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RAS – Uppföljning 3 – 2015
Nuläge
Registreringar 1991-2010

Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var
importerade till Sverige.
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Registreringar 2011-2015, den senaste 5-års perioden

I slutet av 2014 såg det ut som en liten men stadig ökning av registrerade hundar. Under hela 2015 registrerades endast
21 hundar varav 2 importer. Tänkbara orsaker till detta kan vara att det varit ett generationsskifte när det gäller tikar.
Flera uppfödare hade kullar under 2014 men ingen under 2015 i och med att det är samma tikar man avlar på. Vi har
också en kennel som slutat med uppfödning av buhundar.

Inavelsgradsökning och djur i avel 2015
Inavelsgradsökningen är något högre år 2015 och ligger på 4,1%. Ökningen gentemot tidigare år beror på en nära släkt
parning. Antalet djur som använts i avel har under 2015 har varit 5 tikar och 5 hanar till 5 kullar. Åldern för första valpkull
ligger för tikar på äldre än två år, likaså för hanar. 1 hanhund äldre än 7 år har använts i avel under perioden.
Enstaka hundars påverkan i aveln varierar. Om vi utgår från tumregeln att en enskild hund inte bör ha fler än 5% av 5-års
periodens valpar ser det ut som följer.
För tikar under denna 5-års period har vi 7 tikar som har mer än 5% av periodens valpar, dock har ingen mer än 10%. När
det gäller individens påverkan bör man inse att 5% av 190 valpar innebär att en enskild hund bör begränsas till ca 10
valpar. I och med att kullstorleken ligger på 4 valpar per kull kan en enskild hund redan efter 3 kullar passera den gränsen.
På hanhundsidan är det lite annorlunda, här har vi 8 hundar som ligger över 5% påverkan (5,3%-10%). 4 hanhundarhundar
har haft mer än 12 valpar under denna period, dock inte mer än 20 valpar.
Uppfödare
Inga nya uppfödare har registrerat kennel under 2015. Däremot har vi en kennel som slutat med uppfödning av buhundar.
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Hälsa
HD-status
HD-status fortsätter generellt att vara god. Antalet som röntgar har inte avtagit med de nya avelsreglerna där det inte är
ett krav för valphänvisning. Under 2015 röntgades 12 hundar. Avelskommittén har gjort en uppföljning av årsmötets
beslut 2011 med ändrade avelsrekommendationer. De uppfödare som är anslutna till NBR följer dessa när det gäller HDrekommendationerna. Beslutet att även ge valphänvisning till hundar med annan status än A och B har nyttjats av så gott
som samtliga uppfödare.
Ögon
Under 2015 utfördes 22 st ögonlysningar på hundar födda 2006 och yngre.På de hundar som är födda 2010 och senare är
22 st ögonlysningar utförda. Två av dessa hundar får diagnosen katarakt. NBR rekommenderar tik- och hanhundsägare att
ögonlysa innan parning, på samma sätt som det är ett krav både i Norge och Danmark. Ögonlysningen bör mao inte vara
äldre än 12 månader vid parningen. Efter 2014 har de flesta parningar föregåtts av en ögonlysning, med något enstaka
undantag.

Exteriör
I stort sett är det samma hundar som deltar på samtliga utställningar, därför är det svårt att dra några direkta slutsatser av
utställningsresultat. Flest hundar deltar vid rasspecialen och 2015 i Hökensås deltog 57 olika hundar. Av dessa hade 44
hundar excellent, 7 st Very good, 4 st good. Inga diskvalificerade hundar.

Mentalitet
Under 2015 har ingen hund utfört MH, 1 har genomgått BPH. Det är ett fåtal hundar som har genomfört BPH vilket kan
bero på att avgiften för detta upplevs som hög. Frågan om avgiften har diskuterats på SKKs avelskonferens den 22
november 2015, där fler rasklubbar lyfte frågan om avgiftens storlek.

Tävling
Under 2014 var det 1 buhund som deltog på 1 lydnadstävling. När det gäller agility finns det 1 hund som deltog på 15 olika
tävlingar. På rallylydnad deltog under 2015 6 olika hundar på tillsammans 10 olika tillfällen.

Uppföljning av mål och strategier
Övergripande mål
Att fram till 2018 år komma upp i 75 svenskfödda valpar med en varierad population och en inavelsgrad som inte
överstiger 3,5% räknat på fem generationer.
Strategi: Öka efterfrågan på buhundar, öka antalet avelsdjur och att hjälpa även icke-uppfödare att ta valpar på sina
hundar.
Åtgärder och utfall:
Rasmontern
Rasmontern i Stockholm och Göteborg är välbesökt. I montern marknadsförs inte enskilda hundar, kullar eller uppfödare.
Det som presenteras är buhunden, dess egenskaper och hur det är att ha en buhund samt information om NBR. Efter varje
rasmonter märker både valpförmedlare och uppfödare en kraftig ökning av de som är intresserade av buhund. Arbetet
med rasmontern är långsiktigt och skall spegla buhundens olika egenskaper.
Hemsidan
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Under 2014 lanserades den nya hemsidan för att tydligare vända sig också till de som söker information om buhundar.
Mer information har lagts ut direkt på hemsidan istället för att finnas i olika dokument att ladda ner. På så sätt kan
besökare snabbt läsa sig till och få vissa frågor och funderingar besvarade. Hemsidan är välbesökt, framför allt när det
gäller vapannonser.
Avelskomittén
Avelskommittén hjälper både de som är uppfödare och de som är intresserade att ta en kulle med både rådgivning och
hjälp med SKKs avelsdata om så behövs. Avelskommittén har dessutom tillgång till LatHunden med anpassad information
gällande Sverige samt Norge. Det gör att avelskommittén snabbt kan svara på frågor om inavelsgrad mm när det gäller
parningar över gränsen.
Fler hanhundar i avel
För att få med fler hundar i avel har SKK och SSUK rekommenderat att försöka nå äldre hanhundar vars avkomma inte är
så frekvent. Under 2015 sänkte NBR avgiften för veteraner på rasspecialen för att få med dessa på utställningen. 3
veteranhanar och 5 veterantikar deltog. Mer information angående detta behöver föra s ut via hemsida och Buhundsblad.

Exteriör
Mål: Att verka för att fler deltar på utställning så att ett större underlag finns för att följa utvecklingen samt att ägarna
ställer ut mer än en gång. På NBR:s raspecialutställningar ska obligatorisk mätning samt kontroll av bett och tänder ske.
Åtgärder och utfall:
2015 arrangerade NBR Årets Buhundshelg med dels rasspecialen men också Buhundspelen (rallylydnad, agility,
buhundsrace). Deltagandet på rasspecialen har ökat och är nu det högsta under de senaste 5 åren. Förutom de som deltar
direkt i den officiella utställningen anordnas både valpklass och specialklass. Punkten som gäller mätning är inte
genomförd, däremot är mätstickan inköpt.
År
Antal deltagande hundar
År 2010
25
År 2011
25
År 2012
31
År 2013
30
År 2014
54
År 2015
57

Hälsa
Mål: Att verka för att så många som möjligt röntgar och ögonlyser sina hundar
Åtgärder och utfall:
Trots information via hemsida och Buhundbladet ser vi ingen skillnad i frekvensen av detta när det gäller röntgen. När det
gäller ögonlysning börjar rekommendationen att ögonlysa inför parning att hörsammas.

Mentalitet
Mål: Att verka för att fler buhundar genomgår antingen MH eller BPH
Åtgärder och utfall:
Under perioden 2015 genomgick ingen buhund MH. 1 har gjort den nya beskrivningen BPH. NBR har haft kontakter med
arrangörer för att få till en ”buhundspecial” men den återstår att genomföra. Prissättningen ser ut att vara ett problem.
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Tävling
Mål: Att få fler buhundar som deltar i andra tävlingsformer än utställning.
Åtgärder och utfall:
NBR har arrangerat helgkurser med ”prova på” tillfällen med agility och rallylydnad. Det största intresset har vi sett i
Buhundspelen, men inte någon direkt effekt i officiellt tävlande, även om deltagande i rallydnad ökar.
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