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Minnesanteckningar från möte mellan Svenska Lapphundklubben, 

SKK och SLU 

 
Den 5 september på SKKs kansli 

 

Närvarande: Britt-Marie Dornell (SKK/AK), Sofia Malm (SKK), Helena Rosenberg (SKK), 

Erling Strandberg (SLU), Åsa Lindholm, Cattlin Marques (SLK/AK), Ewy Pettersson 

(SLK/AK), Liselotte Ekberg (SLK/AK), Maria Niska (SLK/AK), Marie Sörensson 

(SLK/AK), Malin Widlund.  

 

Inledning och diskussion avseende marknadsföring av rasen 

Britt-Marie inledde mötet med att hälsa välkommen och återgav bakgrunden till mötet. De 

närvarande presenterade sig kort. Marie, tillförordnad sammankallande för SLK i Catrins 

frånvaro, gav en kort statusrapport. Klubben upplever svårigheter med att få valpar sålda, 

efterfrågan på svensk lapphund är låg. Tänkbara orsaker till den låga efterfrågan som kom upp 

var: konkurrens från de andra lapphundsraserna där flera tilltalande färger förekommer och att 

uppfödare av finsk lapphund är bättre på att marknadsföra rasen. Det framkom även att det 

finns uppfödare som föder upp oregistrerade hundar och säljer till lägre pris. Klubben 

informerade om att beslut tagits på riksstämman i juni att satsa på marknadsföring av svensk 

lapphund och framförde vidare de många fördelar man upplever med den svenska lapphunden 

(såsom att den är mångsidig, tålig, av lagom storlek etc.). Det finns svenska lapphundar som 

tränar och tävlar lydnad, viltspår, bruks och agility. Föreslogs att sådana exempel bör fångas 

upp och lyftas fram i marknadsföringen.   

SLK framförde önskemål om rådgivning från SKKs marknadsavdelning hur man bäst bör gå 

tillväga i marknadsföringen. Vidare önskar man att SKK i större utsträckning ska lyfta fram 

de svenska raserna (t ex vid utställning och på webbplatsen). Britt-Marie framför dessa 

önskemål till CS. 

 

Avelsarbetet – nuläge och möjliga åtgärder 

Nuläget avseende avelsarbetet diskuterades. Uppskattningsvis finns det cirka 20 aktiva 

uppfödare av svensk lapphund i Sverige. Klubben ser svårigheter i att hitta tillräckligt många 

avelsdjur som uppfyller kriterierna avseende såväl hälsa (huvudsakligen prcd_PRA och HD) 

som släktskapsindex. Många uppfödare har tikar som är anlagsbärare för PRA varför de hanar 

som är fritestade för PRA används i stor utsträckning och därmed snabbt blir överanvända. 

SLK har i våras fått en ny lista över hundar med beräknat släktskapsindex från Erling som 

ledning för avelsarbetet. SLK framförde att man önskar en årlig uppdatering av denna lista. 

En del av de hanar som finns med på listan går tyvärr inte att använda i avel. Det 
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poängterades att listan innehåller teoretiskt lämpliga avelshanar men att hänsyn är tagen 

enbart till deras släktskap med resten av populationen. Listan bör således användas i 

kombination med annan information avseende t ex hälsa. SLK har med ledning av listan tagit 

fram förslag på ”månadens hane” bestående av tidigare oanvända hanar. Av de 20 hanar som 

presenterats på detta sätt har nio stycken använts i avel, eller försök har gjorts att använda 

dem i avel. Sex stycken har hittills fått avkommor. 

SLK arbetar för närvarande med en ny version av RAS. Man håller på att ta fram underlag 

avseende hälsa och har genomfört en ny hälsoenkät. Den försäkringsstatistik som 

tillhandahållits från Folksam upplevdes som svårtolkad. Vikten av att prioritera arbetet med 

RAS betonades från SKK. Det underlättar avelsarbetet avsevärt om det finns tydliga 

avelsstrategier för rasen som majoriteten av uppfödarna står bakom. Det beslutades att SLK 

ska anordna ett uppfödarmöte under hösten för att diskutera avelsstrategier inför revideringen 

av RAS. Britt-Marie, eller någon annan representant från SKKs Avelskommitté, ombads leda 

mötet. Vikten av goda såväl formella som informella kontakter avseende avelsarbetet 

framhölls. Med ett såpass begränsat antal aktiva uppfödare i rasen bör detta vara möjligt.  

Vikten av att ha bra kontroll över hanhundsanvändningen i avelsarbetet för att undvika 

överanvändning av enskilda hanar poängterades. I en liten population som svensk lapphund 

finns risk att även tikar överanvänds. Möjligheten att utöka antalet tikar använda i avel genom 

att i större utsträckning använda SKKs fodervärdsavtal diskuterades. Det rådde lite delade 

meningar om hur väl dessa avtal fungerar i praktiken. Vidare konstaterades att frågan om att 

para samma tik med två hanhundar har lyfts inom SKK av en arbetsgrupp utsedd av SKKs 

Avelskommitté. För att bredda avelsbasen föreslogs en inventering även av tikar som kan vara 

värdefulla i avelsarbetet (exempelvis kullsyskon till intressanta hanar).   

Användning av hanar genetiskt affekterade av prcd_PRA i avel diskuterades. Det 

konstaterades att möjlighet att söka dispens från SKK finns, men att dispens även behöver 

sökas från jordbruksverket.  

SLK har redan tidigare diskuterat möjligheterna att spara sperma. En av frågorna som då kom 

upp är vem som ska äga sperman. Praktiska lösningar för att spara sperma diskuterades. En 

lösning skulle kunna vara att SKK äger sperman och att SLU förvarar den. SKK ombads 

vidare undersöka de praktiska förutsättningarna för insamling och ägande av sperma. Vidare 

önskade klubben vägledning avseende vilka hundar som är genetiskt värdefulla att samla 

sperma från. Bedömningen var att man bör försöka täcka in så stor del av befintlig genetisk 

variation som möjligt, d.v.s. samla sperma från hundar ur olika familjer för ett tvärsnitt av 

rasen. Även de linjer som idag är överrepresenterade kan komma att bli värdefulla i 

framtiden.   

 

Inkorsning 

Inkorsning diskuterades som möjlig åtgärd för att underlätta ett långsiktigt hållbart avelsarbete 

med avseende på hälsa och genetisk variation. Klubben framförde att man hoppas på att klara 
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sig utan att behöva korsa in någon annan ras. Erling menade att det teoretiskt, baserat på den 

framtagna listan, finns en möjlighet att utöka avelsbasen inom den egna populationen. Hur 

genomförbart detta är i praktiken beror dock på dessa hundars kvaliteter med avseende på t ex 

PRA och HD. Även långa avstånd geografiskt kan vara ett praktiskt problem. 

Raser som nämndes som tänkbara vid ett eventuellt program för inkorsning var norsk älghund 

(svart), då företrädesvis exemplar med mindre jaktintresse, samt finsk lapphund och tysk 

spets. För och nackdelar med respektive ras diskuterades. Konstaterades att inkorsning skulle 

kräva en föregående utredning av de praktiska förutsättningarna samt upprättandet av ett 

”rasvårdsprogram” som väl definierar bl a kriterier för vilka hundar som ska användas, hur 

återkorsningen ska genomföras och hur avkommorna ska registreras. Tidigare erfarenheter av 

program för inkorsning finns bland annat från stövare. 

 

Sammanfattning  

- SLK avser att satsa på marknadsföring av rasen och framförde önskemål om 

idéer/rådgivning från SKKs marknadsavdelning samt att SKK i större utsträckning 

lyfter fram de svenska raserna (t ex vid utställning och på webbplatsen). Britt-Marie 

framför önskemålen till CS. 

- SLK önskar en årlig uppdatering av listan över hanhundar och dessas släktskapsindex. 

- För ett långsiktigt hållbart avelsarbete bör fokus ligga på att öka såväl antalet hanar 

som tikar i avel.  

- Framfördes att SLK bör fokusera på att skapa en god dialog mellan uppfödarna av 

rasen och att dessa i samarbete tar fram en reviderad version av RAS. 

- Beslutades att SLK anordnar ett uppfödarmöte under hösten för att diskutera RAS och 

att Britt-Marie, eller någon annan från SKK/AK, försöker närvara i egenskap av 

ordförande. SLK meddelar SKK när datum för mötet bokats in. 

- En ny version av RAS bör utgöra grunden för det fortsatta avelsarbetet. 

- SKK ombads undersöka de praktiska förutsättningarna för insamlande och ägande av 

sperma. 

 

Sofia Malm, 2011-09-14 


