Sundare hundavel – ett hett ämne internationellt!
Kennelklubbar, genetiker, veterinärer och djurvälfärdsorganisationer runtom i världen går nu
samman för att med gemensamma krafter ta itu med de hälso- och välfärdsproblem som
förekommer hos en del av våra rashundar.
Den kritik som riktats mot hundaveln under de senaste åren har inte gått obemärkt förbi. Många
organisationer med olika intressen och expertisområden arbetar på var sitt håll för en sundare
hundavel men det finns fortfarande mycket kvar att göra. En förutsättning för att vi ska nå ända fram
är att alla med intresse för hundars hälsa och mentalitet går samman, både på nationell och på
internationell nivå. Ökat samarbete, större öppenhet och gemensamma avelsmål är A och O för att vi
ska lyckas!
Workshop ger nya möjligheter
För att detta ska kunna bli verklighet har Svenska Kennelklubben tagit initiativ till en internationell
workshopserie, Dog Health Workshop, där kunniga inom olika områden kan mötas och tillsammans
arbeta fram en internationell åtgärdsplan för bättre fysisk och mental hälsa hos världens rashundar.
Den första workshopen hölls i Stockholm 2012 och den var både välbesökt och mycket uppskattad!
Programmet var intensivt och sju områden med stor betydelse för hundars genetiska hälsa
diskuterades:








förutsättningar och rutiner för erkännande av nya raser och varianter,
harmonisering av rutinerna för screening och certifiering,
validering och användande av genetiska tester,
åtgärder för anatomisk sundhet och undvikande av extrema utseenden,
utveckling av rasspecifika avelsprogram på nationell och internationell nivå,
avel för mentalitet och funktion,
utveckling av plattformar för ökat internationellt samarbete.

Från ord till handling
För att förslagen inte ska stanna på papperet utan även omsättas i praktiken utsågs olika
organisationer som ska driva arbetet inom respektive nyckelområde framåt. I skrivande stund håller
internationella arbetsgrupper på att bildats och deras arbete kommer att följas upp vid nästa Dog
Health Workshop som kommer att arrangeras av tyska kennelklubben 2015.
SKKs ansvarsområden
Tack vare goda internationella kontakter och stor erfarenhet av mentalbeskrivningar fick SKK
förtroendet att leda arbetet för ett ökat internationellt samarbete samt att utveckla möjligheterna
att avla för beteendeegenskaper.
Arbetet är i full gång! Ett förslag på en webbaserad plattform för utbyte av information och
erfarenheter mellan olika organisationer runt om i världen har tagits fram och nu pågår ett intensivt
arbete för att hitta samarbetspartners för att kunna gå vidare med projektet. Samtidigt
sammanställs de olika metoder som används för att beskriva hundars mentalitet i olika länder.
Arbetet utförs av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och ska leda fram till förslag på hur
beskrivning och registrering kan samordnas.

Följ arbetet för en sundare hundavel
Rashundarnas fysiska och mentala hälsa måste tryggas genom ett klokt avelsarbete på en
internationell nivå, och nu har startskottet gått! Följ det som händer på den internationella arenan
på skk.se och på doghealthworkshop.com.
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