
HÄLSOENKÄT REDOVISNING 

Underlaget till denna redovisning 

AK Svensk lapphund har än så länge fått in 336 hälsoenkäter fördelat på 163 hanar, 171 tikar och 2 

med ingen uppgift om kön.  Detta innebär en svarsfrekvens på ca. 50 % vilket får ses som väldigt bra i 

sammanhanget. Det går fortfarande att skicka in enkäter.  

Användningsområde 

Av dessa hundar så fördelar sig användningsområde på följande sätt:  

Sällskap 325 st, Avel 57 st (17 %) , Utställning 98 st ( 30 %), Rallylydnad 9 st, Lydnad 39 st ( 12 %), Agility 29 st, 

Viltspår 33 st, spår 13 st, sök 29 st, Jakt 23 st, Vallning 12 st, Övrigt 20 st( Svampletning, motionskompis, 

storsjöodjursletare, vakt, eftersök, Drag, gårdshund)  , Ingen uppgift 4 st 

 

 

Sammanfattningsvis: Den svenska lapphunden arbete är i de allra flesta fall att vara en sällskaps och 

familjehund. Ca 30% av alla hundägare har angivit att deras hund ställs ut, vilket gör det till den 

vanligaste sysselsättningen för en svensk lapphund. Ca 17 % används i avel, en siffra som inte är så 

jättedålig men som vi måste få upp för att rasen skall fortsättningsvis ha en positiv utveckling och 

inte förlora för mycket genetisk variation. Vanligaste aktiva sysselsättningen är lydnad som ungfär 12 

% av hundarna tränas i. Våra hundars allsidighet syns i den rika variationen av sysselsättningar som 

hundägarna har angivit. 
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ALLMÄNTILLSTÅND 

 

De flesta som inte svarat, har haft hundar som är avlidna. ( Antal: Mycket gott 232 st, Gott 80st Medelgott 5 st, 

Dåligt 4 st, Mycket dåligt 1 st, Ingen uppgift 14 st)  

Sammanfattning:  Merparten av våra hundägare anser att sin hund har ett bra allmän tillstånd. 

DÖDSORSAK  

Av 336 hundar f. 2000-2010 som vi fått in hälsoenkät för är så 42 st (12,5% ) avlidna. 

 

Sammanfattning: Cancer är vanligaste dödsorsaken. Alarmerande är också att näst vanligaste 

dödsorsaken är avlivning pågrund av mentaliteten. Det är även en bit som vi kommer mer in på 

under nästa rubrik. 
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KASTRERING 

Kastrering är något som har diskuterats mycket de senaste åren. I en sådan liten ras som svensk lapphund så är 

det av vikt att kastration hålls till ett minimum eftersom vi behöver många olika individer i avel. 

 Totalt var 21 % (70 st) av alla hundar kastrerade. Siffran var ganska jämn för både tikar (20%) och hanar (22%).   

  

Summering: Det är en förvånansvärt hög siffra. 1/5 av alla vuxna svenska lapphundar är kastrerade. För 

hanhundar är beteende (Aggression och dominans) vanligaste orsaken till kastration och för tikar är det 

livmodersinflammation.  

HUD 

23 hundar angavs ha haft långvariga eller upprepade hudbesvär. Diagnoser orsakade av ohyra borttagna. En 

mycket låg frekvens av konstaterad atopi och misstänkt allergi finns.  

Fall: (4 års ålder) Fuktexsem, vuxen-mjäll, /Jästsvamp framtassarna (debut vid 2 års ålder), (7 års ålder) klåda/mjäll, ingen 

utredning har skett, ägaren gissar på allergi /Mjäll upprepade gånger från 5 års ålder ingen diagnos finns/Klåda utredd av 

hudspecialist orsakad av bakterier/ Före 1 års ålder fick hunden klåda, utrett av hudveterinär. Diagnos allergi, atopi/ Klåda 

som debuterade vid 8 års ålder, ingen utredning har gjorts/7,5 år klåda, mjäll, håravfall (troligen fuktexsem enligt ägaren 

pågrund av ökad pälstillväxt efter kastration/ 7 års ålder utrett av hudveterinär, Helt hårlös förutom huvud och ben, ingen 

förklaring/Klåda och håravfall ej utrett av hudveterinär, ingen diagnos finns. / Debuterade vid 1 års ålder visade sig med 

klåda och svullnad kring ögon och mun. Diagnosticerat av hudveterinär som allergi, atopi/ Klåda i ansiktet veterinären 

trodde det var allergi/Hudförändringar-brun beläggning som startade vid 2 års ålder, haft det 4-5 ggr/ Hudinfektion orsakad 

av bakterier, hud test utförd/Klåda och mjäll som debuterade vid 5 månaders ålder, äter sensetive stomach foder pga klåda 

och magkatarr, ingen diagnos är fastställd men ägaren misstänker allergi/Hudproblem utan klåda. Hunden har håravfall 

som veterinären inte kunnat diagnosticera/ Från 3 års ålder har hunden haft en fläck på höger baktass som återkommer 

med jämna mellanrum. Klåda och håravfall efter slickande/Från 10 månaders ålder mjällig/Mjäll, utredd av hudveterinär, 

diagnos torr päls/Andra hudproblem: Demodex juvenil när hunden var runt 1 år, kom aldrig tillbaka.  

Summering: En mycket låg frekvens av konstaterad atopi och misstänkt allergi finns. De olika diagnoserna ovan 

varierar och det är svårt att bilda sig någon egentlig uppfattning. 
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Livmodersinflammation 

26 stycken tikar hade fått livmodersinflammation, alla utom en i samband med löp. Detta ger en 

frekvens på 15%.  

 

Skendräktig vid varje löp: 23st, Skendräktig men inte varje löp: 4 st, En avvikande sak tvärt emot vad 

det brukar sägas är att skendräktighet på Svensk lapphund verkar vara en skyddande process för 

livmodersinflammation. Endast en av de 26 tikar som fått livmodersinflammation var skendräktig. Är 

ju förstås för litet material för att kunna bilda sig en säker uppfattning, men visst är det lite 

spännande! 

Summering: Ca. 15 % av våra svenska lapphundar får livmodersinflammation. Det är mycket troligt 

att siffran egentligen är lite högre eftersom många av de hundar som är inskickade fortfarande är 

unga och det verkar som att piken kommer vid 5 års ålder och därefter. Enligt Agria drabbas i 

genomsnitt (alla raser) var fjärde tik ( 25%) av sjukdomen innan de fyllt 10 år. 

Prostata problem 

11 st svenska lapphundshanar uppges ha, haft problem med prostatan.  

Ålder för diagnos inflammation/förstorad: 1 st 1 år, 2 st 3 år, 1 st 5 år, 1 st 7 år och 3 st 8 år Ålder för 

böld/cysta i prostata:  2 år,  4 år, 6år,  9 år 

Summering: ca 7 % av alla hanar får problem med sin prostata. Det är den vanligaste orsaken till 

kastrering av medicinska skäl. 

Kryptorchism 

4 st hanar saknar en eller båda testiklarna.  

Summering: Kryptorchism har väldigt låg frekvens ( 1 %) i rasen 
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Infektioner 

Tonsillit: 10st  

Frekvens: Enstaka tillfällen : 6 st Mindre än en gång per år: 1 st, Mycket ofta:  1st (kronisk), Ingen 

frekvens angivet: 2 st Bortopererade: 4 st 

UVI: 11 st Annan infektion: 1 st kennelhosta som inte gick över. Fick antibiotika för rodnad i halsen 

Summering: Hög frekvens av tonsillit och andra infektioner kan tyda på dåligt immunförsvar. Men 

resultatet av enkäten visar på låg frekvens av infektioner vilket är positivt.  

Epilepsi/Kramper 

Nedan de fall som redovisats i enkäterna. 

EPILEPSI, konstaterad eller trolig: Debut vid 5 års ålder, fick första anfallet i viloläge på kvällen. Hade sedan kom flera 

anfall under natten med några timmars mellanrum. Kastrerad pågrund av EP på rekommendation av veterinär. /Kraftiga 

epileptiska anfall, frekvens mycket ofta, startade vid 5 års ålder utan orsak/ Debut vid 5 års ålder, blir stel, kan inte resa sig, 

stel blick. Frekvens mer än 1 ggr per år. –hunden är nu 9 år./Debut vid 6/7 års ålder rasar omkull, kan ej stå upp, ej 

kontaktbar, morrar, håller i sig några minuter. 

Andra kramper: Debut vid 7,5 års ålder enstaka tillfällen (hunden är 8år) , kramper, utsträckt kropp/ 1 gång vid 5 års 

ålder, nu 11 år. Lade sig ner och ”cyklade” Reste sig efter kanske ½ minut och verkade som vanligt / Tugga fragma och 

krampade ca 4 ggr under sitt liv. Veterinären tog blodprov men kunde inte diagnosticera någon sjukdom, Började när 

hunden var ca 1år. /Efter sin 12 veckors vaccination fick han kramper grand mal. Återkom aldrig under hela hans liv. 

Diagnos var möjlig överreaktion på vaccinering. /Xx vinglade när han gick, kanske berodde det på att han blev sparkad av 

älg när han var 9 år/Kliver upp från liggande ställning, blir vinglig och går mot väggen. Vill gå ut, där spyr hon ibland. Över 

på några minuter. Mer än 1 ggr per år. Anfall varierar mellan 8 mån, 5 mån, 2 veckor. Veterinären tror inte det är epilepsi./ 

Krampanfall, medvetslös, skakningar vid enstaka tillfälle när hunden var 10 år i samband med ryggskada. 

Summering: Det förekommer enligt Agrias försäkrings statistik och hälsoenkäterna epilepsi på Svensk 

lapphund. Dock inte i någon högre frekvens. Det går att se vissa samband mellan fall och rent historiskt vet vi 

att det funnits familjärt, så ärftlighet går inte att utesluta i vår ras. Totalt 9 st hundar angavs ha krampat varav 4 

st misstänkt ärftlig EP. Vilket innebär en frekvens på ca. 1%  

Hjärta 

10 fall av olika hjärtfel, rapporterades in.   

Fall: Vid 11 års ålder dåligt hjärta/Vid 9 års ålder litet blåsljud/Förstorat hjärta vid dödsbädd/ Dilaterad kardiomyopati vid 8 

års ålder/Vid 9 års ålder hjärtflimmer/ Vid 8 års ålder upptäcktes ett hjärtfel, blåsljud, läckage i kammare./ Hjärtfel 

upptäckes vid 2 års ålder, ingen uppgift om typ/Blåsljud redan som valp/ Kardiomyopati av ”fatty infiltration.degenerative” 

typ dog vid 9,5 års ålder/ Dilaterad cardiomyopati dog vid 8,5 års ålder,  

Summering: Vi har historiskt sett haft några fall av hjärtfel av just typen dilaterad cardiomyopati. Enkätsvaren 

visar att defekten fortfarande finns i rasen men antagligen i låg frekvens.  

 

 

 

 



Lever  

4 st ( 1,2% ) fall av olika leverproblem.  

Fall: Höga levervärden vid ett flertal gånger, hunden är 3 år/Ngt förhöjt levervärde vid 12 års 

ålder/Leverinsufficiens vid 9 års ålder/ Vakuolär degeneration i levern, kan ha berott på kortison behandling. 

Upptäcktes som bifynd vid obduktion.  

Bi njureinflammation  1 st vid 9-10 års åldern 

Summering: Rasen har mycket låga frekvenser av både Lever och njursjukdomar.  

Autoimmuna/hormon sjukdomar 

Addison ( Underproduktion av kortisol): 2 st 

Cushing (Överproduktion av kortisol): 1 st 

Evans syndrom (autoimmun sjukdom): 1 

Diabetes. 4 st:  1 hane 10 år, 3 tikar 7, 10, 11  år 

1 st Odefinerad reumatisk sjukdom som behandlades med kortison från 7 års ålder, hunden blev 9,5 år 

Andra sjukdomar 

Borrelia: 4, Anaplasma/Erlichia: 4, Fettknölar/talgkörtlar: 2. Noskvalster 3, Kalciumoxalat kristaller i urinet, får 

specialfoder. Diagnosticerat vid 8 års ålder, Akut memingit 2 ggr en gång vid 1 års ålder och 1 ggr vid 2 års 

ålder: 1, Pares ansikte, sned i ansiktet. Blodprov togs, rättade till sig själv., Testikelinflammation som 

behandlades med antibiotika, blev frisk., Ljumskbråck opererat vid 7 års ålder samtidigt kastrerad, Har bara tre 

ben, då ett fick opereras bort efter en bilolycka, Opererad för navelbråck stort som en 5 krona vid 1 års ålder, 

Vid 2 års ålder magsjuk med symtomen av lamhet i bakbenen. Besökte veterinär. Frisk på 2 dagar 

CANCER/TUMÖRER:   

33 st angav att deras hund hade fått tumörer av olika slag. Elakartade: 12 st Godartade: 17 st Oklar typ: 4 st. 

Detta gör en frekvens på 10 % tumörer av alla olika typer och 6 % om man bara räknar med de elakartade 

typerna av cancer.  

 

Summering. Cancer är vanligaste dödsorsaken hos rasen även enligt Agrias försäkringstatistik och vad vi ser är 

att det inte bara är åldrande hundar som får cancer. 
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ÖRON 

29 st har angivit att deras hund någon gång haft problem från sitt öra. 24st hade frekvensen ”enstaka tillfälle” 

och absoluta majoriteten var öron inflammation, därefter enstaka fall av röda öron, klåda i öron. Övriga fall 

hade frekvens på < 1ggr/år och även där var det öroninflammation som dominerade. Ett fall av blodöra.  

Summering: Rasen är inte predisponerad för öron åkommor pågrund av örats anatomi.  

 

ÖGON 

19 st har angivit att deras hund någon gång har haft problem med sina ögon. Då diagnoserna varierar mycket 

så är de angivna nedan sorterat på frekvens 

Diagnoser:  Utan angiven frekvens: Ej gentestad hund, Blind i mörker 1 st, Blev blind av diabetes vid 7 års ålder 1 st, PRCD 

PRA Affected hund Blev blind vid 8/9 års ålder pågrund av PRA 1 st, PRCD PRA affected hund med Symtom på PRA, 

grådaskigt utseende på ögonen 1st, Hade röda rinnande ögon upp till 1 års ålder 1 st, Gråstarr från 7 års ålder, ser dåligt 

idag (11år). Ej ögonlyst  1 st, Väldigt grå i ögonen nu (11 år). Gråstarr ? Haft ögoninfektion enstaka tillfällen. 1 st/ PRCD 

affected hund (8 år) ögonlyst med katarakt Partiell cortex Främre 1 st 

Enstaka tillfällen: Ögoninflammation 1 st / Akut inflammation konjuktiva tårorganet, rispa på hornhinna.  Kronisk epiteliala 

erosioner inklusive ”boxerulcus” (Näthinneavlossning), prolaberad tårkörtel ”Cherry eye” 1 st, /Inflammationm strabisnus, 

neuro-oftamologiskt tillstånd, ögonlyst med lindrig kärlatrofi retina på båda ögonen, högre ögat svårt få bra uppfattning 

om retrobulbära strukturen 1 st 

>1 ggr/ år : Skada på hornhinnan 1 st/  Återkommande vaglar 1 st 

< 1 ggr/år: Infekterade körtlar i ögonlock 1 st/Sår på hornhinnan ”Boxerulcus” 1 st 

Mycket ofta :Skada på hornhinnan, ej ögonlyst av veterinär 1 st, Dålig tårproduktion 1 st 

Summering: Några fall av blindhet finns orsakade av PRA och diabetes. Lite fundersamt är att ”Boxerulcus” -

Corneaulcus, förekommer i två fall, misstänkt 3 fall. Det är ingen ögonsjukdom som vi tidigare har funnit 

dokumenterad på Svensk lapphund. Frekvensen är dock låg och sannolikheten att hundägare inte skulle märka 

att hunden har det är ganska osannolikt då den skapar svårläkta sår på hornhinnan.  

 

 

 



Leder 

Framdel (tår, mellanhänder, armbågar, bogled): 19 st (5,6 %) har angivit att hunden har problem av någon art. 

Vanligast är hälta från framben av olika anledningar. 

Diagnoser: 1 st röntgad hund med ED grad 1, hade en bogledsinflammation som valp och hade hela tiden problem med det 

minsta överbelastning så blev han halt. /1 st som opererade armbågarna vid 19 månaders ålder och är sedan besvärsfri/ 1 

st Vid 4 års ålder drog han av en sena i höger framben, opererad 05 nu efter många år har han börjat halta ibland./ 1 st 11 

årig hund med artros/hälta i ett framben/ Atros i höger framben på ålderns höst/ 1 st som innan 2 års ålder blivit opererade 

i båda armbågarna där brosktillväxten inte var tillräcklig. /1 st opererat ledband i bogen vid 4 års ålder (trauma)/1 st artros i 

framben vid 12 års ålder/ 1 st artros i framben vid 10 års ålder/1 st artros i höger framtass vid 6 års ålder/ 1 st artros i 

frambenen (handleder) vid 9 års ålder/ 1 st artros i armbåge/bogled vid 9 års ålder som ägaren tror beror på anaplasma/ 1 

st artros i framben sedan 8 års ålder, haltar men är inte röntgad/ 1 st som innan 2 års ålder blivit opererade i båda 

armbågarna där brosktillväxten inte var tillräcklig. / 1 st opererat ledband i bogen vid 4 års ålder (trauma)/ Hunden hade 

som valp problem med skulderpartiet. Orsaken bedömde veterinären berodde på att hunden växte för snabbt/ Haltar 

vänster framben ibland, vid vila blir hon bättre. Kom vid 2,5 års ålder, fick antiflammatoriskt av veterinär, röntgen Ua. / 1 st 

artros i höger handled, äter medicin sedan 7 års ålder är 9 år nu./ 1 st Artros i armbåge vid ca 10 års ålder 

Summering: Många hundar är gamla så atrosen kan ses som åldersförändringar, men det finns även flera yngre 

som dessutom är opererade. Det är inte vanligt att röntga armbågar så vi vet inte heller hur statusen såg ut på 

dessa artroshundar när de var unga.  

Bakdel  

Problem från höfter 18 st ( 5 %) 

1 st Oröntgad: Problem med höft vid 8 års ålder/1 st oröntgad med problem från höft, trampade igenom 

skarsnö vid 7 års ålder och hade sedan svårt att springa fort, gå i trappor och öppna dörrar. Fick rimadyl och 

levde ett bra liv tills hon fick /1 st D/E höfter. Opererad vid 6 års ålder pågrund av subluxation av höftled./ 1 st 

röntgad hund (A höfter) som från och med 8-9 års ålder har svårt att stiga upp efter att hon rört sig mycket, går 

sedan över./1 st hund som inte är officiellt HD röntgad med har pålagringar och har vid 8 års ålder opererat 

bort höftkulan då höften gick ur led.  Mycket kohasig./ 1 st ej off. röntgad hund som har problem från sina 

höfter vid 6-7 års åldern ingen röntgen är gjord. Är nu 9 år. /1 st hund med C på båda höfterna (omröntgat från 

D höfter) vid ca 6-7 års ålder, lite ”stapplig”. Vid 9 års ålder en trolig höftledsluxation. /1 st röntgad med B 

höfter nu vid 11 års ålder ålderskrampor./1 st var halt vid 6/7 mån ålder röntgades då och bedömdes ha grav 

HD är nu 3,5 år utan några större problem. Kan bli stel om han legat stilla länge./1 st börjar bli stel i leder vid 

nio års ålder/1 st C/D höfter. Från ca 7 års ålder. Haltar ibland på långpromenaden, ledar oftast till sig efter en 

stund/ 1 st som har en C-höft och har nu sista månaden uppvisat en viss stelhet när hon legat eller varit lös och 

sprungit mycket. Hon är 9 år i sept/ 1 st hund med C höfter som sedan ca 5 månaders ålder får svår hälta vid 

motion (promenader) /1 st oröntgad har ont i höfterna då man böjer dem utåt, 8 år/ 1 st hund med C höfter 

som vid 6 års ålder hade tillfällig smärta. Ville ogärna hoppa upp i soffan, eller säng. Tvekade. Gick över/1 st HD 

grad C, vid ung 7 års ålder börjades det märkas att hunden är lite stel när han lägger eller reser sig. Men annars 

märks inget /1 st som är röntgad med A höfter som efter överansträngning i djupsnö haltar ibland på bakben. 

Hunden är 9 år 

Summering: HD förekommer enligt SKK avläsning med ungefär 30-40%. Hälsoenkäten visar att 

lapphundsägarna upplever att ungefär 5% av hundarna verkligen får problem av sina höfter och då är många i 

övre medelåldern innan det märks. Det är då först och främst de med grav HD dysplasi ( D och E höfter) som får 

problem. 

 

 



Korsband 9 st (3 %) 

1 st korsbandsopererad hund vid 7 års ålder/ 1 st korsbandsopererad vid 9 års ålder/ 1 st korsbandsopererad 

hund vid 2 års ålder/ 1 st korsbandsopererad hund vid 9 års ålder, mycket atros i knäna/ 1 st korsbandskada 

opererad, ingen ålder angivet./1 st korsbandsopererad vid 6 års ålder/ en korsbandskada vid 9 års ålder som 

inte opererades/1 st korsbandskadad vid 7 års ålder ej opererad/ 1 st korsbandskada, ingen ålder angivet. 

Hunden inte opererad då endast bakre korsband är avslitet. 

Knän 4 st (1,2 %) 

1 st Knäopererad (Patellaluxeration) / 1 st medial patellaluxation opererad pågrund av trauma vid 20 månaders 

ålder/1 st skada sitt knä som luxerade, nu fullt återställd. /1 st patellaopererad hund vid 4 års ålder pga trauma, 

hade lite problem med knät sedan dess. 

Rygg 2 st (0,6 %) 

1 st spondylos, skada L7S1 ryggrad 8 år/1 st ryggopererad hund vid 5 års ålder, mellan 6 och 7 ländkotan, mest 

troligt trauma 

Missbildning 1 st (0,3%) 

1 st har vridna tår på både fram och baktassar, inget som verkar störa honom, men klorna slits inte normalt. 

Tänder 

61 hundar (18 %) upplevs ha problem med tandsten.  

Tandlossning: 16 st (4,8 %) 

1 st  (3 års åldern), 6 st (5 års ålder),1 st (6 års ålder), 4 st (7 års ålder), 1 st (8 års ålder),  1 st( 9 års ålder), 1 st 

(ingen ålder angivet), 1 st (11 år) 

Andra problem i munhålan: 1 st (Tappat/dragit ut 11 tänder. Kraftig infektion under tänderna i överkäken. 

Opererat bort flera tänder)/Dålig andedräkt och missfärgade tänder/Missfärgade tänder, inperfektioner i 

emalj/Grå tänder, blödande tandkött. Tar tandsten 1 ggr/år samt borstar tänderna/Gul beläggning på tänderna 

och luktar illa ur munnen ganska omgående efter rengöring/borttagning, startade vid 1 års ålder/Luktar illa ur 

munnen. Vet. drog ur 6 tänder när hunden var ca 7 år. 4 incesiver och 2 bakre små kindtänder/Parodonit och 

tandsten/Tandköttet dåligt pg a fenemal ( EP medicin), tappade en incesiv som växte snett/ Hund som har 

mellanrum mellan P4 och M1 och M1 och M2 i överkäke där det fastnar foder och annat/ Tandfraktur= 

Extraktion, Tandskador i samband med arbete/1 st Hunden fick problem med en tand, sk rotspetsabsess, 

bortopererad och problemen försvann.  

Summering: Tandsten är något ganska normalt, men det varierar hur mycket tandsten hundarna får. Detta är 

dock svårt att få reda på genom att ställa en enkel fråga så frågan om tandsten ger inte så mycket. Frågan om  

tandlossning är då intressantare och mer specifik. Nästan 5 % av alla hundar har tandlossning och det börjar 

redan i tidig medelålder.  

 

 

 

 



Mage och matsmältning 

Mag och tarmproblem: 78st Merparten av hundarna har haft lite diarré och eller kräkts någon gång. De hundar 

som har haft mer än någon lättare magsjuka har noterats inom parantesen. 

Diarre/kräkningar  

Enstaka tillfällen: 38 st ( 1 st Inflammation i mag och tarmsystem/1 st blev plötsligt allergisk mot den mat han 

alltid ätit/ 1 st magsäck, tarm-kolit, gastro-enterit av virus/ 1 st misstänkt magkatarr/1 st magkatarr) 

<  1 ggr/år: 8 st 

> 1 ggr/år: 14 st (2 st känslig för foderbyten/ 1 st, Känslig mage åt magkatarrhållet, lös mage/ 1 st. Jättekänslig 

mage, äter specialkost/ 1 st  måste äta lamm och ris mat och inte för fett godis/1 st diarréer problemet är 

under kontroll via foder, äter tokiga saker, spyr sedan, 1 st känslig för matrester, får diarréer) 

Mycket ofta: 1 st allergisk mot nöt, fläsk, lax/ 1 st Kronisk inflammation i tolvfingertarmen, 1 st Känslig mage, 

lever om i magen och kan spy /1 st Inflammation i magsäck, tarm samt pankreatit/ 1 st Känslig tarm äter 

specialkost. Hade kräkningar och lös avföring/1 st Kronisk magkatarr/Irriterad tarm, har haft magsår/ 1 st 

foderkänslig, ev. magkatarr, tarmblödning/1 st köttallergiker/1 st foderallergi med känslig mage/1 st magkatarr 

diagnosticerad av veterinär vid 4/5 månaders ålder spyr oftast 1 gång/vecka på morgonen/ 

Ingen uppgift om frekvens: 2 st Magkatarr/stressmage  

Övrigt: 1 st Analsäcksproblem, diagnos Bursitis Paranalis/Analbursit/ 1 st sprucken analsäck 1 st perenial bråck 

Summering: Känslig mage är inget som tidigare noterats men det verkar finnas en del hundar med  
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Ja: 321 Nej:5 Inget svar: 10 

 

Ja: 286  Nej:30   Inget svar: 20 

Ja: Bra kompis/För att de är söta, tråkigt att hon inte kan vara lös pga stark jaktinstinkt/Det är min andra 

lapphund, det säger väll allt/ Klart charmigaste och smartaste hund jag haft (tidigare golden och Berner 

sennen) dock den skälligaste/En gång svensk lapphund, alltid svensk lapphund/Social och mentalt trevlig 

familjehund. Lättskött. Kan tas med överallt. Lättlärd/En mycket snäll hund som tycker om alla. Pigg och 

lekfull./ Lagom stor, robust och tålig. Lättskött, frisk, mysigt humör/En allsidig allroundhund som är tålig och 

inte ofta sjuk. Kan vara med på det mesta. Gillar alla väderlekar. Vår hund har just fyllt 12 år / Haft rasen 

sedan 1964 ( 7 st), Men jag gillar Eurasier med så om jag inte gillar utvecklingen byter jag. /Den bästa efter ett 

helt liv med hundar, även tjänstehundar (hundskolan – 63 +rep. Utb. Flera ggr) Har utbildat Vpl+ hundar i skydd 

+ bevakning/Trevlig, pigg, vakthund, snäll mot barn/Han var underbar, har givit oss så mycket glädje de här 

åren. /Har haft 3 lapphundar i 25 år/Trivs med denna hundras. Trogen, snäll, vänlig, mjuk att krama/Trevlig 
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Skulle du skaffa samma ras igen? 
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hund, tålig, anpassningbar, lekfull, vaktar, tål snö och kyla, lätt och ta med bort/Hon är en pärla, min 

pärla/Men då våran Wilma hastigt gick bort blev chocken och sorgen så stor så vi skaffade en ny lapphund, 

Eftersom det inte gick att få tag på en tik, svensk lapphund fick det bli en finsk lapphund. Vilket vi aldrig ångrat. 

En gång lapphund alltid lapphund <3 /En friskare hund finns inte. Vi har inte opererat något/Den bästa 

familjehund man kan tänka sig! Tålmodig med barnen, stabil i sinnet/Otroligt trevlig när han är på rätt 

humör/Detta är min fjärde hund av samma ras/Min 4:e lapphund tidigare lugna, lydiga hundar. xx= denna 

nervösa, svåra,rädda. Felavlade. Tjock päls hela sommaren. Bytte okt/nov och frös som en hund./Trevlig ras. 

Lagom stor, tillgiven, söt/xx är 11år och vi planerar för att skaffa en tik till/Pigg och trevlig familjehund/Jag har 

haft två tidigare. Nr 2 hade dock epilepsi och blev bara 9 år. Xx hänger med fortfarande (12 år) med löpträning 

3 ggr/v och på vandring och skidturer både hemma och i fjällen. Fjällen blir det ofta eftersom vi har stuga vif 

grövelsjön/Lugn, snäll, knähund men tappar mycket hår annars skulle det bli fler/Har vi redan gjort! Xx f 2011-

xx-xx vill ni så fyller jag i en hälsoenkät för honom också./ Mycket trevlig familjehund var det. Omtänksam hund 

mot oss/Men då skulle jag behöva ha andra förutsättningar som mer tid för aktivering och uppfostran i början 

och ett annat boende./ Mentalt bra och stabil. Frisk och sund. Aktiv även i hög ålder. Anpassningsbar och social. 

/Rolig, egen, trevlig, snäll och mycket klok och lärorik/Trots att han skäller i mesta laget så är de här hundarna 

outröttliga kamrater. Tillgivna men inga (ord går inte att läsa). Egensinniga men lojala. Självständiga. /Trevlig 

och aktiv- Ganska skällig/ Detta är min fjärde lapphund och den är för mig den ultimata rasen. Lättlärd, lydig 

och tålig. Mina tidigare lapphundar tog jag som valpar och de levde 12-13 år. Denna hund har jag tagit som 4 

åring (haft henne i två år) pg a att det blev svårt att ha valp när man är ensam och jobbar 8 timmar /dag/En 

gång svensk lapphund- Alltid svensk lapphund, kan inte leva utan denna ras./Jag kan tänka mig det, men inte 

min sambo. Tycker att de är skälliga och har för mycket egen vilja/Om det var aktuellt Är kroniskt sjuk, men vi 

har ett gott liv ihop./ En underbart trogen familjehund/ En mycket trevlig, social och sällskaplig kompis. Vill vara 

med överallt och ha koll på oss/ Men överväger det med det här skällandet som blir som en blockering./ En frisk 

lapphund som inte skäller jämnt kan nog vara en bra kompis. Bra storlek och otroligt vacker/En underbar hund, 

mycket klok tillgiven. En följeslagare som kan vara med i alla lägen. Tålig, uthållig och fantastiskt envis. 

Arbetsvillig/Detta är vår andra lapphund, den första blev 14 år./ Men aldrig kastrera igen pga pälsen blir 

hemsk! ”Ullmatta”/Den mest fantastiska hund. Skäller ej, lämnar inte tomten. Mycket lydig./Älskar lapphundar 

för deras personlighet, skönhet och lojalitet/Glad och aktiv hund!/Finns ingen trevligare hund. Lydig och snäll, 

lättlärd. Är med oss jämnt i båten. Ing problem med bilåkning. Har henne lös på gården, springer aldrig bort. 

Håller sig till oss hela tiden. Denna hund är unik/En helt underbar ras som älskar att vara med i alla lägen, snäll 

och tillgiven/En mycket god vän trogen lämnar ej när man är i skogen/Klok och tillgiven hund som blir en riktig 

familjemedlem. Lagom storlek, aktiveringsnivå osv./Vänligt temperament, perfekt gårdshund, bra med barn, 

lättlärd, modig, frisk, okomplicerad, mycket social, fartfylld, kärvänlig. Följer med glädje med på allt flocken gör. 

Mycket pålitlig i skog och mark./Enormt snäll familjehund, barnkär, väldigt social. Lättlärd. Som en ängel/En 

otroligt tillgiven ras, kan dock vara lite skällig, men det beror mer på uppfostran än hunden. Perfekt 

gårdshund!/Jag uppfattar de som friska, de har lagom storlek. Dock tycker jag pälsarna har blivit ”överdrivna” 

tjocka långa inte bra i snön t e x. Jag gillar lite tuffa hundar, lagom förarvek är min hund/OM det blir en ny 

hund, blir det en svensk lapphund/Bra psyke, klok, världens sötaste/Lättdresserad, tillgiven, frisk, glad. Älskar 

människor/Envis, klok och lättlärd/Tålig, härligt temperament, fin familjehund/Vår hund är mycket nyfiken och 

alert. Han är trevlig mot andra hundar så även människor. Mycket social/Trevligt temperament. Lagom stor 

med tilltalande utseende. Tycker om att vara ute, motionsvillig/Kan tänka oss ha en hund av denna ras igen 

men vi är för gamla för att skaffa en valp/Det är ju världens bästa ras /Är en härlig ras. Är speciell. Är lättlärd. 

En underbar familjehund/En klok och snäll och ”busig” hund med glimten i ögat/ Har även schäfer, Svensk 

lapphund bekväm storlek, ”Användbar” vill träna allt/Det finns bara en ras nämligen- Svensk 

lapphund/Världens goaste lapphund/Snäll och god! Mycket barnkär!Vacker!Gammal svensk ras!/En härlig ras. 

Gillar att dom ”pratar”/Lapphunden är trevlig och tålig i alla väder/ Han har humor. Är trevlig och lekfull. 

Toppen vakthund. Äskar barn, lugn inomhus. Äter allt som serveras. Bra päls. Alltid på allerten. Går att ta ,ed 

överallt. Pratar mycket./ Lagom stor, snäll, kan allt/Frisk, tillgiven, orädd, stark personlighet, passar till många 

aktiviteter, tålig/ Detta är min tredje lapphund och det är nog svar nog/En klokare och mer tillgiven hundras får 

man leta efter. Jag trivs också med den integritet och självständighet som rasen har. Bred kompetens. Bra nos. 



Hon kunde ha blivit en perfekt jakthund men jag hade inga sådana planer. Jag fick jobba mycket med henne 

som valp. Hon var svår att varva ner. Belöningen var värd allt besvär/Trevlig, sällskaplig, bra vakthund. Alltid 

glad med svansviftning och blicken från ögonen/ För att det är en mycket tillgiven och snäll hund och en frisk 

ras. Mycket kelig och gosig mot barn och vuxna i alla åldrar. En toppen ras/xx är min fjärde lapphund men 

eftersom jag själv börjar komma till åren så blir hon nog min sista/Kan alltid vara med i alla sammanhang, till 

fjälls och skogen/ Har haft tre samojedtikar . Fick lära mig att det är en stor skillnad på raserna. Vi övertog xx 

vid 4.5 års ålder. Han är glad, smart , vek, livlig. Jag älskar min xx/Hunden är glad och tillgiven familjen och frisk 

och tålig/En jobbig tid som valp och unghund. Men en underbar hund som ibland liknar en katt vad gäller 

beteend. Är inte förutsägbar. En individ som man bara älskar/För att det är en lagom hund i lagom storlek. Bra 

mentalitet. Är väldigt trygg och säker i sig själv- ej ängslig. Väldigt anpassningsbar, lugn och glad. Bra med 

andra människor, barn och djur. Rekommenderar verkligen rasen!/Bra sällskapshund inkl . med barn. Alltid pigg 

och alert. Bra jakt, kortdrivare på älg, rådjur, hare vildsvin och fågel-tjäder/Trogen gårdshund, lydig bra med 

barn. För mig finns ingen bättre/ Ja efter 30 år och 14 valpkullar så är det ok/En mycket tillgiven och snäll hund 

mycket frisk ras. Har redan en till hund av samma ras. XX också en underbar, gosig och mycket trevlig hund. 

/Har haft lapphund förut. Hon fick hjärntumör fick ta bort henne. Vid 9 års åldern. 2010 Rikki/Fantastisk hund 

med stort hjärta och väldigt egen vilja/Har haft svensk lapphund i över 30 år. Är mycket nöjd med hundrasen. 

Friska hundar köpta hos xx Jokkmokk. Är tuff mot björn/ Har haft 2 lapphundar till 1 tik och 1 hane döda 2010 

och 2011. En livlig, pigg tik- duktig på att spåra. Svårt att mäta mankhöjd hon vill inte stå still så det är ca 

mått./Det är en jätte trevlig snäll, vaken, uttrycksfull, vacker hund. Vänlig, trogen, gillar barn m.m. Social och 

aktiverande/Det är en ras som kräver lagom mycket aktivering. Den trivs lika bra i soffan som på en 

långpromenad eller ett träningspass/Har 2 st (en äldre tik)/Därför att den tillhör mitt genetiska ursprung. Har 

skaffat en till./Robust, pigg hund med underbar päls. Lagom stor/Hunden har sedan valptid visat sig vara orädd. 

Lätt att lämna till andra personer. Klarar utmärkt tåg, bil, tunnelbana, bus och helikopterresor. Har inte mutats 

med mat/godis, är ”tala till fostrad” som lapphund ska vara OBS! Konventionell valpkurs = katastrofal för 

relationen mellan hund och ägare. Jag uppskattar lapphundens roll att gå före sin ägare. ”Fot” = Gå stockholm. 

Skäller inte på björn när han är kopplad. Älskar renar levande och torkade ( som jag) Helt lugn vid renskiljning- 

Upphetsad vid renkontakt på fjäll och i skog. Själler ”skogsfåglar” men klarar inte att lyss till var de (Tjäder) 

landar vid flykt. Toksäker på ekorre. Spårar inte lodjur i snö, men vild på barmark. Älskar katter för mycket när 

de springer. Bara en ”stall-katt” har låtit sig slickas av min lapphund- Kan människan leva bättre än vi 

lapphundsägare?!/En pigg och glad hund!/Det är en underbar familjehund/Jag har haft andra hundraser, men 

jag tycker att lapphundsrasen är en lydig och tillgiven hundras. Snäll och trogen/Har eid rasen siden 1985. Har 

idag valp 4 mnd, hanhunden 7,5 år. Dette Er vår rase. Kun Svensk lapphund/Underbar ras med mycket 

karaktär/ Vi har flyttat från La tobo nu och får ej ha hund nu. En helt underbar hund mot både barn och 

vuxna/Vänlig, trevlig med stor integritet och ”eget huvud”. Lätt att lära/Bortsett från en viss skällighet var xx en 

mycket trevlig och snäll kamrat. Han behöll sin lekfullhet ända in i det sista. Han var en personlighet. Lite envis 

men ändå lätt att ha att göra med. Vi saknar honom mycket./En lagom stor, sällskaplig smart och snygg nalle, 

orädd och ovanligt frisk. Kan man önska mer/Trevlig, pigg och vaken, lagom storlek…/ Det är den bästa rasen. 

Pigg, frisk, livfull, social, glimten i ögat, utstrålar glädje, full fart på rasen. Denna ras har sin egen personlighet-

tjurig, (bjäbbig)-> skallet, Nyfikenhet, alert, klart den bästa familjehunden, dom älskar barn./En härlig hund 

med mycket personlighet. Egen vilja och tuffhet och styrka. Envisheten är bara bra/Absolut. Gilla deras 

självständighet. Tjurigheten, att dom inte gör som man vill på en gång. Deras jätteroliga sätt. Man få skratta 

mycket/Skönt med en frisk ras/Svensk lapphund är en mycket trevlig familjehund. Lugn och trevlig att ha 

inomhus, mer aktiv utomhus. Klok /Mycket tillgiven ras, familjehund. Lagom storlek. Mycket liten 

pälsskötsel/Svensk lapphund är ett underbart kulturarv jag som uppfödare vill hjälpa till att värna om/ Ett 

kulturarv vi ska försöka förmedla till eftervärlden/Frisk och sund härlig ras. Bra temperament. En ras som kan 

anpassas till det mesta, från familjehund till vallning ect./Trevlig, sällskapslig och allsidig. Glad och 

snäll/Underbar ras/Snäll och trevlig ras som kan vara med överallt, allt från fjäll till soffmys. Aktiv och pigg/Jag 

ville ha en aktiv hund i lagom format som jag kunde göra allt med. Det har jag verkligen fått i svensk 

lapphund!/Jag skall gå i pension snart ( 65 år) Hunden jag har nu är 2 år. Om allt går som det ska är jag för 

gammal att skaffa ny hund då/Dom är bäst. Snälla, tåliga och fräscha/xx och xx är avkommor till xx och alla tre 



ser vi som utmärkta hundar på alla sätt!/Världens bästa kompis!/När vår första lapphund var sjuk från 1 års 

ålder så var valet lätt när han gick bort. Ville ha en frisk lapphund. Kan tänka mig rasen igen när den vi har nu 

går bort/Lagom stor, mån om sin flock. Lättlärd. Hårar väldigt lite/Frisk, lättlärd, lättskött, lagom stor, charmig. 

Men övertagen från vår dotter så egentligen har vi inte valt rasen/Vi har en till sen drygt ett år tillbaka, är 17 

månader nu./Detta är vår 4:e svenska lapphund. Även om han har en del jobbiga sidor har han naturligtvis 

många positiva egenskaper så nästa hund blir nog även en lappis!/En riktig allround hund av bästa sort/Trevlig, 

pigg, tålig, kan delta i alla väder/Charmigare, klokare och trofastare hund finns nog inte tycker vi förståss. Nu 

står han och skäller för det är dags för mat. Han kan klockan!/Alldeles lagom bred i sina förmågor. Fältmässig i 

fjällvandring. Vacker, klok och god/Tycker om rasen i sig. Väldigt vacker ras/ Underbar ras! Härligt 

temperament, alltid glad och samarbetsvillig. Robust, kan följa med på det mesta. Trevlig på alla sätt både mot 

människor och andra hundar/Finns det andra raser ?? En underbar ras. Bra psyke. Klarar av riktiga vintrar. 

Lugna tillgivna. Vi har redan en ny kompis på gång/Det är vår andra lapphund vi har. Min dotter hade en 

innan/Haft svensk lapphund  i över 30 år och tänker fortsätta med det/Trevlig familjehund, mjuk och god tycker 

om att vara med på allt/ Mycket trevlig ras, Snäll och godmodig. Jag rekommenderar rasen/Hundras med 

mycket egen vilja och humor. Fullt ös ute, lugnt och fint inomhus/Mycket snäll mot alla. Vill gosa och vara med. 

Älskar att åka bil och träffa andra/Det är min sjätte Svenska Lapphund finns ej dess like/ xx är min andra 

svenska lapphund. En tillgiven liten tuffing. Flera långa skogspromenader om dagen är toppen för båda henne 

och mig. Det är den allra bästa hund man kan ha, inga problem med andra hundar eller barn. Hon är 

fantastisk!/Har nu vår 4 lapphund s tik. Mycket nöjd med rasen/ Har älskat svartingarna i 38 år. Varför byta?/ 

Trevlig, frisk och sund hund. Pigg att jobba med och kopplar av inne/ 

Nej: Har ont i axlarna-arbetsskada. Mindre hund nästa gång/En underbar och tillgiven ras som gett mig 

mycket. Vill inte vara utan den erfarenheten men för skälliga och självständiga för min smak, även om de 

lugnade sig med åldern. (Har 2 tikar 13 och 8 år)/För skällig ras, Bilgalen, jagade bilar när hon 

smet/Skälligheten gör att han är svår att ha med i min vardag. Men en väldigt tålig hund/ De är ju krävande 

och jag kan inte längre ge den det de behöver. Det vore inte rätt mot hunden./ Han har varit ganska underbar 

men skälligheten som tyvärr har ökat med åren är ofta störande. Vi avstår nog hund helt och hållet mest av 

sociala skäl -> frihet att resa ext. En tid/Jag börjar bli för gammal, har tidigare haft 3 lapphundar och 3 

samojeder/Vill ha en mindre hund med lite päls. Då vi börjar bli äldre och inte orkar på samma sätt 

längre/Eftersom jag var med om några traumatiska upplevelser med min hund där han anföll mig både i 

hemmet och ute på promenad. Högg mot strupen och bet ordentligt över kroppen. Fick vi avliva honom/Inga 

fler djur efter vår hund.Är så svårt att ta bort dem./Jag är 73 år nu och för gammal för en ny hund. En lapphund 

är ett mkt långsiktigt åtagande/Det är vår andra hund och vi hade inte vanan som krävs. Rasen har starkt 

psyke, måste vara stark själv också. Men vi har lärt oss mycket. Väldigt skällig och det passar oss inte/Trevlig 

ras men för mycket pälsvård/Har sadlat om till fågelhund nu. Men har fortfarande glädje av vår 10 åriga 

kille/Börjar bli för gammal för att börja på nytt. Lapphunden kan bli gammal och behöver yta och motion/ Hon 

är för skällig. Men hon är jättteduktig vid älg och rådjursjakt och vid eftersök ( Vi tycker mycket om xx trots allt 

skällande)/ Det blir nog en jakthund EV. norrbottenspets/Jag tycker mycket om min hund som individ men om 

jag skaffar ytterligare hund någon gång så blir det en ras som inte är lika skällig/Vi är för gamla för att kunna 

ge en valp den motion frn behöver och att vi har intressen som innebär att vi måste lämna bort hunden vissa 

perioder/Detta är min fjärde lapphund och jag tycker att mentaliteten varierar för mycket. Det måste tas mer 

hänsyn till mentaliteten vid aveln/Kommer inte skaffa fler hundar. För mycket fasta rutiner för att det ska passa 

oss i framtiden/Pga min egen livstil framöver då jag inte kommer att bo där jag bor idag och en lapphund anser 

jag skall få leva lite fritt och framför allt mycket motion 

Inget svar: För mej spelar ej rasen någon roll. Huvudsaken det är en trevlig hund./Tveksamt ! Hunden är 

supertrevlig, lättlärd, väluppfostrad och mysig men skotträdslan är mycket besvärlig!/Isåfall en tik som kanske 

är mer hemtam/ Ingen mer hund på ett bra tag!/Vet ej/Men jag kommer förmodligen att skaffa finsk lapphund 

nästa gång/xx är min fjärde lappis/Jag börjar bli för gammal för lapphund som kräver mycket motion för att må 

bra. Tyvärr!/Vet ej/Väljer förmodligen en mindre ras, som inte fäller lika mycket. Lapphunden är en mycket 



trevlig och lojal hund! Lättlärd, social och glad och snäll mot allt och alla!/Robust hund som tål vara med 

överallt samt social, snäll. Troligen inte då de skäller för högt och är en aning för envisa/Vet ej/Jag är väldigt 

tveksam till att skaffa en ny lapphund därför att jag anser att det avlas fram mindre å mindre 

(storlek)/Magproblemet upplever vi som jobbigt både för oss men framför allt för hunden. Diarréer som tar 

minst 2-3 dagar att få stopp  på. Nu har vi satt honom på specialfoder från veterinären och hoppas slippa de 

problemen. Annars en pigg och glad hund som vill vara med hela tiden och älskar att vara ute med sin 

familj/Pga av attt jag i nuläget ej skulle klara av att skiljas från min hund igen så känns en ny hund ej aktuell 

oavsett ras/ Under Corrys 4 första år har vi gått olika kurser men inte fått det resultat som vi hoppas på. Fördel 

mycket barnkär och tillgiven till oss/Kanske en lapphund är ju det sötaste som finns/Vet ej/Skulle nog skaffa en 

mindre ras som inte fäller lika mycket, Lapphunden är annars en mycket trevlig hund trofast, lojal, glad, lättlärd 

och vänlig mot alla/Tror jag vill prova någon annan ras. Ev. finsk lapphund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


