
Framtidsplan för Svensk lapphund 

 

I Svenska lapphundklubben jobbar vi hårt och fokuserat för att möjliggöra en hållbar framtid 

för den Svenska lapphunden. Vi är väl medvetna om problematiken med den starkt 

begränsade avelsbasen och riktar i första hand in oss på åtgärder för att öka den genetiska 

variationen. För att få mesta möjliga effekt av arbetet och så bred förankring som möjligt 

försöker vi engagera många av medlemmarna i arbetet, vi är övertygade om att det ger ökad 

förståelse och acceptans för eventuella åtgärder som kan komma att krävas. Arbetet sker på 

bred front och vi är fast beslutna att lyckas. Vi kommer här beskriva vår plan i punktform 

med rubrik och förklaring under. 

 

 ÖKA ANTALET REGISTRERINGAR: 

 

Vi försöker öka intresset för att föda upp vår ras. Med hjälp av artiklar i vår tidning 

Lapphunden, ökad information på hemsidan och riktade utskick tror vi oss kunna öka 

intresset samt kanske få någon eller några icke etablerade uppfödare att ta 

åtminstone en kull på sin tik. Vi arbetar med införandet av ett slags mentorskap 

bland våra etablerade uppfödare inom alla våra tre raser. Meningen är att dessa 

mentorer kommer finnas till hands vid frågor och hjälp vid planerade kullar samt som 

stöd vid parning och valpning. Vi ser det som en stor tillgång att ha möjlighet att 

hjälpas åt över rasgränserna då det tillför erfarenhet och perspektiv. Vårt uttalade 

mål är att  från 2017 registrera minst 150 svenska lapphundar årligen i Sverige, 

delmål är att  2014 och framåt ska registreringssiffran vara över 100. 

 

 

 ÖKA INTRESSET FÖR VÅR RAS SÅ ATT VI SÄLJER FLER VALPAR: 

 

Arbetet sker med PR i många olika former. Vi har beslutat om en särskild kommitté 

för PR av Svensk lapphund. Kommittèn ska bestå av sittande ordf. i SLK, minst en 

representant ur AK och minst en representant ur PR-kommittèn, här kommer även 

kompletteras med intresserade ägare av svensk lapphund. Ännu är inte alla namnen 

klara på dessa personer, men det är under tillsättning.  Tanken med denna kommittè 

är att rikta kampanjer och insatser mot särskilda målgrupper samt närvara i 

sammanhang utanför det ordinarie arbetet i SLK:s PR-kommittè. Vi ska i större 

omfattning synas på mässor och olika hundaktiviteter men även i sammanhang som 

vi tidigare kanske inte lagt särskild vikt vid t ex frilufts- och outdoor-arrangemang.  Vi 

ska även söka bland våra medlemmar efter folk som vill göra reportage och skriva 

artiklar till olika tidningar, även här med målbilden att synliggöra rasen i fler 



sammanhang.  Vi ska ta fram profiler på vilka ägarna av Svensk lapphund är och vilka 

vi ser som potentiella målgrupper. Något vi sett på senare tid är att fler och fler 

använder Svensk lapphund vid jakt, där ska vi titta närmare på hur de används och 

om det är något vi kan ta fasta på. Vi ska även försöka hitta sätt att nå de yngre 

hundägarna, där tror vi att information på t ex olika djurinriktade 

gymnasier/utbildningar och liknande kan vara framkomliga vägar.    

 

 GENETISK VARIATION: 

 

Vi arbetar med ”Arveliuslistan” som huvudinstrument för att bibehålla den genetiska 

variationen i så stor utsträckning som möjligt. Med ”Arveliuslistan” och beräknandet 

av inavelsgrader som utgångsläge vill vi förmå så stor del av uppfödarkåren som 

möjligt att välja sina avelsdjur med bibehållen genetisk variation som huvudprioritet.  

Målet nås genom att använda så många olika avelsdjur som möjligt samt genom att 

sikta på att varje enskild kombination inte överstiger 100 (tikens värde + hanens 

värde /2) i släktskapsvärde. Detta innebär i praktiken att ett avelsdjur med lite högre 

släktskapsvärde kan användas till hund med lägre släktskapsvärde för att ge ett värde 

på 100 eller under. (HundA, 120 + HundB, 80 /2 = 100). Vi ser även att det finns 

behov av att ungefär 1/5 av årskullarna fram till 2017 har ett totalt släktskapsvärde 

på i snitt 110 för att inte begränsa aveln för mycket. Detta då det fortfarande finns 

hinder såsom avstånd och tillgängliga partners som begränsar möjligheten att i alla 

enskilda kombinationer uppnå värdet 100 eller lägre. 

För att ha en så bred och sammansatt bild av rasen som möjligt betraktar vi samtliga 

svenska lapphundar i Norden som en population, de flesta finns i Sverige och Norge. 

Hänsyn tas till detta då släktskapsvärden och inavelsgrader beräknas.  

För att synliggöra uppfödarnas arbete ytterligare läggs information om 

föräldradjurens släktskapsvärde in i valpannonserna, detta med förhoppning om att 

då det tydliggörs och på ett enkelt sätt är tillgängligt för allmänheten förmå 

uppfödarna att prestera kullar med lågt släktskapsvärde. Den pågående 

informationskampanjen ang. vikten av att använda hundar med lågt släktskapsvärde 

fortsätter. Vi kommer kvartalsvis publicera registrerade valpkullar med 

föräldradjurens släktskapsgrad på hemsidan för att uppmärksamma detta. 

 

 ÖKA ANTALET HUNDAR I AVEL: 

 

Som tidigare nämnts försöker vi uppmuntra enskilda tikägare att ta en kull.  

Vi kommer ha en stående informationsruta i Lapphunden och på hemsidan med 

information ang. leasing av tikar, AK ska agera som ”spindel i nätet” när det gäller 

kontakt mellan uppfödare och de som ev. vill låna ut sin tik. Förhoppningen är att 

avdramatisera detta och ge hundägarna perspektivet att de kan hjälpa rasen i sitt 

utsatta läge. 



Vi arbetar med olika sätt att minska antalet hinder för användandet av genetiskt 

viktiga individer. En realitet idag är de geografiska avstånden och vi tittar på om det 

kan finnas lösningar med någon sorts reseersättning eller om man på något sätt kan 

underlätta AI med hjälp av bidrag eller liknande, givetvis ska sådana ev. bidrag och 

ersättningar ske inom tydliga ramar och, från SLK:s sida, med tydliga villkor så att det 

inte är något som görs efter godtycklighet och man därmed bygger in orättvisor el. 

liknande. 

Något som för oss i dagsläget kan få stor betydelse och genomslagskraft är 

möjligheten att para en tik med två hanar på samma löp och sedan DNA-testa 

avkommorna för att bestämma fadern. 

Därför följer vi ivrigt utvecklingen av detta och väntar med spänning på beslut från 

SKK. I detta specifika fall med vårt utstatta läge skulle ev. dispens från gällande regler 

kunna vara stor hjälp för oss. 

Vi skriver in i RAS och kommer även gå ut med information i tidningen, vikten av att 

inte överanvända en hane under ett år och att även begränsa antalet valpar på tik, 

definitionerna av detta arbetar vi med. 

Vi håller på och tar fram ett dokument om nödvändigheten i att inte kastrera friska 

hundar då detta är ett problem. Tanken med dokumentet är att SLK och SKK 

gemensamt undertecknar det och att valpköparen får med sig det som information. 

En variant av samma dokument skickas till ägarna av svenska lapphundar som 

åldersmässigt betraktas aktuella för avel. 

En stor del av det tilltänkta avelsmaterialet är inte HD-röntgat, här kommer vi lägga 

energi på information om detta för att få fler hundar röntgade och därmed större 

urval av individer att avla på. Det vi kan se idag är att vi har ca 240 hundar prcd-PRA 

testade fria resp. bärare som inte är HD-röntgade. Det ger en liten bild av potentialen 

i arbetet som gjorts de senaste åren.   Idag testar i stort sett alla uppfödare sina 

valpar för prcd-PRA innan leverans vilket gör att vi på så sätt kan rikta 

uppmärksamheten åt genetiskt viktiga hundar som är fritestade. Vi kommer göra 

detta genom information på hemsida och i tidningen men även genom direktkontakt 

med hundägaren via mail och telefon. 

 

 INKORSNING AV ANNAN RAS: 

 

Vi är överens om att vi med största sannolikhet står inför det faktum att vi måste 

korsa in annan ras för att på så sätt öka den genetiska variationen. Vi har påbörjat 

det arbetet genom att titta närmare på några raser som kan anses lämpliga. De raser 

vi i första hand tittar närmare på är Finsk lapphund, Norsk älghund-svart, Samojed 

och en ras från Ryssland. I nuläget betraktar vi de ryska hundarna som det mest 

intressanta alternativet då de finns hos ett renskötande nomadfolk, även utseendet 

hos dessa hundar påminner mycket om våra lapphundar. I denna fråga kommer vi 

behöva mycket hjälp av externa kompetenser såsom SKK och SLU då det är där 



specialkompetenser inom genetiska och veterinära frågor finns. Vi kommer även 

behöva hjälp att utforma ett sådant ev. inkorsningsprogram så att det blir långsiktigt 

hållbart. Genomförs den här typen av åtgärd är det av yttersta vikt att det finns en 

långsiktighet och givna direktiv att följa för att skapa möjlighet att lyckas med 

projektet. Här måste vi även lägga energi på att få alla uppfödare med oss för att 

detta ska få önskad effekt, vi tror att med dagens bredd i AK så har vi möjlighet att 

påverka de flesta uppfödare. Vi räknar med att någon eller några uppfödare inte 

hänger med på detta men det är en del av den kalkylerade risken. 

 

 

 

 MENTALITET: 

 

I en hälsoenkät(redovisning bifogas) som skickats ut och sammanställts under 2012 

kom det till vår kännedom att många av våra hundägare upplever problem med 

mentaliteten på sina hundar. 

Det visade sig i enkätsvaren att vi har onormalt hög andel kastreringar och 

avlivningar till följd av hundens mentalitet. Då vi inte själva upplevt detta eller i 

någon större utsträckning hört det från valpköparna kom det som något av en 

överraskning för oss. Detta är något som vi nu tar krafttag med och kommer titta 

närmare på då vi inte kan acceptera de konsekvenserna och inte minst valpköparnas 

obehag orsakat av dålig mentalitet. Eftersom enkätsvaren är subjektiva så kommer vi 

till en början leta efter samband mellan dessa hundar. Här kommer vi också in på 

åtgärderna för att attrahera nya valpköpare, förekommer missförstånd mellan 

uppfödare och valpköpare i hur vi beskriver/upplever våra hundar? Vi kommer även 

titta närmare på BPH och se om det är något vi ska satsa mer på för att komma 

tillrätta med detta problem.  

 

 PRIORITERINGAR: 

 

Vi är överens om att vi måste prioritera bort att gå in på detaljnivå i valet av våra 

avelsdjur, något som de flesta uppfödare visar stor förståelse för genom sina val. 

 

Prioritet 1: Lågt släktskap och bibehållen låg inavelsgrad, detta tillsammans med bra 

mentalitet. 

Prioritet 2: Friska djur, självklart håller vi oss inom existerande regelverk, men vi 

måste tex avla på hundar med C och i vissa fall kanske även D höfter om de tillför 

Prioritet 1. 

Prioritet 3: Behålla rörelser och rätt päls då detta är viktigt för att de ska kunna 

arbeta i sin ursprungsmiljö.  



Prioritet 4: Vi tar naturligtvis hänsyn till resten av hunden men anser för tillfället att 

det inte finns några vinster att göra genom att lägga vikt vid små exteriöra fel som  

t ex, ljusa ögon, långsmalt huvud och stora öron. 

 

 

 


