
Konsekvensanalys för Svensk lapphund 

 
På grund av den situation som svensk lapphund är i just nu med en smal avelsbas så har vi 

utformat en framtidsplan för att få den Svenska lapphunden att överleva som ras. Denna 

framtidsplan hoppas vi ska få en positiv effekt för rasen men det kan även bli svårare att föda 

upp vår ras. Här kommer nu en analys för hur vi tror framtiden kommer se ut. 

 

 Genom att vi inte utesluter några hundar ur aveln enbart baserat på släktskapsvärde  

så tror vi inte att antalet registreringar påverkas negativt. 

Att däremot enbart använda hundar med låg släktskapsgrad skulle utesluta så stora 

delar av populationen att aveln skulle få svårt att bedrivas, antalet tillgängliga djur blir 

för litet. Att minska antalet använda djur i avel skulle få till följd att rasen återigen 

tvingas gå genom en genetisk flaskhals. 

 Som läget är just nu arbetar vi för att minska släktskapsgraden, på längre sikt bedömer 

vi att det kommer krävas viss inkorsning av annan/andra raser. Det är en fråga där vi 

måste vara väldigt tydliga i all kommunikation och information, dessutom upplever vi 

ett visst motstånd mot detta idag och vi har inte råd att förlora uppfödare därför 

kommer vi vara lite varsamma i hanteringen av denna fråga. 

 Det kan bli svårare att engagera nya uppfödare då det kan upplevas svårt att hitta 

lämpliga avelshanar som uppfyller de prioriteringar vi satt upp för rasen. Det kan även 

ses som svårt att föda upp vår ras då den är liten och framtiden är hotad. 

 Vi har idag god variation av antalet avelsdjur, i stort sett så är det olika hanar  i varje 

kombination och nästan inga tikar får mer en 1 kull per år. Detta tror vi kommer vara 

oförändrat. 

 Mentaliteten är det svårt att analysera då detta är ett så pass nytt problem för oss. Vi 

ser idag ett visst motstånd till att göra mentalbeskrivning på sin hund. En av 

anledningarna är att många inte är insatta och tror att MH ”bara” är för brukshundar. 

Vi tror att denna attityd kommer att ändras till viss del med den nya beskrivningen 

(BPH) Vi kommer jobba mycket med detta och vi tror att vi med de verktyg som SKK 

har kan analysera och komma tillrätta med de problem som finns. 

 

 


