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Avel och uppfödning av rashundar är funda-
mentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. 
Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger 
målet för verksamheten, framgår betydelsen 
av aveln genom texten ”att väcka intresse för 
och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, 
bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda 
rasrena hundar”. Hundavel och därmed 
hundrasers utveckling grundas på uppfödarnas 
val av avelsdjur samt på den användning som 
dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning 
för hundraser och deras möjlighet att anpas-
sas till framtidens krav. Därför skall avel och 
utveckling av rashundar vara målinriktad, 
långsiktig och hållbar. Med hållbar menas 
att den inte leder till brister avseende hälsa, 
mentalitet eller funktion eller tömmer rasen 
på genetisk variation.

Avel och uppfödning skall också ske i överens-
stämmelse med djurskyddslagstiftningen och 
Svenska Kennelklubbens grundregler. 

Till avel ska inte hundar med allvarlig sjukdom/
funktionshinder användas. Parningskombina-
tion som utifrån tillgänglig information ökar 
risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder 
hos avkomman ska undvikas

Svenska Kennelklubben ansvarar i samarbete 
med specialklubbarna för rasbildning, rasut-
veckling och rasvård. 

Rasbildning innefattar   
•	 Uppbyggnad	av	nya	raser	eller	av	nya	po-

pulationer av raser som redan förekommer 
i andra länder.

•	Återuppbyggnad	av	raser	som	på	grund	av	
liten numerär och hög släktskapsgrad är i 
behov av detta.

Rasutveckling skall präglas av en målinriktad 
och långsiktig anpassning av hunden till de 
krav som kan ställas på en exteriört och funk-
tionellt bra hund med god hälsa.

Rasvård kan innefatta genetiska hälsopro-
gram avseende såväl fysisk som mental hälsa 
samt övergripande hälso- och avelsprogram 
på populationsnivå. Kombinationer av dessa 
åtgärder kan förekomma i enskilda raser.

Svenska Kennelklubben skall medverka till 
utformningen av rasspecifika avelsstrategier 
samt: 

•	 Prioritera	avel	för	mentala	egenskaper	anpas-
sade till rasernas funktion och samhällets 
krav.

•	 Prioritera	avel	som	gynnar	avkommans	möj-
lighet till ett långt liv utan hälsostörningar. 

•	 Prioritera	 exteriör	 avel	 som	 gynnar	 god	
funktion och förebygger förekomsten av 
icke önskvärda egenskaper hos avkomman.

•	 Prioritera	avel	av	hundar	med	naturlig	fort-
plantningsförmåga. 

•	 Verka	 för	 en	 låg	 andel	 nära	 släktskaps-
parningar för att därmed minska inavels-
ökningen i hundraserna; medverka till 
att enskilda individer eller grupper av 
närbesläktade individer inte överutnyttjas i 
aveln. 

•	 Verka	för	att	minska	antalet	avelsrestrik-	tio-
ner, som inte är relaterade till hundrasernas 
sundhet men begränsar möjligheterna till ett 
effektivt utnyttjande av befintliga hundma-
terial; vid behov ta bort avelshinder mellan 
rasvarianter/raser, vilka bygger på olikheter i 
enskilda genpar t ex färg, hårlag och storlek. 
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