
Protokoll 

 - Rasmöte i Furuvik 22/5 2009 

  

  

Plats/tid: 2009-05-22 10:00 Furuviksparken, Furuvik. 

Protokollförare: Anneli Lindh. 

Närvarande: Jenni Arvidsson (AK), Lars Ähdel (AK), Stig Berndtsson, Marianne Stenström, Anders 

Pettersson, Monica Mattsson, Annette Lindström, Cecilia Hörnsten, Anneli Lindh, Raili Molin, Pia 

Jennhag, Ulf Zetterström. 

  

Mötesanteckningar:  

  

 Mötet inleddes med att Jenni och Lars från AK hälsade alla välkomna.  

   

 Alla mötesdeltagare presenterade sig kort.  

  

 AKs nya sidor och online-enkäterna. 

 

AKs nya sidor på nätet presenterades med hjälp av laptop. Det är fortfarande rätt snårigt att 

hitta dit - AK har informerat SLKs webmaster och hoppas det åtgärdas så snart som möjligt. 

Det informerades om de olika enkäterna och vilken informationstillgång sidan kan bli för 

uppfödare och rasintresserade. 

  

   

 RAS 

 

RAS ska vara väl förankrad hos medlemmarna, utvärderas en gång om året och revideras vart 

femte år. RAS för lapsk vallhund fastställdes hösten 2007. Om hur man utvärderar RAS kan 

man läsa på SKKs hemsida. Vi utvärderar RAS på SLKs rassymposium i Mora i augusti. Hoppas 

många kommer dit! 

 

   

 Beträffande Inmönstringar - hur och varför? 

 

CS har fått in en skrivelse om möjligheten till två inmönstringar på utställningen i Gällivare i 

juni i år. CS hänsköt frågan till efter det att synpunkter från dagens rasmöte inhämtats. 

 

Det gäller en ettårig tik som har ett par inmönstrade syskon med avkomma i Finland samt ett 



syskon som avlivats i samband med misstänkt epilepsi. Hund nummer två är en nioårig hane 

vars yngre bror precis inmönstrats och fått kull i Sverige. Dessa bröder har också en 

inmönstrad syster med avkomma  i Finland.  

 

Det är önskvärt att information om möjliga inmönstringar går ut till uppfödarna i ett tidigt 

skede. Till exempel på rasmöten, webben och i Lapphunden. Hundar mönstras in i rasen för 

att bredda avelsbasen. Då är det viktigt att känna till så mycket som möjligt om hundens 

bakgrund. Presenteras möjliga inmönstringar tidigt kan mer information och synpunkter om 

hunden inhämtas. 

 

Alla på mötet tyckte att en hund inte bör mönstras in före tre års ålder. Detta för att undvika 

ärftliga åkommor som vanligen visar sig de första levnadsåren. 

 

Inför en inmönstring kan anhållas om pengar från SLK för att sponsra HD/ED-röntgen, 

ögonlysning/prcd-test o dyl förutsatt att hundens förmodade bidrag till rasen är 

välmotiverat. 

 

Någon pekade på möjligheten att para en tik av kända linjer med en potentiell inmönstring 

och sedan mönstra in avkomman istället. 

 

Någon tyckte man skulle vänta och se vad som inmönstras i Finland och se vad det blir av det. 

 

Det behövs en rutin för hur inmönstringar ska gå till. AK ska självfallet göra en första 

bedömning menade många. Det uttalades en stark önskan om en officiell uppföljning av alla 

inmönstringar på AKs hemsida. Alla tyckte att detta med inmönstringar verkligen är viktigt 

och behövs. 

 

Angående de annalkande inmönstringarna, var alla överens om att ungtiken inte bör 

mönstras in i dagsläget. Beträffande den äldre hanen  var det flera som ifrågasatte vad han 

skulle tillföra då hans bror redan mönstrats in och har en kull som inte hunnit utvärderas. 

Någon menade att han ändock skulle vara ett bidrag ur genetisk synvinkel. I AK har man inte 

varit överens om de två inmönstringarna i år. 

 

AK fick i uppdrag att sammanställa ett förslag på inmönstringsrutiner till CS. 

  

   

  Vi diskuterade lite omkring prcd-PRA 

 

Det är inget stort problem på rasen men bra att vi har koll och testar. DNA-testet ger oss 

möjlighet att använda individer i avel som hade rationaliserats bort annars. 

    

   

 Storlek och mätning 

   



1997-98 infördes obligatorisk mätning för lapsk vallhund på specialutställningar. Mätningen 

skulle pågå i 5 år var det menat. Sedan dess har SKK tagit ett generellt beslut om att 

obligatorisk mätning ska ske på samtliga officiella utställningar och i alla officiella klasser.  

 

AK har sammanställt mätningsresultat från 97/98 och 05/06. Här kan man se att såväl tikar 

som hanar snittar på lite högre än idealhöjd (knappt 48 cm för tikarna respektive knappt 53 

cm för hanarna) när mätningarna började och att situationen är oförändrad efter 8 år. Det 

har däremot visat sig att det kan skilja så mycket som 10 cm på samma hund vid två olika 

mätningar. 

 

Letar man hane är det bra komma åt tillförlitliga uppgifter om storlek. Mötet var enigt om att 

AK bör jobba för ett slut på obligatorisk mätning och istället utveckla tillförlitliga inofficiella 

mätningar på våra specialutställningar.  

  

   

 Ålder vid avelsdebut, mognad och hållbarhet 

   

AK har beslutat höja den rekommenderade åldern vid avelsdebut till 24 månader. Stig 

förklarade att åldern för avelsdebut satts lägre tidigare för att det fanns så få hundar. De 

flesta inflikade att lapsk vallhund mognar sent men håller desto längre. Lättare att undvika 

ärftliga sjukdomar om man skjuter på avelsdebuten. 

 

Frågan om varför rekommendationen om max 2,5% inavel i populationen utvidgats till att 

även gälla för enskilda kombinationer uppkom.  

 

Det är för att rasen är så liten ännu. I Sverige föds omkring 14 kullar om år. En kombination 

med högre inavel kräver samtidigt att någon annan ligger en bit under rekommendationen 

för att klara målet om max 2,5% inavel i rasen. Delar vi på ansvaret blir det lättare nå målet 

om låg inavel utan att göra avkall på annat i avelsurvalet. 

 

   

 Ett förslag på färgmarkeringssystem i valpannonsen som påvisar om en kombination frångår 

AKs rekommendationer har utarbetats. Uppfödaren bereds också utrymme att motivera 

kombinationen. 

 

Diskussioner uppkom om tillhandahållandet av information. Några menade att för mycket 

information kan skapa onödiga frågeställningar. Några tyckte tvärtom att mycket information 

är bra och färgmarkeringarna en bra service åt valpköparna.  

 

Några befarade en utveckling mot att uppfödare kan få onödiga påhopp och måste 

”försvara” sina parningar. Några tyckte att diskussioner som försigår på olika forum inte är 

bra utan nästan missvisande. Andra menade att diskussionerna är en naturlig följd av 

bristande information. Mötet var överens om att AKs sidor kan komma att spela en viktig roll 

som saklig informationskälla här.  



 

Sammanfattningsvis var mötet inte enigt om valpannonsernas framtida utförande (med eller 

utan färgmarkeringar). Mötet var överens om att AKs rekommendationer ska vara kvar. 

 

   

 Rastypisk mentalitet och MH 

 

MH är ett bra redskap att följa rasens mentala utveckling och upptäcka oönskade beteenden. 

Det är också en hjälp vid valet av avelshundar. Testformen är standardiserad men många kan 

vittna om hur tillfälligheter ändå kan påverka resultatet. En rekommendation är att filma sin 

hunds MH för bästa behållning. 

 

Många ansåg sig märka en tendens till allt fler hundar med för livligt temperament i rasen. 

Det är inte bra. Temperament och motor är inte samma sak. En lapsk vallhund ska vara i 

grunden lugn för att kunna fokusera och orka jobba länge. Vår ras är en långdistansare och 

renvallare - inte en modern brukshund. 

 

   

 Blå färg 

 

Det har konstaterats 2 kullar med blå färg i Finland. Anses inte vara ett problem i dagsläget 

men bra om AK håller koll på det. 

 

   

 Kryptokism 

 

Detta med krypta hundar togs också upp. I vissa fall ses det som en familjär företeelse men i 

andra fall inte. Ibland  ”poppar” det bara upp. Följ SKKs rekommendationer. 

 

 

   

 HD 

 

Läget ser fortsatt stabilt ut. Årskullen 2007 droppade till fina blott 9% HD av 34 röntgade 

hundar. 

 

Totalt finns 269 HD-resultat sedan det nya avläsningssystemet infördes. Av dem har 31 

hundar HD-fel (11,5 %). Bakom dem finns 50 olika föräldrar av 38 olika kullar. Av dessa 50 

hundar har 31 stycken också lämnat A-höft.  

  

Mötet avslutas efter cirka fyra timmars intressanta diskussioner! AK-Lapsk tackar mötesdeltagarna 

för visat intresse och engagemang, samt hoppas på återseende vid kommande rasmöten! 



 


