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RAS – Uppföljning 8 – 2020 
Nuläge 
Registreringar 1993-2015 

 

Trenden mellan 1990 och 2011 har varit ständigt nedåtgående, för att sedan plana ut.  
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Registreringar 2016-2020, den senaste 5-års perioden 

I slutet av 2014 såg det ut som det fanns en liten men stadig ökning av registrerade buhundar i Sverige.  När år 2015 var 
över stod det klart att det detta år endast registrerades 21 hundar varav 2 importer. Tänkbara orsaker till detta kan vara 
att det varit ett generationsskifte när det gäller tikar. Gamla tikar togs ur avel och nya tikar hade ännu inte tillsatts.  

Under 2020 föddes det 50 buhundar i Sverige jämfört med 23 hundar under 2019 Antalet svenskfödda valpar varierar rätt 
mycket år från år vilket kan bero på att de tikar som året innan fick valpar inte är aktuella det kommande året. Under 
perioden 2016-2020 föddes det 192 valpar, vilket är 27 valpar fler än perioden 2015-2019. 

Registrerade hundar under 2020 var 54 st då det tillkommer importer och valpar som föds i slutet av året registreras 
under nästa år. (Jämför med 27 hundar under 2019). 

Inavelstrend och djur i avel 2020 
Inavelstrenden, rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer, ökade något under 2020 jämfört med 
tidigare år efter rekordåret 2017. Under 2017 landade inavelstrenden på 4,5% och målet är att ligga under 3,5%. Under 
åren 2015-2017 såg vi uppfödare som börjat lägga sig på inavelsgrader på 6% och över. Detta togs upp på årsmötet 2018 
och inavelstrenden för 2018 blev 2,1% vilket beror på fler kullar med lägre inavelsgrad. 2019 var inavelstrenden nere på 
0,7%. Det framförs i både Sverige och Norge att det är svårt att hitta avelsdjur som inte är alltför nära släkt och resultatet 
på 2019 som blev 0,7% visar att det går. Frågan är om det är på bekostnad av antalet valpkullar… Nu under 2020 blev 
inavelsgraden på 1,3% vilket ligger långt under maxgränsen på 2,5%. 

Rekommendationen från SKK är att raserna håller sig under 2,5% och det gäller då sammantaget alla parningar under 
perioden. 
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Antalet djur som använts i avel har under 2020 varit 9 tikar och 7 hanar till 9 kullar. En hane har under året haft 3 kullar.  
Åldern för första valpkull för de hundar som använts under 2020 ligger för både tikar och hanar på 4-6 år. 

Enstaka hundars påverkan i aveln varierar. Om vi utgår från tumregeln att en enskild hund inte bör ha fler än 5% av denna  
5-års periods valpar ser det ut som följer. (5% motsvarar 10 valpar) 

Av de tikar som under 2020 använts i avel är det 2 tikar som ligger över 5%, dvs har haft fler än 10 valpar.  Nu skall man 
komma ihåg att man inte kan styra antalet valpar i en kull och ingen av tikarna har haft fler än 3 kullar. 

På hanhundsidan har vi en hund som användes 3 gånger under 2020 och då kom upp i fler än 10 valpar och landar på 22 
valpar totalt. 

Uppfödare 

1 ny kennel registrerade under 2020.  

Hälsa 
HD-status 

HD-status som avelskommittén följer visar inga förändringar eller förskjutningar åt något håll. Om vi ser till de hundar som 
är födda 2014-2018 så har 42 (av 197 födda) utfört HD-röntgen med resultatet att 52% har status A eller B. Antalet som 
röntgar har inte avtagit med de nya avelsreglerna där det inte är ett krav för valphänvisning. Under 2020 röntgades 16 
hundar, där 8 hundar hade status A eller B, 7 hundar hade status C och en hund HD-status D. Avelskommittén har gjort en 
uppföljning av årsmötets beslut 2011 med ändrade avelsrekommendationer. De uppfödare som är anslutna till NBR följer 
dessa när det gäller HD-rekommendationerna med ett par undantag. Beslutet att även ge valphänvisning till hundar med 
annan status än A och B har nyttjats av så gott som samtliga uppfödare. Vi har inga rapporter om hundar med kliniska 
symptom pga HD-status. 

Ögon 

Under 2020 utfördes 24 ögonlysningar med övervägande gott resultat. Några fall av katarakt upptäcktes, varav några 
bedöms som ärftliga och Buhund Ringens rekommendation är att inte använda dessa i avel. Undantaget är pulverulent 
katarakt där Buhund Ringens rekommendation är att para med en hund som är fri, dvs öga UA. 

Det är viktigt att ögonlysningen inte är äldre än 12 månader vid parningen. Vi ser tyvärr en allt mer ökande trend där 
uppfödare inte ögonlyser innan parning. 

Exteriör 
I stort sett är det samma hundar som deltar på samtliga utställningar, därför är det svårt att dra några direkta slutsatser av 
de olika utställningarnas resultat. Flest hundar deltar vid rasspecialen och 2019 i Västervik deltog 45 olika hundar. Av 
dessa fick 38 hundar excellent, 5 st Very good, 1 st KEP. Rasspecialen 2020 blev inställd. 

BPH 
Totalt har 15 buhundar startat BPH sedan 2012. 

Tävling 
Det är få deltagande hundar på tävlingar som registreras hos SKK. Vi har några hundar som tävlar i Nosework, rallylydnad 
och agility. 


