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RAS – Uppföljning 7 – 2019
Nuläge
Registreringar 1993-2014

Trenden mellan 1990 och 2011 har varit ständigt nedåtgående, för att sedan plana ut.
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Registreringar 2014-2018, 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 2019 föddes det 23 buhundar i Sverige jämfört med 33 hundar under 2018. 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 2015-2019 föddes det 169 valpar, vilket är 28 valpar färre än perioden 2014-2018.
Registrerade hundar under 2019 var 27 st då det tillkommer importer och valpar som föds i slutet av året registreras
under nästa år. (Jämför med 46 hundar under 2018).

Inavelstrend och djur i avel 2019
Inavelstrenden, rasens genomsnittliga inavelsgrad beräknad över 5 generationer, minskade återigen under 2019 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 0,7% visar att det går. Frågan är om det är på bekostnad av antalet valpkullar…
Rekommendationen från SKK är att raserna håller sig under 2,5% och det gäller då sammantaget alla parningar under
perioden.
Antalet djur som använts i avel har under 2019 varit 6 tikar och 6 hanar till 6 kullar. Åldern för första valpkull för de
hundar som använts under 2019 ligger för både tikar och hanar på 4-6 år.
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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 2019 använts i avel är det en tik 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 två hundar som användes under 2019 och då kommit upp i fler än 10 valpar men ändå inte fler än
17 valpar som flest.
Uppfödare
2 nya kennlar registrerade under 2019.
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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 2019 röntgades 9
hundar, där 6 hundar hade status A eller B och 3 hundar hade status C. 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 2019 utfördes 18 ögonlysningar med övervägande gott resultat. Några fall av katarakt upptäcktes, varav några
bedöms som ärftliga och Buhund Ringens rekommendation är att då alltid para med en hund som är fri.
Det är alltså 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.
Övrigt
Agria Breeders Profile har kommit under våren 2019. Generellt är det svårt att dra slutsatser om sjukdomar och skador då
det är få hundar representerade i statistiken.

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.

Mentalitet
Under 2019 har ingen hund utfört MH, 3 har genomgått BPH.

Tävling
Det är få deltagande hundar på tävlingar som registreras hos SKK. Vi har några hundar som tävlar i Nosework, rallylydnad
och agility.
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Uppföljning av mål och strategier
Övergripande mål
Att fram till och med 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 rasinformatör och uppfödare en kraftig ökning av de som är intresserade av buhundar. Arbetet
med rasmontern är långsiktigt och skall spegla buhundens olika egenskaper.
2019 ställdes rasmontern i Göteborg in då det var svårt att bemanna den under de fyra dagarna som MyDog är.
Hemsidan
Hemsidan är välbesökt, framför allt när det gäller information om aktiviteter och valpannonser.
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 mot Norge.
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.
Resultatet blev att 3 veteranhanar och 5 veterantikar deltog, i och med att gensvaret inte blev så stort höjdes avgiften
under 2016 igen.
Mer information om behovet av fler hanhundar behöver föras 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:
2017 i samband med Årets Buhundshelg i Kilsbergen, Ånnaboda, genomfördes mätning och tandräkning.
Resultatet var lite varierande och vi kommer inte att dra några slutsatser av det innan vi genomfört det ytterligare några
gånger.

Hälsa
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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 började rekommendationen att ögonlysa inför parning att hörsammas under 2014. Under 2018 ser vi
nu att det finns en tendens att inte ögonlysa på nytt, dvs att man har en ögondiagnos som är äldre än 12 månader vid
parning. Det här kan medföra problem i framtiden med oupptäckta diagnoser där man förlitar sig på ett resultat från flera
år sedan.

Mentalitet
Mål: Att verka för att fler buhundar genomgår antingen MH eller BPH
Åtgärder och utfall:
Under perioden 2018 genomgick 3 buhundar BPH. Prissättningen ser ut att vara ett problem vilket också diskuteras inom
SKK.

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 viltspår. Det största intresset har vi sett i Buhundspelen, men
ingen effekt i officiellt tävlande, även om deltagande i rallydnad ökar. Intresset för Nosework är stort och är inkluderat i
Poängjakten.

