
Minnesanteckningar från SLK AK svensk lapphund,  

uppfödarmötet den 10 december 2011, Stockholm 

Mötet samlade ett 20 tal deltagare representerande 16 kennelnamn och några blivande uppfödare 

från hela Sverige. Britt-Marie Dornell från SKK AK ledde mötet, Cattlin Marques, Liselotte Ekberg, 

Maria Niska, Ewy Pettersson från SLK AK fanns på plats. Inför mötet hade det nuvarande RAS skickats 

ut till dem som föranmält sitt deltagande. SLK betalar även ut ett resebidrag på maximalt 500 kr per 

kennelnamn till dem som deltog. 

Vad att göra angående registrering siffror. 

Den första frågan som diskuterades var vad vi ska göra åt de rekordlåga registrerings siffrorna. Vi 

uppfödare måste motivera våra valpköpare att ta kullar och själva bli uppfödare. Det är även viktigt 

att synliggöra de svenska raserna inom SKK organisationen. Oro att det inte går att sälja valpar gör att 

folk inte tar kullar, dessutom är det för få uppfödare.  

Aveln, vilken riktning 

Vi måste enas om vad som är viktigt att prioritera i detta läge. Den genetiska variationen är det vi 

måste prioritera, vi kan inte fastna på exteriöra detaljer utan genetisk variation är det viktigaste. Mer 

information om detta behövs löpande. Går det att synliggöra detta även i valpannonserna på ett 

bättre sätt? En väg för att öka den genetiska variationen är att korspara. Det är något som vi nu 

måste börja diskutera. Det frågades om det då gick att ta vilken hund som helst, men AK och Britt 

Marie poängterade att det handlar om mycket väl planerad korsnings avel enligt ett rasvårdande 

program som skall arbetas fram och skulle det visa sig att valparna från dessa korsparningskullar inte 

blir så bra som vi förväntar oss, så fortsätter vi helt enkelt inte använda dem i avel.   

Hälsa 

SLK databas behöver utökad information om övrig hälsa än den som SKK registrerar. Regelbunden 

sammanställning av hälsoläget efterfrågas. Hälsoenkäternas status som officiella och inofficiella 

resultat diskuterades. Ak kan inte lämna ut resultat som hundägaren velat ska vara endast för AK 

vetskap. Men en öppenhet när det gäller hälsa är av yttersta vikt.  

Avelshanar och avel 

En uppfödare föreslog att vi uppfödare informerar på våra egna hemsida var vi har sålt våra valpar, så 

att man lättare kan hitta avelsdjur. Det är ju inte säkert att den informationen finns på SKK hunddata. 

Vikten att inte kastrera måste vi få in i RAS och ha en levande diskussion om t e x i Lapphunden, på 

hemsidan och med våra valpköpare.  Hanhundsägaren har också ett ansvar i avelsarbetet.  Det finns 

många hanar hos vanliga hundägare så vi uppfödare och AK måste fånga upp och hjälpa dem. I RAS 

bör det skrivas att uppfödare skall gentesta sina valpar innan leverans, det är viktigt att vi uppfödare 

har gjort valparna så klara för avel som möjligt innan de flyttar till sina nya ägare.  

Nätverk/samarbete 

Nätverksbygge är viktigt. Mentorskap för alla tre raser, även om det inte finns andra svenska 

lapphundsuppfödare i ett område så kanske finns det av andra raser. Vi behöver förbättra 



samarbetet mellan de nordiska länderna. Norge är ovilliga att gentesta och de allra flesta hundar som 

gentestats är SLK som står bakom. Norge har dessutom krav på ögonlysning för valpförmedling som 

är något som SLK inte kräver innan avel. AK informerade att de planerar att ha ett nordiskt AK möte 

redan hösten 2011, men tyvärr gick det inte att få ihop. Det kom upp förslag om bildande av en egen 

rasklubb under SLK då många känner att Svensk lapphund missgynnas att ligga i en gemensam klubb 

med de två andra finska raserna. Flera uppfödare uttryckte att de skulle vara mycket mer 

intresserade att engagera sig i en rasklubb än i specialklubben SLK, att det kunde bli en nytändning. 

Britt-Marie påpekade att det är viktigt att föreningskommittén kontaktas så att allt går rätt till om vi 

bestämmer oss för att bilda en rasklubb.  

Det behövs mer samarbete mellan uppfödare. Att träffas under mer otvungna former kan vara en 

väg. Vi kom fram till att ett uppfödarmöte ska arrangeras under våren, en helg där vi umgås och 

gemensamt arbetar fram ett nytt RAS.  

 

Övrigt 

Det efterfrågades snabbare återrapportering om vad som händer, bland annat på hemsidan. AK 

informerade att vissa saker handlade om tekniken på hemsidan och att webbmastern är kontaktad.  

Minnesanteckningar förda av /Cattlin Marques 

 

 


