
SKK Policyuttalanden  

Här kan du ta del av utvalda yttranden av Svenska Kennelklubbens Avelskommittén. De 

grundar sig utifrån uttalanden om till exempel god avelssed, förtydliganden av regler och 

exempel på tolkningar. 

 

Tillämpning av genetiska tester i avelsarbetet 

Ur protokoll AK 5/2014 

§ 80 DNA-tester inom hundavel 

Genetiska tester är ett utmärkt verktyg i avelsarbetet för bättre hälsa hos våra 
hundar, förutsatt att dessa tester är tillförlitliga, relevanta och används på ett 
klokt sätt. Uppfödare och hundägare bör noggrant utvärdera nyttan med och 
konsekvenserna av ett genetiskt test innan detta utförs. Risken med ett ensidigt 
eller överdrivet fokus på DNA-testresultat är att andra viktiga åkommor eller 
egenskaper hamnar i skymundan. SKKs avelskommitté vill understryka vikten 
av att man i avelsarbetet utgår ifrån hur vanligt förekommande och hur stort 
kliniskt problem en sjukdom är, snarare än att utgå ifrån vilka tester som finns 
tillgängliga. Om en sjukdom inte utgör ett kliniskt problem i rasen och/eller det 
DNA-test som erbjuds för denna åkomma inte anses tillförlitligt är det bättre 
att avstå från att testa sin hund. Risken är annars att avelsbasen begränsas på 
felaktiga grunder, eftersom du som uppfödare är skyldig att ta hänsyn till 
testresultatet i ditt avelsarbete. Det är viktigt att ha i åtanke att hundavel handlar om mycket mer än 
enstaka sjukdomar, och att genetiska tester, ävenom de idag är många, inte ger hela bilden. 

 

Medfött navelbråck 

Ur protokoll AK 3/2000, 22 maj 2000. 

§ 85/125 Medfött navelbråck 

Medfött navelbråck är en genetisk belastning. 

Det kan generellt inte anses försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då 
avkomman löper större risk att få denna defekt. SKKs grundregler är tillämpbara. För att avgöra 
huruvida en hund med lindrigt navelbråck kan användas i avel eller inte behövs dock rasspecifika 
prioriteringar, där de avelshygieniska åtgärderna anpassas till rasens övriga defekter, numerär och 
genetiska bredd. Hundar med stora/grava medfödda navelbråck ska aldrig användas i avel. 

 

(Källa: Policyuttalanden, https://www.skk.se/sv/om-skk/det-har-ar-skk/skks-

organisation/kommitteer/avelskommitte-/policyuttalanden-fran-ak/ november-2019) 
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