången./ Svullna analsäckar som läckte blod 
och var. Analsäcksinflammation./ Noskvalster 3,5 år. Klåda, fnysning i nos. Blodprov taget. 
Medicin Interceptor./ Sorkpest, 7 år./ Benbrott, 3 månader gammal./ Analsäcksinflammation vid 
flera tillfällen. Bortopererades./ Åt en skinnhandske vid 1 års ålder och fick opereras eftersom 
det inte gick att fastställa om något hade fastnat i tarmen. Men antagligen var det katarr som 
gjorde att hon åt handsken alternativt tonsilliten./ Förhudskatarr./ Kennelhosta – tror han var 
drygt 1 år. Det gjordes ingen behandling. Vi höll oss borta från andra hundar tills han verkade 
bra./ Analsäcksinflammation. Antibiotika./ Vid upprepade tillfällen behandlats för 
analsäcksinflammationer från 3 års ålder. Antibiotika och smärtstillande som behandling efter 
tömning hos veterinären./ En period problem med analkörtlar, dock inte senaste 5-6 åren. Fick 
lunginflammation som biverkan efter en tandskrapning ev triggades den av behandlingen?./ 
Kennelhosta, 1,5 år gammal. Kortisonbehandling./ Sviter efter Anaplasma (blev kronisk). Han  
var 3,5 år när det konstaterades. Tyvärr gått med det mer än 1 år innan, fast veterinärerna 
brydde sig inte om orsaken till trötthet (sov mest), rädslor och hälta. Fick kortisonbehandling, 
levermedicin och kosttillskott. Nu metacam och GlycoFlex mot hältan./ Anaplasma vid 2 år, 



antibiotikabehandling./ Lunginflammation vid 7 års ålder. Antibiotika, Vetrimoxin./ Blir ofta lite 
nedstämd efter löp period, har dock blivit bättre med åldern./ Hudirritation efter bad, då inte 
pälsen torkat tillräckligt./ Analsäcksinflammation vid 9 års ålder, behandlad med tömning x 2 och 
antibiotikakur x 2, sedan inga besvär./ Analsäcksinflammation, tömd och penicillin i 10 dagar. 5 
år./ Analsäcksinflammation. 2 år. Smärtstillande, antibiotika, operation och borttagning av 
analsäcka./ Akut testikelinflammation. 2 år. Fick Rimadyl Vet./ Eosinofil Pneumoni – ovanlig 
form av lunginflammation. Botades med cortison. 2,5 år./ Troligtvis borrelia vid 5 år, fick 
tabletter./ Inga sjukdomar, men överviktig./ Analsäcksinflammation tre gånger, 7-9 år./ 
Borrelios./ En allergisk reaktion när nosen svullnade upp. 8 månader. Fick en spruta så gick 
svullnaden ner och det slutade klia./ Analsäcksinflammation./ Hudklåda 1 ggr, fick raka bort en 
del päls runt rumpa/svans och spraya med VetriDerm. Runt 6 månader gammal./ 
Analsäcksinflammation vid 3 års ålder. Diagnosen ställd av veterinär. Analsäckar tömda och 
senare bortopererade./ Anaplasma (7 år), bronkit (7 år) och 11,5 år. Ronaxan, annan antibiotika 
och kortison. Tycks ha allergisk hosta som återkommer varje vår/försommar och varar till 
hösten, upplever det som pollenallergi./ Kennelhosta 2 ggr./ Kennelhosta 2 ggr, samt 
noskvalster./ Hade problem med analsäckarna, vilka bortopererades./ Muskelinflammation, 7 år, 
fick Metacam./ Lunginflammation vid 4-5 månaders ålder, vatten i lungorna. Bakterieinfektion i 
huden i unga år. Bakteriedödande schampo + antibiotika vid ett tillfälle./ Växtvärk vid ca 6 
månader. Var halt/gick konstigt en period vid 4 års ålder. Friröntgade armbågar och höftleder, 
samt uteslöt patellaluxation. Även ryggen friröntgades. Diagnosen blev överansträngning i 
korsryggen. Gick över av sig själv. Kennelhosta vid två tillfällen. Var hes en lång period vid ca 4 
års ålder. Veterinär hittade inget fel och det gick över av sig själv./ 4 år. Magkramp/knip. 
Behandlas med fasta mattider och fasta promenader./ Förslitning mellan skulderblad. Vid 8 års 
ålder började det, tar smärtstillande och antiinflammatoriskt. Vid inflammation i pungen vid 8 års 
ålder fick han antibiotika, inga men kvar, äter veterinärfoder./ Operation för bråck i ändtarmen 
vid 11 års ålder./ Blodöra på båda öronen. Lät det självläka, har nu därför tippöron./ Drabbades 
ganska ofta av fukteksem./ Vid 2 års ålder. Klåda på mage, fick salva. Analsäckar tömdes. 
Feberinfektion, antibiotika. Smärta vid knä, röntgen, smärtlindring./ Karpalledsinflammation, 
återkommande. Behandlad med strikt vila. Ålder 4-5 år./ 

 

Fortplantning 
Parning tik 

152 tikar har ngn gång blivit parade. Av dessa resulterade 139 parningar i valpar 

116 av dessa valpningar var felfria. Som komplikation har uppgetts värkar ej kommit igång, 
moderkakor kvar i livmoder, livmoderinflammation och dödfödda valpar.  

Kommentarer från enkäterna: Under andra dräktigheten fick hon en blödning, troligen infektion. 
Fick då penicillin. Valpningen kom igång dåligt. Åkte in men började valpa innan 
värkstimulerande. Födde 8 valpar varav 4 levde. 1 missbildad, 1 liten, 2 fullgångna av de döda, 
varav den sista 15 timmar efter näst sista valpen/Första parningen = 6 valpar. Andra gången vi 
var och parade var parningarna 2 st. normala med hängningar, men inga valpar. Jag misstänker 
att vi var för tidigt ute./ Födde 1 död valp bland 5 st. friska./ Förlossningen kom ej igång, blev 
snittad.1 valp var svag och dog inom 1 timme./ Fick 1 valp med öppen buk, de andra 7 fullt 
friska./ Flera av moderkakorna blev kvar, fick ej komma in och ”spruta” skulle avvakta, detta 
blev livm.infl. som slutade med kastrering./ Parning provad vid 3 olika löp, utredning av veterinär 
visade en ngt defekt vulva, detta kan försvåra parning, vet. rekommenderade insemination, men 
jag anser att man ej skall avla på defekta djur./ Första valpning, 1 dödfödd, 1 missbildad, 3 



överlevande nedkom hos veterinär pga. dåligt värkarbete. Kull nr 2, nedkom med 6 friska 
valpar, tog herpesvaccination./ Akut kejsarsnitt. För dåligt värkarbete som stannade av./ Hon 
skrek väldigt mycket, mer än när första valpen kom./ En valp låg för öppningen, det blev till slut 
akut kejsarsnitt. Det blev 8 friska valpar, en medtagen men den repade sig./ Vid en valpning 
fastnade två valpar i varandra på väg ut = snitt./ Kejsarsnitt pga.  en valp var väldigt stor./ Tik. 
Parad flera gånger, tagit sig en gång. Svårparad./ Parad. Fick blödning och 
livmoderinflammation./ Valpade för tidigt andra kullen också och två valpar dog./ Två kullar utan 
problem, men i tredje kullen satt en stor valp fast och det blev kejsarsnitt./ Hon uppträdde som 
att hon var dräktig, både temperament och viktökning, mycket mer än vanlig skendräktighet, 
men när det var dags kom det inga valpar. 

Skendräktighet 

122 tikar uppges bli skendräktiga, av dessa producerar 65 mjölk och 63 blir skendräktiga efter 
varje löp.  

Kommentarer från enkäterna

Parning hane 

: Blir ofta skendräktig men inte så besvärande./ Skendräktig efter 
varje löp, bäddar, får mjölk./ Skendräktig med mjölkproduktion i samband med att livmodern 
opererades bort. 3 år./ Skendräktig när hon var yngre. Producerar mjölk. Inte alltid vid varje löp./ 
Skendräktig med mjölkproduktion. Katten fick ungar precis när hon löpt klart. Hon 
älskade/älskar fortfarande dessa jättemycket. Vi har en kvar och jag har både hund och katt, 
tror att dom hör ihop./ Inte besvärande. Bäddar lite något dygn. Lite mjölk några gånger, inte så 
att det är ett problem./ 

103 hanar har någon gång parat och i 94 av fallen resulterade det i valpar.  

Testiklar 

571 hanar har normalt belägna testiklar, 35 har endast en testikel, 13 har inga testiklar och 24 
har ej svarat. 

 

Tänder och bett/munhåla 
Tandsten 

13 % av hundarna uppges ha problem med tandsten. 

Tandbortfall 

7 % uppges sakna tänder. Det är inte ovanligt att samma hund saknar mer än en tand.  

Andra problem med munhåla 

Mindre än 2 % uppger att hunden har andra problem med munhålan såsom gingivit, dålig 
andedräkt, inflammerat tandkött, svampinfektion i svalget, krakelering av tänder, uppstötningar 
som angriper tänderna samt eosinofilia ulcera. En har uppgett att en hörntand tog I gommen 
pga. bettfel.  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Kommentarer från enkäterna: Har tandsten men inte mycket/ 2011 oförklarlig tandinfektion på 
två tänder med 2 veckors mellanrum, undersökt av vet./1 tand lös, borttagen vid 
tandstensrensning./ Saknade 4 tänder./ Den övre högra hörntanden saknas pg.a hon slagit ut 
den./ Har en extra P1:a./Eosinofilia ulcera i munhåla 2ggr vid 3 års ålder./ Uppstötningar som 
angriper tänderna, var så vid köpet när han var 1 år./ Sen 6 års ålder alla tänder bortopererade 
pga. krakelering./ Problem med tandsten redan tidigt. Kanske 3-5 år./ Tandstensproblem kom 
vid 6 års ålder./ Tandsten vid 4 års ålder./ Hunden ska ta bort en tand i nedre käken fram. 8-9 
år./ Liten tand bredvid hörntanden fram. Sprang in i stängsel vid 6 månaders ålder och bröt av 
tanden jäms med tandköttet, därför fick veterinären dra ut den./ Tand nr 306 fattas. Har ingen 
betydelse enligt veterinär./ En tand för kort i överkäke./ Mycket tandsten pga. medicinering. 
Efter avslutad medicin, ingen tandsten./ Saknar en framtand, längst åt höger, bortagen pga. 
karies. Regelbunden tandsanering sedan hon var 4 år./ I övre käken på höger sida, en kindtand 
för mycket./ Bet lös höger tand nere när hon åt ett tuggben./ Två molarer längst bak, tre 
framtänder i underkäke borttagna. 9 år./ Han har nu vid hög ålder tappat några mindre 
framtänder./ Vänster huggtand i överkäken. Men den har gått av, så den fanns där från början. 
Vet ej hur, antagligen en smäll./ Saknar P1 på höger sida./ 2 st. tänder i underkäken framme 
pga. hundslagsmål vid 4 månaders ålder./ Började i 9 års åldern. Nyligen dragit en kindtand, 
höger bak och en framtand, bägge i överkäken./ Kom aldrig permanenta tänder./ En liten tand i 
underkäken slogs ut då hon blev attackerad av annan hund. X har inte jättebra anlag för tänder 
(hennes mamma felfria vid 15 år) tror jag. Har tagit bort tandsten tidigare och dags igen./ 
Saknar 105 och 205./ Saknar båda P3 i överkäken./ Bra bett men saknar synliga P2 höger och 
vänster över- och underkäke./ En P2 och två P4-or./ Tand saknas på höger sida i överkäken 
(andra tanden)./ En kindtand (roten kom ut under ögat)./ Problem med tänderna från ca 10-11 
års ålder./ En halv hörntand saknas pga skada./ Saknar vänster P2, fastnade med munnen i 
hundgårdsgaller som valp./ Saknar tänder. Ök = andra kvadrantens sista molar, uk = 1 incisiven 
närmast caninen 4:e kvadranten./ Saknar 2:a höger uppe, vänster fram nere./ Dragit ut en 
skadad tand, skadan skedde vid lek./ En framtand saknas i överkäken, tappades vid ca 8 års 
ålder./ Ext tand 109, ext tand 208+411./ En del tandsten från ca 1 års ålder./ Saknar 2 st. P1./ 
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P3, överkäken, båda sidor./ Saknas fyra stycken, vet ej vilka./ Inga andra problem än tandsten 
som kommit successivt./ Mild Gingivit pga. det tandstenssanering vid 6 månader + utdragning 
av hörntand./ Vid 6 månader, ett överbett på ca 0,5 cm. Vid 1 års ålder slipades en hörntand 
(höger) i underkäken ner. Den tog i gommen i överkäken./ Tänderna borstas varje

 

 dag, annars 
säkerligen tandsten./ P4 saknades vid födsel./ Saknade P2 i både höger och vänster 
underkäke./ En framtand nere./ Började som bra saxbett, men när huvudet blivit moget har det 
blivit tångbett./ Saknar framtänder./ Framtänderna i underkäken står ut (2 st) vilket gör att det 
blir tångbett. Alltså inget fel på käken/ Myosit i käkmuskeln, lindriga symtom med ömhet i käken 
och ovilja att öppna munnen. Blev bättre på ett par dagar med NSAID. 3 års ålder./ Röd i 
svalget i kombination med heshet. 6 år gammal. Innan Addison konstaterats./ Inflammerat 
tandkött, rodnat och luktar ibland illa ur munnen./ Kronisk tonsillit, dålig andedräkt./ Inflammerad 
spottcysta./ Röd och irriterad i hals och onormalt mycket tandsten. Veterinären tror det kommer 
från mage/sura uppstötningar./ Inflammation i tandkött. 

Hjärta 
 
13 hundar med hjärtproblem har inkommit, de flesta med blåsljud. Det motsvarar endast 1 %. 
 
Kommentarer från enkäterna: Förstorat hjärta vid 9 år./ Hjärtmuskelförlamning vid 5 år./ Arytmi i 
samband med kennelhosta/ Mycket svagt blåsljud, hörs inte alltid. 6 års ålder vid en addison 
undersökning./ Veckorna innan avlivning, ansträngt hjärta./ Pulmonolisstenos. Medfött. 
Upptäcktes vid 1 års ålder./ 2 år och 8 månader. Hjärtärarytmi (berodde på Borrelia)./ 8 år. 
Åldersrelaterat, klaffarna sluter inte längre helt tätt, vilket skapar ett pyttelitet blåsljud./ Ett 
mindre och ett lite större blåsljud. 2 år./ Blåsljud. 8 år./ Blåsljud som är farligt./ Blåsljud på 
vänster sida, 3 år. 

 
 
Krampanfall, epilepsi 
 
39 hundar uppges haft krampanfall. 17 av dessa var enstaka tillfällen, 17 mer än en ggr/år och 5 
mycket ofta. 
En tredjedel av dessa uppger att hunden medicineras. 
 
 
Kommentarer från enkäterna: Hunden fick krampattacker o vi åkte in akut, hunden avlivades 
efter 6 tim pga. tumör i hjärnan./ Medvetslös, ”springer” med alla 4 ben, fradgar, kissar ner sig./ 
Han vaknade på natten. Började springa, första gången in i väggen. Låg o krampade 1-3 min. 
Tuggade fradga o skakade. Visste ej vad som hänt när han vaknade./ Lindriga krampanfall som 
varar i 5-10 min, stel i kroppen men ligger ”upprätt” och är kontaktbar./ Krampade i samband 
med njursvikt./ Snarkliknande ljud, fradga i munnen, började vid 3 år./ Krampade, skakade och 
tungan hängde ut i samband med fästingmedel gavs. Sövdes, tog ett par dagar innan hon blev 
sig lik igen./ Fyra tillfällen vid 2 års ålder. I samband med kräkning fall på sidan och kramper i 
hela kroppen, fradgar, kissar ner sig. Enl. veterinär ”överslag” mellan signaler i hjärnan./ Vid två 
olika tillfällen med 2 års mellanrum, startade på morgonen, han tappade balansen. Första 
anfallet vid 7 års ålder./ Fokala anfall. Första anfallet vid 22 månader./ Skakningar i huvudet. 
”Idiopatisk Trenor”. 4-5 månaders ålder. Medicineras med kortison/ 2,5 år. Kramper, 
andningssvårigheter, okontaktbar, fradga. Mer än 1 ggr/år./ Vet inte vad det var, men som liten 



valp, ryckningar i kroppen som gick över snabbt. (Inget sedan 7 månader)./ Debut vid 3 års 
ålder. Korta krampanfall, tidiga mornar ca 2-3 minuter. Tuggar fradga. Efteråt förvirrad. Trött 
under dagen./ Kramper, tugga fradga, kissade ner sig, kräkning. Debut vid 1 års ålder./ 
Medvetslös, ligger på sidan först med stela ben, sedan börjar hon sparka med benen och tugga 
fradga. Hela kroppen krampar. Hon kissar och bajsar ner sig. Hon har hittills haft 12 anfall. 
Debuterade vid 22 månader. Får stesolid, dock endast vid behov./ Slänger sig på rygg och 
vrider sig i kramp, ögonen går runt, tuggar, okontaktbar. Efter någon minut reser sig upp, 
förvirrad, rädd, ilsken, skäller. Efter ytterligare någon minut lugnar sig, känner igen oss, bajsar, 
mycket kelen, trött. 2 år 8 månader. I samband med Borrelia. Medicinerades med Ronaxan vet. 
100 mg./ Mer än 1 gång/år, började vid 3 år. Medicineras med fenemal./ Hunden började svälja 
med snabb hastighet, kroppen var stilla, men munnen rörde sig snabbt. Det såg ut som att han 
skulle svälja sin tunga. Det tog 2 minuter ungefär. 2 år och 4 månader. Medicineras ej./ 
Krampar, fradgar runt munnen och han kissade på sig. Okontaktbar. 2 år. Medicineras med 
fenemal./ Vid tre olika tillfällen blev hon yr, vinglig och ramlade nästan omkull när hon ruskade 
sig. Hon blev också slö ca 2 månader. 11 år och 8 månader. Medicineras med antibiotika 
(Ronaxan), kortison./ Mycket ofta, 4ggr med ca 1,5-2 veckors mellanrum. 3,5 år gammal. När 
hon blev uppspelad och glad. Lekt med andra hundar. Medicineras med Pexion, anfallen 
slutade efter att behandlingen sattes in./ Krampanfall 1 ggr/månad. Varade 5 minuter. Under 
flera år. Började vid 8 års ålder. Tror att det utlöstes av anaplasma, fästingbandet. 

 

Cancer 
67 hundar har diagnostiserats med cancer. Mycket få av enkätsvaren har förtydligat var på 
kroppen man hittat cancer eller cysta, det uppges heller inte vilka åtgärder som har gjort i 
sammanhanget. Det är därför svårt att göra någon närmare tolkning. 
 

 
 

Kommentarer från enkäterna: 11 år neoplastiska förändringar hud/7 års ålder. 
Perionalkörtelademon./ Cysta på skallen./ X opererade bort en liten knöl på huvudet, den var 
ofarlig./ 10 år, elakartad mag och tarm cancer./ 8,5 år. Fettfyllda knölar. Godartade./ 8 år 5 
månader. Hudtumör UNS (HA 6-3). Godartad./ Godartad cancer i mjälten. 8 år. Operation./ 
Godartad Epelid./ Godartad svulst i tandkött. 8 år./ Elakartad juveltumör. 10 år./ Godartad tumör 
på frambenet. 4 år./ Testikeltumör, elakartad. 11 år. Rimadyl./ Elakartad tumör i urinblåsan + i 
anslutning till anus. Godartad tumör i bäckenbotten, ej analyserad, nyupptäckt./ 6 år. Godartad 
äggstockscysta./ 6 år. Godartad tumör i analöppning./ Cysta i svansen, 7 år./ Godartad 
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testikeltumör, 8 år gammal./ 9 år./ Elakartad juvertumör, 8,5 år gammal./ CB6 Neoplastiska 
förändringar i mjälten./ 2 år 9 månader. Elakartad Lymfom. 

 
 
Skelett och leder 
 
Problem från höfter 
Mindre än 2 % uppger att hunden har problem med höfter. 
 
Problem från armbågar 
Mindre än 1 % uppger att hunden har problem med armbågarna. 
 
Annat 
3 hundar har diagnostiserats med OCD, samtliga är opererade. 
Patella har drabbat 16 hundar, varav 4 är opererade. 
3 hundar har opererats för korsbandsskada. 
Enstaka fall finns av ligamentsskada i karpalled. 
 
Kommentarer från enkäterna: Förändrat rörelsemönster som ledde till höftproblem, ca 8-års 
ålder. Kolateralligamentskada i karpalled. Blev en fistelgång som ej läkte. Fick platta inopererad. 
Gick sämre och sämre, plattans nedre del skavde på tassen, ledde till förändrat 
rörelsemönster./XX har de sista 3 månaderna haft problem när hon legat länge och ska upp och 
gå. Det tar ett tag sen verkar som höften ”går till sig”./ Alldeles nyligen konstaterades att han har 
lite besvär med höfterna. Troligen åldersrelaterat. Lite svagare muskulatur. Äter dagligen 
Metacam i förebyggande o smärtlindrande./10 år vid lek med unghund i 14 dagar. Frisk nu. Äter 
spec.kost från vet. Symptomfri nu./ Lite pålagring på höftleder./ Vid ca 11 års ålder begynnande 
ledproblem och har av och till sen dess ätit glucosamin och smärtlindrande./ Har problem med 
armbågsled. Haltar efter han har sprungit fort. Detta problem har han efter han haft borrelia./ 
Artros måttlig konstaterad vid 8 års ålder bägge sidor. Möjligen till följd av FCP enl. röntgensvar. 
/Lite stel i höfter från ca 9 års ålder./ E höfter från ca tio års ålder får hon Metacam vilket gjort 
henne ”betydligt yngre”/Svår artros med svullna ben och värk, 9 år./ Kraftig smärta pga artros i 
höfterna./ Artros vid 7 år./ D höft. Han gjorde sig illa vid tvära vändningar och började gå stelt 
vid 8 månaders ålder./ Vid ca 5-6 mån började hon halta med ena bakbenet. Opererades för 
brosk i knäleden, blev helt återställd./8 år Lite stel i båda höfterna. Inflammation i båda 
armbågarna XX var halt. Numera endast en armbåge som är öm och inflammerad./ XX har på 
äldre dagar, 9 års ålder, fått lite problem i höfter. Han har svårt att hoppa in/ur i bilen./ Han har 
haft en oförklarlig hälta vid ett par tillfällen men varje gång har vi upptäckt en fästing i anslutning 
till en led. När den togs bort försvann hältan. Vi utredde honom för borrelia och annat men 
ingenting hittades./ Kraftig artros i armbåge och i båda knäna. Får ”tuppkam” periodvis./ DE 
Började redan vid 5 mån ålder, var inne och röntgade och redan då visste vi att sedan när han 
röntgades vid 1,5 år så skulle det bli dåligt resultat. Har testat allt, rehabsimning och olika 
naturmediciner. Nu går han på krossad nyponskal och då är han helt symptomfri från smärta 
och hänger med som vilken annan hund som helst./ X-bent, snedställda bakben./ Hd D. Hållit 
honom lätt. Promenader och helt på Nordik basfoder (färskfoder). Ömmade lite i 7 års ålder. 
Ger honom Glukosamin dagligen och inte några symtom. Märktes inget förrän i 13 års ålder. 
Går lite stelt – men klarar promenader i lagom takt./ Hd C. Lite svårt att gå i trappor det senaste 
året./ På senare år lite ledproblem med ena bakbenet eller höften vid för långa promenader./ Hd 
B. Han började halta vid 11 års ålder./ Vid 5-6 års ålder slutar hoppa in i bilen, stel och lite öm 
höger höft. Hd B./ Hade svårt att resa sig och ibland svårt att gå. Ingen diagnos ställd. Hon var 



ca 11 år när hon började få svårt och hon fick medicin för lederna som hjälpte ett tag. HD A./ Vid 
5-6 års ålder, slutat hoppa in i bilen t ex stel och lite öm höger höft. Hd B./ Brosk karpal led 
vänster framled. 10 år. Går på smärtlindrande./ Hd C. Ser inte att han har några problem med 
höfterna, men han är vid 10 års ålder inte lika ”sprättig” som förr./ Hd B/D. Han avlastar och går 
snett, men annars inga tecken på att han har ont./ Sista året var han stel i lederna. 11,5 år./ Hd 
D. Började bli stel vid ca 10 års ålder på morgon och kväll, speciellt efter långa promenader. Har 
ej visat att han har ont eller lider av det./ Det började vid 11 års ålder. Han började att halta. Hd 
B./ Han är 1 år och jag kan ibland se att han är trött i höften och hoppar inte lika lätt på ex. upp i 
soffan./ Det märks lite att hon är mer instabil i bakdelen än den förra jag hade som hade A-
höfter. Tycker det borde vara förbjudet att avla på C-höfter då rasen är så stor./ Hd D. Har i 
perioder haft ont över/runt höfterna, började vid 2 års ålder i samband med att han ansträngt sig 
hårt tex vid jakt. Har ej visat sig igen senaste året, kanske pga. rätt träning innan jakt och annan 
hårdare ansträngning./ Enligt veterinärutlåtande är hunden måttligt till kraftigt stel i båda höfter. 
Trolig orsak är ålder. 11 år gammal./ Saknade helt höftledsskålar, fick avlivas vi 5 månader./ 
Hälta fr o m 1 års ålder. Opererad för FCP, genetisk tillväxtrubbning./ Han är 7 år just nu och nu 
börjar leder bli stela pga. kortisonets inverkan på skelettet./ Diskbråck typ B (utbuktning av disk) 
diagnos ställdes när han var 8 år och fastställdes genom röntgen./ Stelhet i höfterna började 
märkas efter fästinginfektioner vid dryga 10 års ålder. Han fick svårare att hoppa in i bilen, 
svårare att resa sig från liggande. Haltade lätt strax efter uppstigandet som gick över när han 
gått en stund. Blev successivt försämrad och fick också svårt att gå i trappan./ Hälta vid 8 år, 
minns inte vilket preparat han fick./ Vänster höft B, höger höft C. När han har simmat kan ibland 
höger höft låsa sig./ Grav dysplasi, HD D, vid 2 års ålder./ Ja när hon fyllt 10 år (hoppat large 
höga hinder i Agility)./ Röntgad med HD: D. Tycker mig se på hans rörelser att det inte är okej, 
men ser ej än att han visar att det gör ont. Tar ej ut stegen riktigt, sedan om det beror på 
detta?? Klämde honom i dörren som valp med en hälta en tid efteråt, men tror ej detta är 
grunden. Däremot hade nog ett ben i tassen en fraktur enligt veterinär, vid röntgen som valp./ 
OCD i båda armbågsleder varav den ena har opererats. Röntgad efter hälta uppkommen vid ca 
20 månader . Har FCP i båda armbågar. Har förmodligen varit lindrigt bilateralt halt under längre 
tid, men svårt att se./ Vid 10 års ålder, stela leder./ X upplevdes som mycket stillsam och lugn. 
Hon var stel efter vila, varför veterinärkontroll gjordes. Böjprov och röntgen visade på grava 
problem med höfter och avlivning rekommenderades. Avlivad direkt efter kontroll vid 5 
månaders ålder. Prel. hd E./ Artros i armbågsled vid 8 års ålder, fick hälta. Besväras ej av detta 
mer. Väldigt rörlig ändå, haltar inte./ 6 månader gammal. Mjukt armbågsledsbrosk. Fastställt via 
röntgen./ Haltar på höger framben, blir stel när hon legat en stund efter promenad. Började vid 
12 års ålder./ LBP./ Har vid ett par tillfällen visat hälta fram. Vad den beror på är ej fastställt. ED 
grad 1./ Problem med armbågar från 3 månaders ålder. OCD, höger armbåge fram. Opererad. 
Har med stigande ålder kraftiga benpålagringar i armbågarna. Medicineras med Previcox och är 
då symptomfri./ Grav artros, röntgad vid 2 års ålder. ED grad 3./ Osteoartros. Besvär vid 5 år, 
diagnos vid 6 år. Får antiinflammatorisk medicin./ 1 år+, ej opererad./ Vänster knäled luxeras 
spontant medialt i vissa lägen, men kan inte luxeras manuellt. Ev kan en operation för fraktur i 
vänster lårben ha betydelse enligt veterinär./ Patella vid 3 månaders ålder. Vid veterinärbesök 
på Strömsholms djursjukhus, efter lämplig motion under några månader, numera symtomfri 
enligt veterinär./ Patella vid 4 månaders ålder, opererad./ Patella medial grad 1 höger knä. Har 
inga problem./ Patella vid 13 månaders ålder. Opererad./ Artros i tåled, 1 år gammal./ Diskbråck 
nacke och rygg, 6 år./ Från ca 11 års ålder hoppar han inte in i bakluckan på bilen. Har fått 
Metacam sedan knappt 2 år, röntgen visade inga problem./ 5 år, artros i höger bakben. 
Degenerativa/dystrofiska förändringar, falangled (kronled). Smärta från hasled och 
iliosakralleden. Fastställts genom röntgen./ Haltar ibland på höger framben. Uppkom vid 11 års 
ålder./ Tendinit/fibros i bicepssenan. 3 st cortison injektioner och långvarig rehabilitering 
(fortfarande) Diagnosen fastställd genom röntgen. 0 på båda sidor fram. 0 på knä och armled./ 
10 år och 6 månader. Bakbenshälta vänster bak, troligen artrosförändring i knäled enligt 



veterinär på Avesta Smådjursklinik. Numera smärtstillande Metacam vid behov, ej dagligen./ 
Långvarande hälta började vid 6 års ålder. Utredning under längre tid. Slutligen behandlad med 
Imurel mot immunproblem. Nu haltfri./ Förslitning i axelled vänster sida. Diagnos vid 9 års ålder. 
Behandling med Rimadyl, kortisoninjektion och från 11 års ålder Previcox. Diagnos fastställts 
genom röntgen. Osteoartrit/osteoartros (OA) höger knäled fram, Cartophenspruta var 3-5 
månad + 1 tablett 2 ggr/dag Canidryl 50 mg. (född 2006). Faställd genom röntgen sommaren 
2013./ Hasledsinflammation = antibiotika./ Artros i samtliga ben, vid ca 11 års ålder. 
Medicineras med Seraquin./ Stelhet. Artros. Antagligen från 6 års ålder, med säkerhet från 8 års 
ålder. Kortisonkurer och vattenträning./ Artros. Förslitningsskada i frambogen, höger sida./ 
Artros. Vid 4 års ålder började han halta. Sista åren grav artros./ Atros i en mellanhand, orsakat 
av hundbett./ Har problem med kronisk artros som återkommer varje sommar. Då får hon 
Rimadyl, inga symptom. Bäst vintertid. Började vid 7 års ålder. 

 
 
Lever och njurar 
 
23 hundar uppges ha problem med njure eller lever. Vilket motsvarar mindre än 2 % av de 
inkomna enkäterna. 
 
 
Kommentarer från enkäterna

Leversvikt, vid avlivning./ Levercirrios vid 9 års ålder./ Förhöjt UREA-värde pga. medicinen 
Levaxin. 6 år gammal./ Förmodad levertumör vid 9 års ålder. Jättehöga levervärden vid 
blodprov. Gula slemhinnor. Sjuk, så avlivning rekommenderades. Gick ej vidare med fler 
undersökningar då hunden var så sjuk./ Förhöjda levervärden upptäcktes när X var 8 år. Idag, 
23 december 2013 normalt levervärde för första gången. Får strikt diet för leversjuk hund./ Akut 
njurinflammation, 1,5 år, helt okej efter medicinering. Vid 8 år, akut leverinflammation. Går 
numera på dietfoder och blodprov tas med 6 månaders mellanrum./ Något förhöjda levervärden 
innan hon dog./ Kopparaccocierad hepatopati (han blir kopparförgiftad om han inte får medicin). 
Han var knappt 3 år när han blev sjuk. Har sedan dess fått medicin, Metalcaptase, och speciell 
kost. Har mått bra efter behandlingen påbörjats. Det är en inavelssjukdom, vanlig på 
Bedlingtonterrier. Hans ”bror” som hade utsetts till ”bästa” finska lapphundshane stoppades från 
avel./ Levern slogs ut av anaplasman nästan helt. Reparerades med 6 månaders medicin och 
kosttillskott./ Förhöjda värden från 9 års ålder. Regelbunden provtagning. Åtgärdat med byte av 
foder samt ny medicin 2013./ 4 år gammal. Dåliga njurvärden – bokat ultraljud men proverna 
blev bättre under tiden. Ingen åtgärd./ Pankreatit med förhöjda levervärden, vid 10 års ålder. 

: Efter huggormsbett hade XX nedsatt leverfunktion. Inga besvär 
de senaste 6-7 åren./ Akut njursvikt 6 år./ Akut njursvikt pga glykolförgiftning./  Förhöjda 
levervärden vid 7 år./ Njur och leversvikt pga. tumör./ 

 
Diabetes 
 
12 stycken hundar uppges ha fått diagnosen diabetes. En av dessa insjuknade före 5 års ålder. 
Fem stycken insjuknade mellan 6-10 år och sex stycken var äldre än 10 år. 
 
Kommentarer från enkäterna: Vattendiabetes, medicineras med Minerin./ Diabetes mellitus. 8 
år. Insulinbehandling./ Diabetes mellitus. 10 år./ Diabetes Insidipus. 6 år gammal. 

 



Addison 
7 hundar har insjuknat i addison. Alla hundar medicineras för sin sjukdom. 5 av hundarna var 
fem år eller yngre vid insjuknandet, de andra två var under 10 år. 

 

 

Annan hormonrubbning 
24 hundar har sköldkörtelhormonrubbning, de flesta med underfunktion. Samtliga äter medicin. 

Två hundar har cushings, båda medicineras. 

 

Tassar 
87 hundar har haft tillfälliga eller återkommande problem med tassarna.  

 

 
 

Kommentarer från enkäterna: Vintertid ibland. Slickar. Klipper rent och håller torrt./ Enstaka 
tillfällen fr.a. sommartid – sår/eksem mellan trampdynor. Tvättar m Malaseb vet./Mycket öm, 
känslig för fukt och kyla./ Svamp mellan trampdynor, baddat med medel från veterinär./ Rakning 
och salva mot svamp./ Trampdynor torra ibland vintertid smörjer med tassalva./ Svamp under, 
tuggade på tassen. Balsamspray o kortisonspray i 2 veckor./ Han får klåda och biter sig då i 
tassarna främst framtassarna. Vid vet. besök kunde hon inte säga vad det var för fel utan jag 
kollade på Agrias hemsida och följde deras råd. Dvs. klippte tasshåret mellan trampdynorna 
torkade honom noga och smorde trampdynorna med tassalva. Numera kan jag hålla det på 
acceptabel nivå men det ligger alltid på lur./ Rödfärgning av päls i tassar, ej klåda./ Mycket 
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promenader i blött underlag ledde till svamp mellan trampdynorna. Tvätt och torka torrt./ 
Kvalsterallergi. Städa ofta, vara ute mkt, tvätta tassarna ofta med spec.schampo./ Haft 
fukteksem under tassarna ett flertal ggr. Har klippt rent & tvättat rent varje dag & varit noga med 
att torka tassarna./ Enorm klåda som ledde till köttsår och hälta, berodde på allergin./ Svamp 
under, kommer ibland, tar bort med medicin./ Lindrig svamp på undersida av tassarna ca 4 ggr 
sedan valp. Går över med rakning av tassar och sprit./ Ömhet och klåda samt 
klokapselinflammation. Medicinsk behandling enl. veterinärordination./ Han slickade på tassarna 
när det var blött ute, på våren var det som värst. Jag tvättade och försökte hålla rent och torrt./ 
Två ggr infl. Tror hon trampat på något, under framtassen./ Vintertid av salt. Sår på mellan 
trampdynor./ Någon gång tuggat sig mellan tårna. Behandlat med schampo efter 
veterinärinrådan./ Röd och irriterad mellan tårna/trampdynor. Fick någon salva att smörja med 
av veterinär och var noga med att torka torr efter promenad. / Får lätt svamp mellan trampdynor 
när det är fuktigt ute. Behöver inte behandla med salva, räcker att hålla det torrt och använda 
skor eller linda, så hon inte slickar. Då går det över på ett par dagar./ Gnager ofta under 
tassarna, mellan trampdynorna. Blir bättre när vi klipper bort päls mellan trampdynorna./ 
Furunkolos under trampdynan, haltade, fick antibiotika, blev bra./ Klåda, ömhet. Rengöring av 
tassar efter utebesök, socka på natten för att undvika ”slickning”./ Vår och höst. Stövlar på och 
smörjer mellan tårna med Idomin. Bara ena framtassen oftast./ Eksem mellan tår. Behandling 
Betnovat./ Slickade på tassarna, Malassezia./ Svamp mellan trampdynorna./ Klåda och svamp 
under tassar. Klipper ibland bort päls mellan trampdynorna och smörjer med salva. Blivit längre 
mellan gångerna./ Röd kliande hud, rostfärgat hår./ Opererat, tå amputation pga glasbitar./ Biter 
mellan trampdynorna. Droppar med Betnovat./ Slickar sig ibland, potatismjöl./ Slickar vid vått 
väder. Smörjer med salva./ Svamp under trampdynan. Fick en salva av veterinären + rakning./ 
Besvär med snötassar./ Blir lite tovig./ Röd, behandlas med Clorhexidin schampo./ En gång per 
år, röd./ Fastnar mycket snö på vintern. Bor på fjäll. Lite problem. Bättre om håret klipps./ Klåda 
vill bita och slicka/fotbad./ Röd svullen och kliande – smorde med kortisonkräm från veterinär./ 
Klåd, röd svullen rodnad under tass, orsak av svamp./ Sekundär slick dermatit, kortisontabletter 
sedan fuciderm salva och cortavance spray./ Vi var till veterinären när hon var 7 år gammal. 
Hon haltade. Hon hade fukteksem på en tass och fick Fuciderm gel och blev bra./ Vid våta 
årstider är det vissa problem med svamp. Klipper ut tassarna och håller torrt efter 
utomhusaktiviteter./ Svamp under tassar. Biter i tassar, tvättar med såpvatten. 

 

Sporrar 
261 hundar har eller har haft sporrar på bakbenen. 187 har enkelsporrar och 56 har 
dubbelsporrar, 18 har ej angett vilket. 

16 ägare anser att deras hundar har problem med sporrarna. 46 har opererat bort sporrarna, av 
dessa är 27 borttagna hos uppfödaren innan leverans av valpen. 

Kommentarer från enkäterna: Var borta när jag fick honom – ”benet” är kvar men ej klon./ Han 
hade en dubbelsporre som opererats bort pga. att klon växte i spiral./ Problem med sina sporrar 
på frambenen när han sprungit i nedkapad sly./ Hon har slagit den ena ur led, påverkar henne 
inte./ Bortopererade för att slippa få problem./ Ute i skogen kan hon fastna i grenar, det har gjort 
ont på henne./ Hade 1 sporre på ena bakbenet. Togs bort för att hon skulle slippa göra illa sig 
där i framtiden./ När de växer fastnar dom med varandra, men annars inga större problem. 
Dubbelsporrar./ Vi har svårt att klippa./ Inga problem men lätt att den snurrar ihop sig. 
Personligen tycker jag inte om den./ Brutit sporrarna fram vid några tillfällen./ Hunden var halt, 
sövdes för att röntgas. Veterinären tyckte att de skulle tas bort, så vi gjorde det när hunden 
ändå var sövd./ I samband med kastrering, mest för att få det gjort./ Född med dubbelsporrar, 



bortopererade vid 6 månader. Fastnade alltid gräs mm, svårt att klippa de små klorna + fult för 
rasen./ Har opererat bort en sporre på vänster framben eftersom veterinären trodde att det var 
cancer, men det var negativt./ Som nyfödd hos uppfödaren./ Togs bort på henne som valp innan 
jag köpte henne, antagligen för att undvika problem i framtiden./ Tror att det görs på Finsk 
lapphund./ De var sladdriga och snodde sig och jag tyckte det var lika bra att ta bort dom. Han 
led inte av dem eftersom vi höll dem korta./ Gjordes direkt efter födsel av veterinär, enligt 
uppfödare ”rutin”./ Sporren vänster bak opererades bort i samband med gipsning av fraktur./ 
Hon hade en, satt väldigt ytligt, veterinär rekommenderade att den togs bort./ Uppfödarens 
beslut./ Sporrarna var väldigt sladdriga och jag var rädd att hon skulle göra sig illa. I samråd 
med veterinär togs de bort./ Opererades bort innan 8 veckors ålder på uppfödarens initiativ./ 
Togs bort som nyfödd, då alla gjorde så./ XX hade sporrar på bakbenen när hon kom från 
Finland. De opererades bort då. Det var vanligt att det gjordes, då 2001, av utseendeskäl./ Den 
var i vägen för honom./ Gjordes av uppfödaren innan köp, för att det inte skulle bli bekymmer./ 
Vet inte om hon hade sporrar från början./ Detta gjordes av uppfödaren när han var 4 dagar 
gammal. 

 

Beteende 
25 % upplever något i hundens beteende som problematiskt. Ljudrädsla, överdriven skällighet 
och hundilska är det som hundägare tycker är det som är mest problematiskt. Vi kan endast 
sammanställa de ägarupplevda bedömningar som gjorts via dessa enkäter, då det idag är 
mycket få hundar som genomgår ett MH (Mentalbeskrivning Hund) eller BPH (Beteende- och 
personlighetsbeskrivning Hund). Här måste vi alla hjälpa till, genom att få en mental status på 
våra hundar. Det är först då vi kan få ett riktigt underlag att jobba med vidare i aveln.  

Totalt 157 stycken uppger att de genomgått MH eller BPH med sin hund. Det motsvarar 12 %. 

 



 
 
Kommentarer från enkäterna: Överdriven skällighet mot andra hanhundar./ Ev. bara smällandet 
vid nyår./ Kan ej bli lämnad ensam utan behöver en människa hos sig./ Tendens till 
resursförsvar vid godis och även i samband med jämnårig hundkompis då han vill skydda matte 
och husse. Detta beteende startade i samband med att matte blev gravid. Situationen går att 
kontrollera/avleda utan problem./ Jag tog över henne vid 4-årsålder för att ägarna tyckte hon 
skällde för mycket. Det blev mycket bättre men en del var redan befäst. Överdriven skällighet./ 
Rädsla för nyårsaftonen, fyrverkerier./ Hunden uppvisade redan från början klåda som till slut 
visade sig bero på allergi. Klådan har lett till att hunden har svårt att koppla av och därför lätt blir 
stressad. Stressen har i sin tur gjort att han har haft svårt vid stökiga miljöer eller möte med 
andra hundar. Han har också stor ljudkänslighet med en 5a på skott – MH. Han har alltid varit 
en skällig hund men det beror nog mest på han som individ och inte så mycket på stressen./ 
Allmänt ängslig men lärde sig att hantera detta och blev en fantastiskt fin familjehund./ Jagar 
gärna efter vilt! Laddat i möte med andra hundar – blivit bättre dock./ Skygghet pga. detta har 
jag inte kunnat åka på utställningar eller träna rallylydnad med henne./ Mycket vaktig, 
misstänksam, mycket signalkänslig, otroligt svår att träna och motivera. Utfall mot andra hundar, 
skäller på nästan alla människor man möter./ Mkt skotträdd och känslig för starka ljud och höga 
röster./ Han har MKT motor./ Vi hade problem med att förstå honom det första året. Han var 
orolig och stressad speciellt mot matte, sedan har han varit en bra och snäll vän. Vi lärde oss att 
bara tala snällt och lugnt till honom det hjälpte./ Skäller vid hundmöten, svårt att få bort trots 
träning i samband med valpkurs på SBK./Skotträdd. Problem vid nyår pga. fyrverkeri./ Hon har 
behövt en mycket fastare hand än mina tidigare lapphundar. Hon är störst bäst och vackrast, 
helt orädd och mkt envis. Däremot inte aggressiv alls men mycket energi och spring i benen och 
mkt social. Ett kraftpaket./ Hanhundsilska när han är kopplad. Inga problem när han är lös och 
den andra hanen är lös./ Väldigt rädd för ljud som han inte förstår vad det är. T.ex. sjöis som 
knäpper./ Hundilska mot stirrande hanar./ Vaktar, aggressiv mot andra hanhundar men totalt 
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snäll mot människor och fåglar. Vaktar våra höns sommartid./ Överdriven skällighet (men det 
behöver ju inte vara hundens fel)./Överdriven skällighet. Dominans./ Vaktar mot andra hundar, 
orolig, känner sig lätt trängd vid hundmöten. Vallar, jagar ibland vilt./ Han har ljud och 
skotträdsla samt överdriven skällighet./ Inget problematiskt för mig som ägare men för hunden. 
Tiken är otroligt skotträdd, raketer mm. Nyår och påsk är besvärligt för henne. 5:a på skott på 
MH./Aggressivt beteende mot andra främmande hundar. Lydnadsproblem./ Dominansproblem. 
Fick han inte som han ville så bet han. Han la sig aldrig i underläge o var svårt att få han till att 
ge sig o lugna ner sig. Var för envis för sitt bästa. Detta gav med sig efter kastrering./ Eftersom 
XX är omplaceringshund och hade ett vaktbeteende som gränsade till ilska mot framförallt 
andra hundar pga. okunskap av de förra ägarna, så är det inget som kommer från hans arv. 
Han är lättstressad men går numera att hantera utan problem. Han kan dock fortfarande få för 
sig att vakta när vi är ute hela flocken./ Reagerar med skall och utfall vid nyårsraketer, men 
kanske mest för att min andra hund reagerar. Jagar ej annat än katter./ Skäller på fåglar, 
ekorrar, rådjur, släpvagnar efter bilar. Skäller ibland bara rakt ut i luften utan synlig anledning./ 
Det enda som kan vara jobbigt är att han bara under träningspasset skäller oavbrutet, han 
tycker att det är så kul med andra hundar och vill helst leka./ Han är riktigt hund & 
människoaggressiv mot dem utanför familjen. Mot mig och XX genomsnäll mot andra 
hyperstressad med nära till bett = han får inte umgås med andra. Mkt hanhundsaggressiv. 
Upplever det som att han är osäker med mycket skärpa./ Kan vara ilsken på andra hundar som 
är obekanta./ Skäller högt vid glädje och lek./ Har rymt flera ggr annars otroligt vänlig, 
anpassningsbar. Har varit med mig på ålderdomshem, mjuk med de gamla./ Han är inte skygg 
men visar noll intresse för träning. Lyckas inte motivera honom med godis eller lek. Köptes för 
att träna & tävla med men han är värsta soffmysarn. Han leker och busar med andra hundar 
han anser nog att vi människor är till för mat och kel, kompisarna roar man sig med./Mycket 
ljudkänslig, panik vid minsta skottljud./ Ljudrädsla, dominans, osäker – kunde vifta på svansen 
men ”hugga” nästa sekund. Det ”slog över” nästa sekund skämdes hon./ Ljudrädslor, överdriven 
vekhet, dålig handlingsförmåga./ Känslig vid kloklippning./ Från cirka fyra års ålder är hon rädd 
för smällare och åska. Hon är överdrivet skällig, står gärna och skäller enbart för att få höra sitt 
eget skall./ Väldigt undergiven och lite skygg. Lite dåligt självförtroende, känslig hund i vissa 
situationer./ Mycket skotträdd, har blivit värre med åren./ Gnäller vid bilåkande, början och slutet 
av en tur./ XX var väldigt hanig före kastrering. Något lugnare efter det./ Lugnare och mindre 
krävande./ Skygg för män vill inte söka kontakt. Kröp längs väggar, rädd för hårborste och allt 
nytt, väldigt nervös. Köpte henne vid 6 mån ålder osäker på hur behandlad innan./ Kissade på 
golven ofta trots ha varit ute och gjort sina behov. Kunde gå ca 3 mån då hon inget gjorde och 
plötsligt började hon igen i flera veckor. Kollat henne hos veterinär och inget fel. Ett beteende 
hon fått./ Han är inte så intresserad av människor han inte känner, trodde han skulle vara mer 
social. Vi har lite problem med hans vallande när han känner sig osäker./ Skotträdd och 
åskrädd, hetsar upp sig snabbt och skäller då mkt. En ganska självständig hund som inte är så 
mycket för att kela. Stor jaktlust. Har varit mycket bitchig vid hundmöten men det har vi lärt oss 
hantera nu./ Rädd, osäker för främmande hundar. Stor jaktinstinkt./ Problem med andra tikar 
och små hundar. Mycket lätt till skall./ Hunden är väldigt vaktig & mycket skärpa. Stor jaktlust./ 
Stress, XX går lätt upp i stress och blir då skällig./ Envis och oerhört självständig. Vill inte ”vara 
till lags” utan går sin egen väg. Svår att uppfostra mao. Blir lite skällig när vi möter andra hundar 
och helt blockerad./ När hon blev sjuk förändrades även hennes beteende, hon blev hundilsken 
och ibland även mot människor, men var inte alls sådan innan hon blev sjuk./ Ljudkänslig vid ex 
promenad vid väg, helikoptrar och andra högljudda fordon. Överdriven skällighet i perioder./ 
Skällig, envis, svårstyrd o svårmotiverad7belönad. Väldigt duktig på spår, lydnad, rally, agility 
när han vill. Kort koncentration o mkt egensinnig./ Med åren har hon blivit mer och mer 
besvärad av fyrverkerier. Vi gör vad vi kan för att undvika sånt!/ Jakt + hård + stress./ Lite orolig 
vid fyrverkerier. Har lite problem med större hanhundar, men det är för att han blivit attackerad 
som valp./ Ja. En mycket trevlig ras, men lite skällig mot hanhundar./ Lite rädsla för konstiga 



ljud, men ej skott, raket, dammsugare osv. Anser att det är normalt./ Dominans fram till han blev 
kastrerad. Är rädd för nyårsraketer./ Vi tog över hunden vid 2 års ålder då han varit med om 
förra ägarens död, så han var inte i balans. Var aggressiv o slogs med vår andra hane samt 
morrade åt våra barn. Efter kastrering samt lugnare liv ca ett halvår, så har alla aggressiva 
tendenser försvunnit och han är möjligen för underlägsen./ Ljudkänslighet./ Möjligtvis att hon har 
haft mer jaktbeteende än jag trodde./ Hon blev hundbiten på halsen av amstaff hund här i 
området där vi bor. Även omkullkastad av lösa rottweilrar. En gång försökte en amstaff bita 
henne i magen. Hon skäller när hon möter hundar ibland men det är för hon är glad och vill 
hälsa. Men hon får bara hälsa om jag först talar med andra hundägaren./ Lite väl skällig./ Drar i 
koppel. I övrigt en vänlig hund./ Viss ilska mot enstaka hundar. Väldigt vaktig och svår att få 
tyst. I grupp vill han gärna hålla ordning. Skäller för att samla de andra./ Skäller på andra 
hundar när han är kopplad, dock inte aggressivt. Skotträdd, lider svårt vid nyår./ Överdrivet 
social mot andra hundar. Kontaktsökande mot andra hundar vilket resulterar i skällighet. Noll 
greppvilja./ Osäker och rädd, samt dominans, vilket resulterar i aggressionsproblem./ Det är mer 
jakt i honom än jag hade förväntat mig./ Skygg, rädd för barn, rädd för snabba rörelser./ 
Skygghet mot andra människor./ Är rädd för höga ljud (smällare mm), men inget jätte problem./ 
Överdriven skällighet gentemot stora svarta hundar och en del tikar oavsett storlek./ Hon är 
mycket självständig. Har ibland svårt att få henne att komma på inkallning trots mycket träning. 
Annars helt underbar hund. Hoppas att hon blir bättre med åldern, det var mer när hon var 
yngre, nu snart 3 år./ Kan vara skvätträdd i vissa lägen./ Inget problem direkt men hon har 
mycket jakt i sig, drar iväg efter allt som rör sig./ Gillar att skälla och är mycket livlig, inte direkt 
problematiskt men har inte gått att påverka skällandet./ Vi har gått på två lydnadskurser. Gåt 
jättebra när han blir van med gruppen, tråkig vid möte med vissa hundar. De som tittat på 
honom säger att han inte är aggressiv utan osäker. Han var 1 år och 3 månader när vi köpte 
honom. Men världens bästa familjehund, älskar alla. (Är stabil annars). / Skotträdsla, ett 
problem enbart för hunden./ Överdriven skällighet när han möter andra hundar. Har blivit 
överfallen av hund 2ggr. Ljudrädsla inomhud, ute tål han alla ljud./ Mycket jakt – svårt att träna 
så att han kan vara lös./ Som gammal är han nästan döv. Skäller högt när han vill ha mat eller 
godis, hur länge som helst. Jämt hungrig. Lite överviktig nu. Rör på sig mindre. Har en annan 
ras som han är lite rädd för, den är 9 månader./ Överdriven skällighet och vakt. Kan bero på 
hans uppväxt i stort hägn med andra hundar./ Stressad, gnällig, ljudrädsla./ Stress som 
resulterade i överdrivet skällande och svårigheter att slappna av, troligtvis pga sjukdom./ Lite väl 
mycket vaktig och skällig./ XX har med åldern blivit mer skällig och han har ett uttalat 
vallbeteende. Men jag upplever det inte som ett problem./ Rädd för smällare och raketer./ 
Skotträdd./ Hundrädsla = ilska som resultat av angrepp som valp./ Skott och åskrädd./ Väldigt 
rädd för åska och fyrverkerier. Lite väl skällig ibland./ Går lätt upp i varv men inte så lätt ner./ 
Överdrivet skällig, nära till stress, svår att ha lös under promenader då hon är väldigt 
självständig och ofta rymmer om hon får upp någon doft i nosen. Kan vara kompost, dynghög, 
djurspår, kadaver. Blir ibland borta i ett par timmar. Dock i övrigt mkt lydig./ Jakt, ej så 
samarbetsvillig som utges på forum och rasbeskrivning, dock är det ju individer, stress. (Ej 
längre då jag arbetat med det)./ Rädd för nyårssmällare. Men inte skotträdd för övrigt./ 
Skällighet innan kastrering./ Skäller mycket när det ringer på dörren, ökar med åldern. Men det 
är inget problem. Skäller när han möter folk han känner, ökat när han blivit äldre./ Hon är 
mycket ranghög men samtidigt enormt personlig och kärleksfull. Ingen lullullhund utan attityd 
och intelligens./ Osäker men slåss först. Hundilska (hanar). Har dock blivit oprovocerat 
överfallen flera ggr. Tjurig och sur mot barn samt främmande som går ”på” honom./ Skotträdd, 
skäller när hon möter okända hundar./ Skäller när vi möter hundar, låter som han är arg, men 
mest vill han bara hälsa. Är dock aggressiv mot andra hanhundar, så jag får hålla in honom 
ordentligt. Har aldrig varit i slagsmål./ Livrädd för raketer (nyårsafton)./ Har en egenhet att skrika 
gällt om något inte passar. T ex om man råkar gå nära hans svans, eller vid statisk elektricitet./ 
Skygg. Drar sig undan. Vill ofta vara själv. Gömmer sig. Svår att träna ”vill ej”. Går inte att 



belöna med godis. Rädd för många saker. Gillar ej barn./ Mycket skotträdd, skyggheten har vi 
till viss del tränat bort./ Dominant hane, vaktar staketet./ Väldigt mycket skällande som valp. 
Märker av vallning men det är positivt./ Skäller mycket i samvaro med andra hundar./ Över 
förväntan!./ Skällig mot vissa hundar samt väldigt skällig då hon sitter i bilen och ser andra 
hundar utomhus. Dominant personlighet rent allmänt!./ Extremt ljudkänslig och hyperaktiv./ Vid 
10 månaders ålder började han i större grupper av människor och hundar att skälla oavbrutet. 
Fick många olika råd, men inget hjälpte. Sen en gång med en massa andra hundar fick vi hjälp 
av en kvinna som jobbade med problemhundar. Överraskade med en dusch vatten när han 
skällde. Slutade i stort sett direkt. Fick påminna några gånger. Nu skäller han sällan./ Skällig./ 
Ljudrädsla, jakt, skällande./ Håller för hårt på ben eller andra fynd. Har inte lyckats få bort detta 
olämpliga beteende, trots att jag verkligen jobbat med det. Lite lat, vill inte motionslöpa med oss, 
men är hur pigg som helst i skogen./ Ja! På gården överdrivet skällig, i stan inte. Ljudrädsla 
något./ Väldigt kräsen när det gäller foder, svårt att få henne att äta tillräckligt. Därav att hon är 
lite tunn, men pigg, glad och gott om energi ändå!./ Mer rädd och ängslig än min andra hund. 
Skäller mycket mer än min andra hund./ Lätt att komma i stress i stadsmiljö./ Hon är lite skällig, 
men inte så att vi anser det vara problematiskt./ Ljudrädsla (fyrverkerier). Extrem åksjuka, 
dreglade konstant under bilfärd./ Svår att få kontakt med, stängde av. Blev han rädd/stressad av 
någon han mötte, skällde han oupphörligt, fast det otäcka försvunnit. Svår att få därifrån sen 
och kunde stå lång tid (minst 30-45 min) och bara skälla. Efter den kemiska kastreringen bröts, 
tack och lov, det okontaktbara och han reagerade på mig och gick att få honom därifrån./ Ibland 
hundilska mot andra hundar, endast när han är kopplad./ Vid smällare nyår och påsk reagerar 
han på senare år med rädsla. Han kan reagera negativt på stora hanhundar./ Hundilska, beror 
troligen på ont i benet (artros). Skällig. Gillar tyvärr inte långpromenader./ Skällighet vid möte 
med hundar. Vill bara leka. Är helt underbar, snäll, social, älskar barn, kanon vovve./ 
Ljudkänslig vid skott och knallar, dominant./ Något skällig./ Skottberörd, avvaktande/reserverad 
mot främmande människor, utfall mot mötande hundar./ Överdriven skällighet vid 
lek/upphetsning./ Extremt skällig (ej som texten i boken: Hundraser i Sverige). Vid stress (när 
han är uppjagad i lekhagen) springer hon runt hysteriskt i en cirkel när man försöker säga stopp. 
Hyperfixerad vid andra hundar och ska på dem hela tiden. Försöker sätta på våt katt hela tiden 
oavsett löp./ Nja, vägrar klippa klorna och gillar inte att borstas, inga ”kroppsbehandlingar” 
förutom klia magen./ Rädd för smällare och åska, dock inget problem./ Kan vara lite skällig vid 
möte med andra hundar. Skäller mycket när det knackar på dörren. Om hundföraren är aktiv vid 
hundmöte, minimeras problem med skällande. Det är möjligt att distrahera inför dörrknackning 
så att skällandet minimeras./ Inga problem. Behöver träna mer på hundmöten. Blir ibland väldigt 
uppspelt och skällig. Dock är det ingen stor grej utan går att träna bort. Verkar vara typiskt för 
rasen./ Ranglåg och vek till följd av okunniga första ägare. För hårda och dåligt omdöme har 
gjort honom strykrädd och feg. Mycket svår att lära om och få trygg. Har aldrig blivit bra, men är 
otroligt lugn och snäll. Pålitlig./ Skotträdd, åska, skäller på förbipasserande./ Vid 1 års ålder 
mycket rädd. Kunde inte lämnas ensam. Bet och gnagde sig ur bilen. Skotträdd./ Har utvecklat 
rädsla för raketer och smällare./ Mycket jaktinstinkt, arg på de flesta andra hanhundar./ Har dom 
sista åren börjat skälla på ALLT som går/åker förbi tomten. Har alltid varit skällig, men det har 
eskalerat./ Osäkerhet – dålig självkänsla./ Han är mer skällig, vaktig, lättstressad och ej så 
tillgänglig som finska lapphundar annars är./ Alldeles för vek i de flesta situationer, kastar sig på 
rygg. Kissade ner sig liggande upp i hög ålder. Vill inte ha krav på sig. Absolut inte elak. Fin 
sällskapshund, men inget arbete./ Lite åksjuk, vilket gör henne lite stressad ibland vid bilåkning./ 
Ljudkänslig. Kan ej tävla i tävlingar med skott. Vill ha lite mer go, hade en annan finsk innan 
som körde järnet, denna dam är mer lugn och mer av en soffpotatis som gör lite som hon vill, 
när det behagar henne./ Hon är mycket signalkänslig./ När det kommer folk hem till oss blir han 
överdrivet glad och tokig, det bär runt huset med en sko. Hoppas ej./ Något reserverad not 
främmande. Osäker./ Har blivit lite skotträdd med åren./ Ljudrädd. Svåra nyårsaftnar, arg på 
andra hundar – framförallt tikar (dock inte alla hundar). Dominant – vill bestämma (mer vårt fel 



än hennes)./ Otroligt jobbig vid möte med andra hundar, skäller och drar. Har några gånger gett 
sig på andra hundar./ Jätterädd för smällare/fyrverkeri./ På grund av svår vanvård med 
alkoholproblem och droger hos fodervärden så blev han aggressiv mot människor som försökte 
komma nära hans matte. Innan vanvård var han en mycket stabil, stor cool lugn nallebjörn./ 
Skotträdd och andra höga ljud som kan likna skott./ Skäller en hel del vid hundmöten./ Hon var 
rädd för skott och smällare/fyrverkerier och åska./ Stressig (pip, gnäll, skäll, svårt att slappna 
av)./ Livrädd för fyrverkerier, skällig. Vill dominera ibland. Knappast problematiskt./ Lite 
överdrivet skällig, samt att hon inte gillar fyrverkerier./ Känslig för andra hundars energier, blir 
väldigt arg på dessa. Tål tyvärr inga hanar av Finsk Lapphund, är inte aggressiv mot andra 
raser. Värst vid 2 års ålder. Mer vakt än jag trodde./ Skäller och larmar väldigt mycket. Svårt att 
tysta henne när hon väl har börjat. Skäller även mycket vid hundmöten om man inte stoppar 
henne innan hon startat./ Mindre problematiskt har varit min hunds osäkerhet, vilket bidragit till 
lätt skygghet, har oftast lätt till skall vid sådana tillfällen./ Hög energi och lättstörd. Svårt att 
koppla av, varva ner. Enormt lättlärd./ Ynkligt rädd när man ska göra något med honom, så som 
att kolla tänder, klippa klor etc. springer och gömmer sig så fort detta är dags. Däremot oerhört 
skarp om något annat händer, om någon kommer etc. springer då fram, är tuff och skäller (utan 
att vara dum eller arg på riktigt)./ Mycket jaktbenägen./ Gör utfall mot andra hundar, men om 
hon väl får hälsa går det jättebra./ Ljudrädsla samt överdriven skällighet./ Ljudrädsla (mestadels 
raketer) efter MH skottet, innan var hon inte det på hemmaplan, där det skjuter rejält vid t ex 
jakt./ Dominans och aningen ljudkänslig./ Nej, men mycket lugnare än den andre./ En mycket 
stressad liten hund som vid 4 månader lyfte klockrent på benet och började skälla mot andra 
hundar./ Tiken är kaxigare, vaktigare och har mer ”motor” än jag förväntande mig./ Skäller när 
det kommer någon, i övrigt väldigt lite skällande, även på utställningar./ Lite mer skällig än de 
andra två. Resursförsvar när de äter ben./ Hon har varit lite mer snabb att visa reaktioner vid ex 
överraskande ljud, bilar mm men är väldigt nyfiken så detta har hjälpt till att träna detta, så nu 
funkar hon ok./ Hundilska. Innan jag fick henne hade hon stått övergiven i en 
sommarstugeträdgård hela dagarna och kanske längre ibland. Troligen upplevt något då./ Han 
har dock en överdriven dominans, som höll i sig som värst i 3 år. Vilket vi fått starkt med hjälp 
av två stycken i familjen träna bort, men det sitter i. Dock ett fint lugnt humör – tillgiven utöver./ 
Stor integritet./ Pga sjukdomen, gingivit, var hon mer trött och stressad./ Något överdriven 
skällighet. Lite mycket hanhundsilska mot vissa andra hanhundar./ Ibland är han lite för skällig 
och osäker men det är inget jätte problem, tycker jag./ Hundilska. Utfall mot andra hundar från 
det att jag hämtade honom på kenneln. Överdriven skällighet. Stressymptom. Har lagt ner 
mycket tid och tålamod för att få honom något så när lugn./ Är livrädd för raketer och smällare 
som de flesta hundar är – inga andra ljud./ Stor jaktinstinkt. Försvarar sin mat överdrivet. Var 
mycket dominant som tonåring./ Som valp mycket osäker, ej det normala framfusiga 
valpbeteendet. Gömde sig och ibland rädd/osäker utomhus. Nu som vuxen är detta beteendet 
bättre, men kan än i vissa situationer, vara tillbakadragen/osäker./ Feg, ingen vakthund direkt. 
Rädd för leksaker med ljud!./ Mycket vallande, ljudrädsla, ganska mycket överdrivet skällande. 
Orolig själ./ Skäller på rollatorer, barnvagnar och tanter med stor handväska och hundar som är 
svarta eller mörka och stora./ Med tank på X sjukdomstid runt 1 års ålder, med tonsillit, 
tarmblödningar, patella operation, så hade hon mycket väl kunnat utveckla rädslor etc. Hon 
utsattes för många undersökningar hos veterinären. Men denna hund är otroligt stabil och 
orädd. Inga bekymmer med veterinärbesök heller./ Väldigt skällig och skotträdd i ungdomen./ 
Skall – skäller gärna utomhus när uttråkad, vid stoj och stim. Dominans – juckar intensivt på 
andra hanar, yngre honor och kastrerade hanar./ Hunden är extremt känslig för knallar och 
smällar. T ex raketer och nyårssmällare./ Mörkrädd, överdriven skällighet./ Jag tycker hon är lite 
vass mot hundar hon inte känner./ Ljudrädsla. Smällar/knallar av alla slag kan få henne att 
skrika av smärta./ Skott och fyrverkerirädd. Lite väl försiktig och lätt för att bli skygg och rädd 
ibland. Med rädd menar jag inte panikslagen utan mer obekväm i situationen och spänd./ Något 
hanhundsilsk efter överfall av rottisblandning. Blodvite på både hund och förare. Känns som en 



naturlig reaktion./ Hon kan vara lite osäker/skygg mot människor hon inte känner, men jag 
upplever det inte som ett problem. Hon har dessutom blivit mycket bättre med åren./ Hon var 
mycket lugnare än förväntat, men berodde troligen på HD-felen som smärtade./ Vår hund kan 
ofta rygga undan vid ljud som kanske inte borde uppfattas som speciellt farliga. Typ en penna 
som faller i golvet, dörr som stängts lite för hårt mm. Jobbigt för henne!!./ Han är väldigt feg. 
Man får inte kräva något av honom./ När han var yngre ville han göra utfall mot en del 
hanhundar. Det problemet är i stort sett borta nu./ Överdrivet välkomnande vid möten, för glad. 
Lugnare med åldern. 

 

Nöjdhet 
89 % av hundägarna är nöjda med valet av ras. 

Kommentarer från enkäterna: Vi hade inte kunnat få en bättre hund. Han är tillgiven, kelig, 
social, lyhörd, trygg, lättlärd, energisk o glad på promenad, kan koppla av när han ska detta, 
tålmodig, rolig, man blir glad av honom, en riktig kompis, älskar långa promenader, tålmodig i 
samvaro m barn. Alltid på gott humör, har aldrig bitit sönder något. Vacker. Stolt. Rasen borde 
vara mer populär pga att det är en fin hund./ XX är en sagolikt fin, frisk, älskvärd, glad, 
intelligent hund och är älskad av alla, massor med hundkompisar och älskar alla slags 
aktiviteter./ Jag köpte en finsk lapphund men fick en som liknar en stor bordercollie. Ställd ut 
med 0 i bedömning. Har fött upp samojed i många år och ville ha en mindre hund men hon 
växte om mina samojedtikar. I övrigt har hon varit en frisk hund. Bara 1 vet. besök för öroninfl./ 
Underbar hund. Trevlig, social, pigg och frisk. Härlig familjehund./ Jättetrevlig hund, smart, 
arbetsvillig, glad, vänlig./ Jag älskar min hund och har lärt mig mycket av hans beteenden och 
sjukdomar. Dock var det inte det jag förväntade mig när jag köpte min första egna hund. Det jag 
är mest besviken på är hur jag blev bemött av min uppfödare, hon sa i stort sett att det var jag 
som gjorde hunden sjuk för hennes hundar var inte sjuka. Jag hade önskat bättre stöd från 
uppfödaren för då kanske jag hade kunnat tänka mig att skaffa en finsk lapphund igen senare i 
livet. Idag mår min hund bra och jag har hittat ett sätt och en vardag om funkar för oss båda, 
men det tog 6 år./ Vi har haft många beteendeproblem att jobba med, läser vi rasbeskrivningen 
så finns det ingen annan ras som passar bättre in i vår aktiva familj. Men den stämmer inte alls 
med vår XX. Har träffat många lappisar som är helt underbara, men också ganska många med 
liknande problem som vi har. Vi är mycket positiva till denna enkät och att den kommer att 
hjälpa./ Vi kan inte tänka oss en annan ras. Han är klok, glad, kelig och självständig. En härlig 
vän, spec. barnvänlig./ Ur mysig, trevlig familjehund./ Mycket nöjd. Perfekt förstahund. Vek i 
sinnet. Ogillar konflikter, vill försöka medla om några är osams./ Dock anser jag att XX har 
onödigt mycket päls även om vi bor i XX och har haft -40 i veckan. På sommaren blir han slö 
och besvärad av pälsen, han blir för varm för att orka röra sig som på vintern. Det går inte att 
cykla med honom för han blir överhettad. En enda gång har han fällt ur pälsen och det var när 
han hade skabb. Pälsen passar i utställningsringen och inte en aktiv hund. Pälsen är den enda 
anledningen till att jag kanske väljer en annan ras nästa gång./ För hans godmodighet gentemot 
alla människor o särkilt barnvänligheten. Hunden har också humor och gillar strapatser typ fiske 
o bär- och svampplockning o långa promenader i skogen. Kan också vila totalt däremellan. 
Gräva en djup sandgrop i skuggan under en buske till sig och hönsen om sommaren./ Smart, 
snabb uppfattningsförmåga. Underbar familjehund, pigg, glad och lekfull även nu vid 10 års 
ålder. Mycket nöjd med hundvalet. Härligt sällskap på promenader, löpning o skidåk./ Ja 
mycket. Lugn, trevlig, lättlärd och följsam. Absolut inte skällig./ Alltför självständig och envis för 
mig. Min blandras faller mig mer i smaken. Jaktlabrador-bordercollie-collie-bernensennen./ En 
helt fantastiskt underbar ras. Alltid glad, aldrig aggressiv. Han är helt enkelt genomsnäll./ Ja 



mycket! En mycket fin familjehund. Lugn o stabil. Vaktar sin ”flock” o sin gård. Kan varmt 
rekommenderas./ Mycket nöjd. En underbar hundras. Snäll, klok och tillgiven./ XX är lydig, 
vänlig, snäll mot alla. Älskar barn, lekfull och glad. Alla beundrar henne. Hon är dessutom 
vacker. Mankhöjd 35 cm./ En mycket glad och trevlig hund./ Tålig, lagom stor, vänlig o social, 
bra mamma./ Hon är mindre skällig än förväntat./ Bättre hund finns inte. Snäll o kelig mot alla, 
visar aldrig något tecken på aggression. Barnkär. Får o vill ha mycket motion varje dag./ 
Jättenöjd. Finns ingen bättre hund./ Jag är jättenöjd – hunden är helt enkelt underbar./ Ångrar 
inte valet. Hunden är lugn och tillgiven. Snäll mot barn och vuxna. Väldigt social./ Positivt 
överraskad. Blir samma ras nästa gång./ Rasen är jag nöjd med. Känner andra finska 
lapphundar. Tyvärr var det något med vår XX som trots flera veterinärbesök ej kunde fastställa 
orsak. Tror att det var hennes psyke och ev. ngn hormonrubbning som ställde till hennes 
humör./ Är min andra finska lapphund. Supernöjd med rasen./ Jag är mkt nöjd, världens bästa 
hund, snäll, gosig och mkt följsam./ Lugn, social, familjekär, lättlärd./ Vi är väldigt nöjda av vår 
vackra, stabila, lugna och trevliga hund. Lättlärd som man kan ha med sig överallt. Starkt psyke. 
Det kommer att bli fler finska lapphundar i vår familj (en frisk hund)./Mycket fin ras. 
Självdresserande./ En ”lätt” ras, lugn, trygg, snäll, harmonisk./ Underbar ras. Ska aldrig ha 
någon annan./ Mycket trevlig och energisk, glad hund. Vallar inte så mycket och är en bra 
familjehund./ Mycket nöjd. Vi har inte kunnat få en bättre och friskare hund./ Trevlig sällskaplig 
ras som är lättlärd., lydig och inte skällig. Helt fantastisk tillsammans med människor och inte 
minst med barn. Hur mysig som helst./ En väldigt enkel hund som grannen med glädje passar./ 
Trevlig hund, pigg och glad. Är med på det mesta, har ”barnasinnet” kvar./ Utseendemässigt är 
han perfekt men inte annars. Rädd, nervös och skällig men alltid snäll hemma./ Väldigt lugn & 
tillgiven dock svår att motivera till att jobba/arbeta & jag vill ha en hund som jag kan jobba & 
tävla med. Kommer inte att skaffa mer/fler. Blir bruksras framöver./ Trots vissa problem en 
underbar, tålig, läraktig, pigg och mycket vänlig hund./ Skulle jag välja en ras igen så blev det 
en finsk lapphund. Synd bara att uppfödaren inte har varit mer engagerad. Har aldrig hört av sig 
och frågat hur det går eller hur det är med hunden inte ens när han var valp./ Mycket trevlig, 
kamratlig och lärorik hund. Barnvänlig./ Både ja och nej. Hon är lättlärd, tydlig av- och påknapp. 
Underbar familjehund. Dock är hon vaktig mot främlingar som kommer hem och en utpräglad 
jakthund./ Jag är mycket nöjd. Jag sökte en frisk hund efter att ha haft en hund av annan ras 
som var mycket ofta sjuk i olika sjukdomar. Samtidigt ville jag ha en lugn och sällskaplig, 
trivsam hund. Det är precis vad jag har fått./ Har gett upp alla hundkurser(rallylydnad) och har 
honom som sällskapshund. Det känns bra./ Svårmotiverad – vi förväntade oss en allroundhund 
som skulle kunna tävla/träna bruks, lydnad, agility mm men efter flera års försök har vi ännu inte 
hittat vad som motiverar/belönar honom. Trevlig sällskapshund när han får ligga ute i snön eller 
under sin buske men inte alls vad vi förväntade oss när vi läste på och hörde oss för om denna 
ras. Mycket söt och tålig, men det är också hans enda fördelar./ Finsk lapphund är en underbar 
familjehund, men den har inte så bra bruksegenskaper./ Skulle aldrig välja något annat. Finaste, 
underbaraste man någonsin kan önska sig./ Alla varnade oss för att lappisar skäller. Inte vår! 
Hon varnar ibland om någon kör upp mot vår gård eller om vi busar upp henne. Annars skäller 
hon nästan aldrig. Jo förstås, på ekorrar. Men inte mer. Perfekt!./ Väldigt trevlig ras som är (lite) 
krävande i början, men är man ordentlig o tränar är han väldigt trogen och lydig./ En mycket 
trevlig hund. Snäll, lugn och en riktigt kompis./ Han är världens snällaste och lugnaste hund./ 
Social, snäll mot barn, arbetsvillig, ganska lydig./ Mycket nöjd!/ Över förväntan./ Är en underbar 
hundras, bra familjehund, snäll, lydig o lättlärd ras!!!/ Mycket aktiv till en barnfamilj och upplevs 
som positiv, glad och framförallt frisk!/ Hon är en väldigt anpassningsbar hund med mkt av och 
på som man måste respektera. Hon kräver motion men hon kräver också en lugn och trygg 
miljö./ Tycker det är jobbigt med vaktandet/skällandet./ Han är en jättehärlig kille. Älskar alla 
ungar, pigg och glad. Vill vara med på allt. Är lite hämmad av att blivit stelopererad i ett framben 
pga. olycka. Men drar pulka och gör det mesta ändå./ Bra barnhund, katt och andra hundar. 
Lydig, uppmärksam, pigg, tolerant och väldigt trofast-kärleksfull./ Han är världens mysigaste 



familje/fritidshund men har ej så stor vilja att träna t ex lydnad. Ingen ”please to will” på 
beställning. Nöjd med mitt val men kanske lite efterklok eftersom jag ville träna. Frisk ras!./ Men, 
hon var ju en ensamvalp vilket resulterade i en problemhund som kräver mycket arbete än 
”normalt”/ Glad och lättlärd! Fungerar bra ihop med andra hundar, skäller knappt alls och är lätt 
att hantera./ Lite hanhundsarg, men blev attackerad som unghund. Kan urin markera hos andra 
hundar. Raket och fyrverkerirädd. Klarar enstaka skott./ Vi ville ha en mysig familjehund som vi 
även kunde träna/tävla med, men hans problem med andra hundar gör det svårt att slappna av 
på promenader & att träna/tävla med andra hundar. Kanske mer beror på individen än rasen, 
men jag har träffat ett flertal hanhundar (finsk lapphund) med samma problem./ En mycket 
trevlig ras med stabilt psyke. Lugn, social och väldigt problemfri./ Jag gillar lapphundarna för 
deras mentalitet. Vänlig mot allt och alla, amt deras ”pratsamhet”./ Stämmer in på vad vi 
förväntade oss och vad vi läst i rasbeskrivning och pratat med uppfödare. Lagom stor, lättskött 
päls, lättlärd, formbar med on/off läge, allroundhund, bra familjehund./ Ja, en mycket trevlig och 
lättlärd ras./ En underbar – snäll – fantastisk hund. Alltid glad och positiv. Matfrisk. Pälsen har 
varit svårskött. Åker till hundtrim och klipp 4 ggr/år./ Hon är mycket snäll, tillgiven, trevlig. Vi är 
mycket nöjda med henne./ Underbar hund och underbar ras. Nästa blir nog en lappis också./ 
Frisk ras, härligt lynne./ Otroligt enkel hund att ha. Pigg och lat samtidigt. På och Av när man 
vill. Lydig, snäll, kräver lagom motion./ XX har ingen period då han fäller päls, han fäller päls 
kontinuerligt och mycket, liknar ibland en ullmatta, väldigt tröttsamt – detta pga. hypotyreos med 
medicinering./ Trevlig och positiv hund, skäller aldrig på andra hundar, är glad att få träffa andra 
människor och djur./ Frånsett skälligheten är det en underbar hund./ Underbar inomhus, lite 
skällig utomhus på hundar, vågar ej ha lös pga. jaktinstinkt – det hade varit roligare./ Ja, 
jättenöjd. Snäll, vänlig, underbar. Rekommenderar denna ras. Mycket pigg och frisk./ Är bara 
finsk lapphund som gäller som är bättre./ Ja och nej. Positivt, väldigt vänlig mot alla. Barnkär. 
Negativt, skällig, lättstressad, för självständig./ Allt utom skällighet./ Fantastisk trevlig ras och 
individ./ Den bästa hund man kan ha med sig hem till andra hem. Lugn och stillsam, går och 
lägger sig i ett hörn. Helt enkelt en kanonhund, bättre finns inte./ Dock något skällig./ Fantastiskt 
trevlig hund! Pigg utomhus i skog och mark, lugn och mysig hemma./ En hund med mycket 
”mellan öronen”, egen vilja, samarbetsvillig, på/av knapp./ Har nu 3 st./ Jag är nöjd, men hon 
löser mycket hår. En frisk och trevlig hund./ Väldigt social. Lugn. Barnvänlig. Lyhörd./ Jag är 
mycket nöjd. En väldigt snäll och lättlärd hund. Var alltid den som lärde sig först på valpkurser, 
dock mycket aktiv och ”vild” hund. Nu 3 år och har lugnat sig nu./ Fantastisk ras. Han har allt 
och är allt jag önskar. Smart, lugn, behaglig, busig, glad och familjelojal. Är med mig på jobbet 
hela dagen och är lugn och harmonisk där./ Mer än nöjd, en otrolig hund./ En gosig liten hund. 
Helt utan aggressivt beteende./ En hunderbar hundras, trots många problem med X. Har nu en 
ny Finsk Lapphund som är raka motsatsen, social, träningsvillig, vill vara nära och gillar barn. 
En underbar kompis./ Lätt att ha som familjehund. Lättlärd./ Mycket lugn, harmonisk, barnvänlig, 
snäll och rar!./ Ja, förutom med pälsen!! Jättejobbig päls som tovar sig väldigt lätt!! Tror inte att 
pälsen är rastypisk dock, utan individuell på just vår hund? Skällig, annars vänlig, social och 
trevlig hund./ Ej skällig. Lugn. Tillgiven. Lydig. Tycker om barn./ JA!!./ Finsk lapphund är en 
underbar ras!./ Finsk lapphund är den bästa familjehunden man kan önska. Mjuk och behaglig i 
sitt temperament och mycket lättlärd./ Underbar tjej har vi nu. Hade två killar före, tog första som 
7 åring, blev 14 år. Sen kom en valp som blev nästan 8 år, dog i cancer./ Helt underbar hund 
var hon./ En härligt spännande hund med mycket egna idéer, självständig. Lättskött päls. Frisk. 
Anpassade sig till det mesta. Tillgiven. Klok!./ Underbar hund!./ En spännande ras. Mild med 
framåt. Självständig, lugn, tillgiven, kärleksfull och busig./ Jättetrevlig, mycket sympatisk hund./ 
Ja, mycket nöjd. Snäll och lätt att lära. Perfekt familjehund. (Bäst på lydnadskurserna). Har 
egentligen bara en nackdel och det är den tjocka pälsen, blir väldigt varm på sommaren./ 
Trevlig hund. Vänlig men ej påträngande. Slappnar av inomhus. Har inte några problem att vara 
hemma själv./ Jag är supernöjd med Finsk lapphund, den lever upp till alla mina krav av hund./ 
En helt underbar familjehund, snäll go och lugn./ Mycket nöjd. Frisk och trevlig ras!  / Mycket 



nöjd! En underbar ras! Familjehund som älskar friluftsliv!./ Måste säga klart över förväntan vad 
det gällde rasen, bästa barnhunden vi har haft, sällskaplig, ej någon jakthund t ex. Lugn och 
trevlig./ Skulle vilja ha en till./ Det är en underbar hund som är tillgiven och gillar andra 
människor och barn. Lekfull och fantastiskt luktsinne som gillar sök./ Underbar ras, alltid pigg, 
glad och lätthanterlig./ Ja = Nu vid 3 år är hon lugnare, lydigare och snällare. Nej = För år 1 var 
hon ett hemskt odjur. År 2 en kronisk maktkamp. En unghund = ABSOLUT INTE för en familj 
med SMÅ BARN./ klok och lättlärd. Trevlig mot både djur och människor. Tyst. Lättsam, är inte 
krävande. Lugn och ”cool”. Blir omtyckt och populär hos alla! Tålig, är ingen knähund./ Hon 
älskar att gå långpromenad./ En mysig och tillgiven ras. Lyssnar bra vid inkallning. Lättlärd./ 
Tycker det är synd att C-höfter inte beaktas mer på avelsdjur. Min hunds föräldrar var fria, men 
det lite längre bak. Jag var tyvärr denna gång mindre nogräknad när jag valde valp./ Bästa hund 
man kan tänka sig. Oproblematisk, finner sig i allt. Mild, vänlig mot allt och alla./ Inget val, svar 
på annons./ Inte räknat med så mycket hund./  De problem som finns kan bero på att han inte 
hade det så bra de två första åren. Det har ju blivit mycket bättre sedan han kom till oss./ Rasen 
jättefin, men tråkigt med dennas mentalitet samt ED./ En mycket snäll barnhund och lätt att 
arbeta med. Lika tillgiven för alla i familjen./ XX är en mycket snäll och trevlig hund med en del 
skönhetsfel./ Mycket trevlig, social och stabil ras./ Har två stycken finska lapphundar och 
planerar behålla en valp från nästa kull, så jag är väldigt nöjd./ Vår första hund. Lätt att ha att 
göra med utom när vi träffar andra hundar. Ej skällig, vilket gör att hon kan vara ute mycket trots 
att människor och hundar går förbi. Lagom storlek, tillgiven, frisk, vacker, klok./ Rasen är 
underbar, men 2 av 3 av hundarna har ED?? Mage/tarm problem inte heller kul./ Detta är min 
andra hund av samma ras, det kan man inte tro. Jättetrevlig, men väldigt ”på” – lätt exalterad./ 
Sund – mentalt och exteriört. Lyhörd, följsam, lättlärd, pigg och arbetsvillig. Anpassar sig – 
kopplar av hemma./ En frisk ras som går att använda till det mesta. Snäll och go familje- och 
barnvänlig hund. Lagom mycket pälsvård och tål kyla bra. Lagom stor. Alla de kriterier vi ställde 
när vi valde ras finns i denna hund!./ XX var en underbar hund!!! Snäll, älskade människor, 
tillgiven och trofast. Självständig. Vacker. Klok. Stark, hög status, muckade aldrig gräl, med en 
blick stillade hon nån som mopsade eller så gick hon bara förbi. Vi är evigt tacksamma för att vi 
fått dela en del av våra liv med vår älskade XX./ Hon skäller tyvärr väldigt mycket i vissa 
situationer./ Är en underbar hund och hundras. Jättenöjd med min hund./ Jag är nöjd men 
funderar på att prova Aussie nästa gång. Lite less på spetsarnas självständighet och jaktlust. 
Men har inte haft min sista finne, dom är ju så ljuvliga och vackra! ./ Mycket nöjd./ Både ja och 
nej. Underbar ras med trodde att den skulle varit mer varit mer fart i samt mer lättlärd. AV 
knappen är svår att slå om till PÅ knappen ./ Nöjd. Fast hade önskat att hon var villigare att 
följa med på springturer./ För mycket sjukdomar./ Nej, för mycket sjukdomar och ojämn kvalité 
på rasen./ Nej, men vi älskar vår hund. Men det är mer arbetshund än sällskapshund./ För 
mycket sjukdomar./ Vi är nöjda, men inte riktigt förberedd på att det kunde vara så mycket jakt i 
rasen. Ett mindre minus-./ Mycket bra hund psykiskt, men inte fysiskt./ Vår andra finska 
lapphund, den bästa, mjuka rasen./ Mycket nöjd. Lugn och genom snäll hund, helt underbar. 
Går bra med alla vuxna, som barn och andra djur. Har aldrig sett honom arg eller skällig. 
Mycket lättlärd. Bättre hund kan man inte få./ Älskar rasens lekfullhet – Hur fint den går ihop 
med barn – Estetiskt vacker – Naturälskande hund – Snäll – Tillgiven – Härlig päls – Lekfull 
lydnad – Flockhund./ Goare hund finns inte./ Mycket nöjd, en underbart vänlig hund som gillar 
att leka./ Absolut, en mycket trevlig ras!!./ Det är en fantastisk ras. Hon är lugn, tillgiven, lättlärd./ 
Jag är nöjd, även om X har varit jobbig – men det är väl knappast rastypiskt. X har varit lugn 
och trygg hela livet./ Jättenöjd./ En underbar älskvärd hund!./ Delvis nöjd. Hade önskat mer 
samarbetsvilja och ”will to please”. Han är mycket svår att motivera och arbeta med. Dock är 
han lugn, trygg, flexibel och lätt att handskas med i övrig./ Ja, vi har ställt oss i kö för att få en ny 
finsk lapphund ska flytta hem till oss./ Underbar hundras. Nästa hund blir även det en finsk 
lapphund./ En trygg och go hund. Fullständigt underbar. Snäll mot alla. Har aldrig morrat ilsket. 
Men lite feg som sagt. Det snällaste och goaste som finns./ Är så nöjd med honom förutom 



hans oro, vallande och skällande. Världens goaste vovve./ Mycket tålig och frisk hund trots sina 
snart 14 år. Gladlynt och älskvärd. Alltid nyfiken och leksugen./ Absolut!! En fantastiskt fin 
hundras!./ Det är en helt fantastisk ras på alla sätt./ Bästa rasen!! Trevligaste mentaliteten hos 
en hundras jag någonsin mött./ 100% nöjd. Mycket social och går bra ihop med andra hundar./ 
Som sällskapshund är han perfekt. Men ej som arbetande hund. Har ej den motor som jag 
saknar. Men jag gav mig inte , så han blev räddningshund i unga dagar. Men han är underbart 
snäll och godmodig./ Älskad sötnos och den bästa kompis man kan önska!./ Det är en mycket 
trevlig, glad och vänlig ras. Ibland lite för skällig./ X är en pigg, glad, samarbetsvillig hund som 
anpassat sig mycket väl till vår familj. Väldigt trevlig och mysig hund./ Vi valde att köpa en ny 
finsk lapphund, efter att X fått avlivats./ Det är världens skönaste och klokaste hund./ Mycket 
nöjd. Kan inte ha en mysigare, roligare och tillgiven hund. Hon ställer upp på allt som är kul. 
Otroligt snäll och enligt matte jättevacker. 

 

Slutord 

Denna enkät om finska lapphundars hälsa är den första stora undersökning som gjorts i 
Sverige. Vi hoppas att denna undersökning ska ge värdefull information även för framtida 
hälsoundersökningar. Att den ger vägledning för avelsarbetet i att bibehålla den Finska 
Lapphundens fysiska och psykiska hälsa. Vi vill framföra ett stort tack till alla som tagit sig tid till 
att besvara enkäten, utan er hade det inte gått. 

Svaren ger oss värdefull information som kommer att vara till stor gagn för rasens fortsatta 
utveckling. Utifrån svaren kan uppfödare och rasklubb utveckla strategier som för 
rasutvecklingen i rätt riktning, både när det gäller mentalitet och hälsa.  

Vi vill också tacka tre personer som var med i uppstarten av denna enkät. Görel Idergard 
(dåvarande sammankallande i Avelskommitten), Pia Juhlin för alla kloka ord och formuleringar. 
Sofie Elofsson som var vår tekniska guru.   

Maria Risberg som hade ansvaret med tryckeriet och såg till att alla enkäter kom ut i 
brevlådorna.  

Sammanställningen av alla inkomna enkäter gjordes på två separata håll i landet. Där Pia 
Turunen, nuvarande sammakallande, var en och Maria Risberg var den andra. När var och en 
sammanställt sin del, träffades de och färdigställde enkäten till vad den är idag. Dock får vi inte 
glömma bort att tacka Ann-Britt Waldau, Jane Byström och Rebecka Ylén som fungerat som 
bollplank under resans gång. 
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