
Uppfödarmöte 2018-03-17 Svensk Rasklubb för Finsk Lapphund 

Efter en presentationsrunda presenterade SRFL statistik över Finsk Lapphund. Statistiken kommer 

från Hunddata och Lathunden. 

Hanar. 

Antal använda hanar i avel: 9,6 % av hanarna är använda i avel, det är ingen dålig siffra men alla höll 

med om att vi borde kunna få ner procentantalet i framtiden. Hanhundslista saknas i dagsläget på 

hemsidan och SRFL höll med om att det behövs en lista. 

Avelsdebut 

Rasklubben har som krav vid valphänvisning att hundarna ska vara 24 månader, i diskussionerna var 

det några röster som tyckte att man kunde använda yngre hundar. Ingen ändring kommer göras på 

Rasklubbens krav för valphänvisning. 

MH och BPH 

Diskussion gällande krav på MH eller BPH, risken är att folk inte testar sina hundar. Rasklubbens 

intentioner har hela tiden varit att valpar som hänvisas ska vara efter föräldrar med bra mentalitet. 

Mötet kom överens om att ändra kravet av MH eller BPG till rekommendation. 

Antal valpar per hane 

Rasklubben anser att 50 valpar per hane är max. Hanar med flest barnbarn visades också. 

Antal valpar per tik 

Tikar har inte lika många avkommor eftersom man inte får ta mer än 5 kullar. Däremot har de många 

barnbarn. 

Inavelsgrad 

Inavelgraden ligger på en bra nivå. 

HD och ED 

Antal röntgade hundar minskar, vi måste alla jobba med att få alla valpköpare att röntga. Priset på 

röntgen är högt och det kan vara ett problem, kan man kanske gå ihop som uppfödare och få ett 

lägre pris om man röntgar flera hundar samtidigt? 

A-höfter minskar och C-höfter ökar kan vi se av statistiken. 

ED-resultaten är bra. 

DM 

I Finland har man börjat testa för DN, vi har inga sjuka hundar ännu i Sverige och i nuläget borde vi 

avvakta med test för DN, om det dyker upp fall får vi ta tag i det då. 

Ögon 

Många diagnoser finns. Det är viktigt att ögonlysa regelbundet. 

Pompes lista 

Alla vill ha en uppdaterad Pompes lista på hemsidan. 



GDPR 

Den nya dataskyddslagen gör det svårt för oss att lägga ut sjukdomslistor. Rasklubben jobbar med 

frågan. 

HD Index 

Indexet rör sig hela tiden, om vi får sämre resultat generellt på våra hundar blir indexet högre på C 

och D till slut. 

Diskussion om hur man tänker framåt i nästa led gällande att använda c-höfter. 

 

 

 

 

 

 



REGISTRERINGSSTATISTIK 2010 - 2017



ÅLDER FÖR AVELSDEBUT 2010 - 2017



LÄMPLIGT ANTAL VALPAR PER HANE



HANAR MED FLEST AVKOMMOR



HANAR MED FLEST BARNBARN



TIKAR MED FLEST AVKOMMOR



TIKAR MED FLEST BARNBARN



INAVELSTREND



UTVECKLING HD

19 % röntgade 

hundar av de som 

är födda under 

2012 – 2016  



UTVECKLING ED

12,5 röntgade hundar 

av de som är födda 

under 2012 – 2016 



UTVECKLING ÖGON



UTVECKLING ÖGON



MH OCH BPH
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