
Internationellt samarbete för en sundare hundavel
Avel för sundare hundar kräver både nationellt och internationellt samarbete mellan olika intressenter och 
ett första steg är att skapa forum för möten och diskussion.  I det här informationsbladet kan du läsa om 
SKKs initiativ till en internationell workshopserie, om den åtgärdsplan som skapats och det arbete som nu 
har påbörjats runt om i världen.

Expertisen samlades under Dog Health Workshop
Förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en god hälsa och 
välfärd hos våra hundar har tagits fram under en internationell workshop 
som arrangerades av SKK i Stockholm 2012. Aldrig tidigare hade så många 
personer med kunskap om och ansvar för rashundars fysiska och mentala 
hälsa träffats för att tillsammans utforma en internationell åtgärdsplan för 
sundare hundavel. Läs mer på www.skk.se

Åtgärder för långsiktigt hållbar avel 
•	Nya rutiner för erkännande av nya raser 

och rasvarianter tas fram med hänsyn till 
bevarandet av genetisk variation. 

•	Befintliga rutiner för screening av gene-
tiska sjukdomar samt certifiering i olika 
länder listas och harmoniseras. 

•	Riktlinjer för användning och validering 
av genetiska tester utvecklas. 

•	Åtgärder för anatomisk sundhet och 
undvikande av extrema fenotyper införs. 

•	Rasspecifika avelsprogram utvecklas på 
nationell och internationell nivå.

•	Riktlinjer för hur beskrivning av hundars beteenden kan 
samordnas mellan olika länder tas fram.  

•	En webbaserad plattform för utbyte av information och erfarenheter 
mellan länder utvecklas.

Läs hela rapporten

SKKs roll på den internationella arenan
Avel för bättre hälsa och välbefinnande hos våra hundar ligger högt upp på 
SKKs dagordning och internationellt sett har vi kommit långt. Detta har 
gett Sverige en ledande position i det pågående internationella samarbetet 
för en sundare hundavel. 

SKK är en aktiv medlem i den internationella kennelorganisationen FCI 
(Fédération Cynologique Internationale) och har även gott förhållande till 
kennelklubbar i länder som står utanför FCI, såsom Storbritannien, Kanada 
och USA. Vi arbetar intensivt för ett utökat samarbete och större öppenhet 
mellan kennelklubbar, genetiker, veterinärorganisationer och djurvälfärds-
organisationer runt om i världen. Läs mer här.

Detta händer just nu
Internationella arbetsgrupper som 
representerar olika intressenter, 
såsom genetiker, veterinärer och 
kennelklubbar, håller på att bildas 
inom de sju ämnesområdena för 
vilka en åtgärdsplan har tagits fram. 
Arbetsgrupperna ansvarar för att 
arbetet drivs vidare och en avstäm-
ning planeras i samband med Dog 
Health Workshop 2015. 

Arbete inom de prioriterade äm-
nesområdena pågår redan och en 
viktig uppgift som arbetsgrupperna 
har framför sig är därför att sam-
ordna både pågående och planerade 
insatser.

Följ med in i framtiden!
Följ utvecklingen av det internatio-
nella avelsarbetet på hemsidan. Läs 
mer på DogHealthWorkshop.com.

Kontakta oss
Tveka inte att ta kontakt med 
oss som arbetar med Dog Health 
Workshop om du har frågor eller 
själv vill vara med och bidra till 
arbetet för sundare rashundar. Du 
hittar kontaktuppgifter här.

http://www.skk.se/in-english/dog-health-workshop-2012/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Dog%20Health%20Workshop/DHW-Report-Suggested-actions-130917.pdf
http://www.skk.se/uppfodning/SKKs-arbete-for-sund-avel
http://www.skk.se/in-english/dog-health-workshop-2012/
http://www.skk.se/in-english/dog-health-workshop-2012/contact/

