
SKKs programförklaring

Svenska Kennelklubben ska , inom alla led i 
organisationen, bedriva och premiera en långsiktig avel 
där exteriöra faktorer alltid ska främja en god hälsa och 
därigenom säkerställa att våra rashundar har en 
utveckling som är hållbar över tid.

Genom vetenskap och beprövad erfarenhet kan och ska 
vi intensifiera vårt arbete - där den goda hundhälsan 
sätts i främsta rummet.



Prioriterade områden

• Hundarna ska kunna utföra för hundar naturliga beteenden.
• Andningsvägar ska tillåta god andningsförmåga utan att 

kirurgiska ingrepp krävs.
• En väl fungerande temperaturreglering.
• Hudveck ska, om de förekommer, inte kräva särskild 

omvårdnad för att undvika inflammationer. 
• Ögonskador, entropion, cherry eye och/eller rinnande ögon 

ska uppmärksammas och bevakas.
• Ryggraden ska utvecklas normalt.



Prioriterade raser

SKK bedriver hälsoarbete inom samtliga raser, men särskild kraft krävs 
inom vissa brakycefala raser, då 
• SKK, tillsammans med uppfödare m.fl., lägger stor vikt vid att förbättra 

hälsoläget inom dessa raser
• Departement, myndigheter och verk uppvaktar inom dessa raser
• Raserna har i ett flertal länder, utöver Sverige, lyfts som de med 

särskilda hälsoproblem, bl.a. Norge, Storbritannien, Holland och 
Tyskland 

Och inom de brakycefala raserna fokuserar vi i det första skedet på 
• Naturligt beteende
• Andningsvägar
• Temperaturreglering
• Hudveck
• Där även ögonskador och ryggraden ska beaktas i utveckling



Steg 1:Definiera mål per fokusras - vilka exteriöra mål 
behövs som grund för avelsarbetet?

Prioriterade områden har en stark koppling till exteriöra egenskaper:

• Att enas kring en exteriör målbild, enligt standarden, ger vägledning i vad som 
krävs för att nå önskvärt hälsoläge

• Önskvärd exteriör målbild skapas med hjälp av animeringsverktyg vilken 
kompletteras med en beskrivande text

• Arbete sker gemensamt mellan AG/RS samt berörda klubbar för att skapa 
exteriöra målbilder för respektive ras 

De exteriöra målen måste vara förenliga med lagstiftningens krav
De exteriöra målen behöver vara tydligt beskrivna och åskådliggjorda i SRD, RAS 
och domarkompendier 

?
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- Exteriör
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