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Bakgrund
På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska
finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis kallad RAS. Hundar och hundavel är numera
utsatta för granskning från många håll. År 1987 presenterade Europarådet en konvention om
hållandet av sällskapsdjur. Här påpekades bl.a. vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, d.v.s. en
avel som inte leder till defekta eller sjuka djur och som bygger på långsiktighet.
Allra viktigast är att landets uppfödare själva har intentionen att föda upp sunda hundar med
rastypiska egenskaper. Vid fullmäktige 2004 godkände Springerklubben förslaget till RAS som sedan
fastställdes av Svenska Kennelklubben. Detta innebär att vi sedan dess har tillgång till en avelsstrategi
som stöd i avelsarbetet.

Avelspolicy och avelsstrategi
Vad är vad? Avelspolicyn innehåller både de långsiktiga målen, som beskriver vår vision, vart vi vill nå
i framtiden och de kortsiktiga och mer konkreta mål som vi vill uppnå de kommande fem åren. I
avelspolicyn finns även en beskrivning över läget i rasen vad gäller mentalitet, jaktlig funktion, hälsa,
avelsstruktur och exteriör. Avelsstrategin beskriver hur och vad vi ska göra för att uppfylla de mål
som framgår av policyn.

RAS – vems ansvar?
Det fastslås i SKK:s grundregler (§ 2 Avelsetik) att varje ägare som upplåter sin hund till avel ska vara
väl förtrogen med RAS. Ansvaret för rasens framtid ligger alltid ytterst hos den enskilda uppfödaren
och ägaren till avelshunden. För att kunna fatta relevanta beslut behöver dock den enskilda
uppfödaren både allmänna kunskaper om avel och tillgång till fakta kring såväl den egna tiken som
den tilltänkta avelshanen.
Springerklubben har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och
fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda springrar. Utvecklingen och framtiden för vår ras
grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och aveln måste vara målinriktad, långsiktig och hållbar,
så att den inte leder till brister avseende hälsa, exteriör, mentalitet eller funktion. En förutsättning
för detta är att vi har en stor genetisk variation inom rasen.
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Rasens historia
England, rasens hemland
Hundar av spanieltyp var de tidigaste hundarna avsedda för fågeljakt. Spanieln anses ha sitt ursprung
i Spanien och kom via Frankrike till Storbritannien där den omnämns i litteraturen redan under 14001500-talen.
Det är också i Storbritannien som spanieln fått sin utformning och uppdelning i olika typer som så
småningom lett till utvecklingen av distinkta raser.
Spanieln har alltid förknippats med jakt och från början som viktig medhjälpare vid jakt med falk.
Spanielns uppgift var då att finna och bringa fågel på vingarna så att falken sedan kunde slå fågeln i
luften.
Den moderna användningen av spanieln som jakthund skiljer sig egentligen inte så mycket från den
ursprungliga. Spanieln väsentliga roll är fortfarande att i täckt terräng finna vilt och stöta det och att
därmed bereda jägaren möjlighet till skott. Det som tillkommit är att hunden sedan också skall finna
det skjutna viltet och att apportera det till jägaren.
Begreppet Springing spaniel har varit känt sedan århundraden men avsåg då inte någon särskild typ
av spaniel utan var mera en beskrivning av hundens sätt att jaga. Som ras erkändes engelsk springer
spaniel av The Kennel Club år 1902.
I likhet med många andra brittiska jakthundsraser har utvecklingen resulterat i olika populationer
dels med inriktning på exteriöra kvaliteter dels med inriktning på rena jakthundar med obetydlig
sidoblick på det exteriöra. Denna utveckling som resulterat i att rasen delats har varit markant sedan
1950-talet då man också införde championattitlar utan krav på kopplade meriter vilket ytterligare
bidrog till att påskynda uppdelningen av rasen.
Sverige
Några år in på 1900-talet infördes springern till Sverige med hundar av engelsk härstamning som
också följdes av hundar från Tyskland. Med uppehåll för krigsåren 1914-1918 kom sedan påspädning
av springern i huvudsak från England men också från Tyskland.
Med bildandet av en specialklubb, Svenska Spanielklubben (för spaniel, retriever och wachtelhund)
1945 , med åtföljande verksamheter med utställningar och jaktprov kunde rasen på allvar etableras i
Sverige.
Skall någon enskild uppfödare uppmärksammas bland många så är det jägmästare Stig Onnerfelt,
kennel av Bjerkefall, som mer än någon annan kom att prägla utvecklingen under 1950 och 60-talen.
Han importerade först hundar från England men senare framför allt topphundar från USA och
därmed var rasen på allvar etablerad i Sverige.
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Den senare utvecklingen av Springern i Sverige efterliknar den i hemlandet England men med några
års fördröjning. Uppdelningen av rasen i dels exteriört framstående utställningshundar och dels i
jaktligt framstående hundar på jaktprov är ett faktum men de båda grupperna återfinns i skilda
populationer.
Av de skälet redovisas den jaktligt avlade populationen i en särskild bilaga till RAS.

En Norfolk Spaniel målad 1778 av engelsmannen George Stubbs (1724-1806).

Engelsk Springer Spaniel är i grunden en genuin jakthundsras. Springern skall vara en stark, glad och
aktiv hund som skall arbeta i god kontakt tillsammans med sin förare. Det är just dessa egenskaper
som gör att den nu för tiden är populär både som jakthund och som en sportig familjehund.
Vi, Springerklubben och DU som uppfödare har ett gemensamt arv att förvalta. Vi har ett ansvar för
att bevara de rasspecifika egenskaper som ger Springern dess speciella karaktär och vara väl
införstådd i sambandet mentalitet - funktion - exteriör.
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Avelspolicy & avelsstrategier
2016 - 2020
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INLEDNING
Detta deldokument i Springerklubbens RAS, är till för att användas när det gäller att förverkliga våra
mål och strategier.
För att kunna förstå innebörden i målen och syftet med strategierna måste man läsa och tillgodogöra
sig hela RAS 2016-2020.
Mål och utvärderingar från 2004-2016 är mål och utvärderingar från förra RAS. Mål och strategier
2016-2020 är de mål vi vill nå.
Efter utvärdering av Springerklubbens första RAS från 2004 har en del revideringar gjorts, då vissa
mål har uppnåtts, eller för att vi har kunnat bedöma att vissa mål är för högt eller för lågt satta
utifrån den reella verkligheten.
Sammantaget kan man utläsa att en Engelska Springer Spanieln är en frisk och sund ras av god
exteriör standard, men att det finns åtgärder, till exempel inom mentalitet och funktion, som måste
vidtas för att förstärka rasens specifika och rastypiska egenskaper.

KLUBBSTYRELSENS UPPDRAG
Det åligger styrelsen för Springerklubben att:
* kontinuerligt vidareutveckla och uppdatera uppfödarutbildningen.
*sprida kunskap om alla de områden som omfattas av RAS: Jakt/funktion, mentalitet, hälsa,
avelsstruktur och exteriör.

LÅNGSIKTIGA MÅL
Den engelska springer spanieln ska fungera i samhället och uppvisa de rastypiska mentala
egenskaperna såsom självförtroende, vänlighet, intelligens och aktivitet. I rasen ska vi ej möta hundar
som visar omotiverad rädsla eller aggressivitet.
Vi ska ha en ras som lever länge utan hälsostörningar. Den genetiska variationen ska vara stor och
andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar ska vara låg.
Springer Spanieln ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom vattenpassion, apporterings- och
arbetslust samt följsamhet, lyhördhet och intelligens. Det ska inom rasen finnas hundar som hävdar
sig på såväl praktisk jakt som jaktprov.
Den engelska springer spanieln ska ha en funktionell exteriör och uppfylla standardens krav
på rastyp och helhetsintryck. Vi ska motverka ytterligheter i rasens exteriör, men tillåta
varierande typer inom rasstandarden. Det ska inom rasen finnas hundar som hävdar sig väl på
utställning.
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AVELSPOLICY
Mål från 2004-2016
att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda
springrar.
• att inavelskvoten (3 %) och den effektiva avelspopulationen på rasen skall bevaras på samma nivå
nästkommande 5-årsperiod.
• Att löpande information om inavelskvot och den effektiva avelspopulationen på rasen kommer att
ges i Springertidningen, på hemsidan samt på uppfödarmöten.
• att löpande informera om farorna med att överanvända hanhundar i aveln.

Utvärdering RAS 2004-2016
Avstämning mot målet.
Någon utvärdering är inte gjord.
Vi jobbar vidare för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och
exteriört fullgoda springrar.
Vi har lyckats behålla inavelsgraden (3 %).
Information om inavelskvot och den effektiva avelspopulationen på
rasen ges fortlöpande i Springertidningen och på hemsidan.
Information ges fortlöpande om farorna med att överanvända hanhundar i aveln.
Vad är gjort?
En blankett för att utvärdera årskullar finns på hemsidan
Någon koppling till valphänvisningen har inte gjorts.
Har strategin fungerat för att uppnå målet?
Nej
Är målet relevant?
Ja, målet om att avelsdjur mer systematiskt ska utvärderas är relevant, men kanske inte formen.
Behövs nya strategier för att uppnå målet?
Ja, om målet ska uppnås måste nya strategier till. Vilka är dock oklart.
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Sammanfattning/Nulägesbeskrivning
Uppfödarutbildningen måste regelbundet uppdateras.
Behövs några nya målsättningar gällande övergripande åtgärder?
Målsättningen om utvärdering är lovvärd, men har visat sig svår att genomföra. Här behöver man
tänka nytt.

AVELSTRATEGI:
Avelsstrategin är konkreta åtgärder, som ska genomföras under den kommande femårsperioden, för
att uppnå de kortsiktiga målen och komma närmare de långsiktiga målen.
Klubbstyrelsen ansvarar ytterst för att åtgärder genomförs i enlighet med strategin för att uppnå
målen i avelspolicyn. Avelskommittén ska praktiskt arbeta med att förverkliga strategin och arbeta
inom alla områden som ingår i avelspolicyn, dvs. mentalitet, hälsa, avelsstruktur, jakt och exteriör. En
viktig uppgift för klubbstyrelsen och avelskommittén är att stödja klubbens lokalavdelningar, så att
dessa kan arbeta lokalt i direkt kontakt med såväl uppfödare som enskilda hundägare.
Avelsansvarig, som även ingår i klubbstyrelsen, leder arbetet i avelskommittén och knyter till sig de
medarbetare, såväl inom klubbstyrelsen som externt, som för tillfället behövs inom respektive
område. Genomförda åtgärder redovisas årligen i verksamhetsberättelsen och avstämningar mot
målen görs kontinuerligt. För planerade åtgärder görs en årlig verksamhetsplan och budget.

Springerklubbens
framtida mål är:
Springerklubben har som ett övergripande framtida mål att väcka intresse för och främja avel av
mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda individer.
Vår ras utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur och aveln måste vara
målinriktad, långsiktig och hållbar, så att den inte leder till brister avseende hälsa, exteriör,
mentalitet eller funktion. En förutsättning för detta är att ha en stor genetisk variation på rasen.
Inavelskvoten (3 %) eller lägre, och den effektiva avelspopulationen på rasen skall ej överskridas
under nästkommande 5-årsperiod.
Löpande information om inavelskvot och den effektiva avelspopulationen på rasen kommer att ges i
Springertidningen, på hemsidan samt på uppfödarträffar.
Löpande informera om farorna med att överanvända hanhundar i aveln.
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Genomförda åtgärder redovisas årligen i verksamhetsberättelsen och avstämningar mot målen görs
kontinuerligt. För planerade åtgärder görs en årlig verksamhetsplan och budget. Springerklubbens
strategi för att nå angivna mål gäller en period om fem år, där inte annat anges.

Revidera uppfödarutbildningen.
Verka för att fler hundar deltar på MH och BPH.
Verka för att fler uppfödare och hanhundsägare utvärderar sina valpkullar gällande MH och BPH.
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MÅL 2004-2016
Jakt och funktion

• Att under en 5-årsperiod genom information och uppmuntran öka antalet starter med 20 % på
jaktprov, jaktanlagsprov samt funktionsbeskrivningar utifrån 2004 års startantal. 2004 hade vi 102
starter av working samt 24 starter av dual-purpose på jaktprov samt 50 funktionsbeskrivna springer
spaniel
• att arbeta med att utveckla funktionsbeskrivningar samt jaktanlagsprov.
• att arbeta med att anordna jaktprov med endast unghunds- och nybörjarklass samt i samarbete
med SSRK arbeta fram ett jaktligt prov som visar springerns jaktliga anlag .
• att genom information och uppmuntran öka antalet mentalbeskrivna hundar med 20 % under en 5årsperiod utifrån 2004 års antal beskriva hundar som var 249.

UTVÄRDERING RAS 2004-2016
VAD ÄR GJORT
Jaktprov:
Under perioden har flera åtgärder vidtagits för att öka intresset för att starta på jaktprov.
I samband med detta har det skett insatser för att utbilda domare, provledare, kommissarier,
funktionärer och instruktörer.
Flera av Springerklubbens avdelningar har under perioden anordnat jaktkurser.SSRK har tagit fram
nya provformer.
Grundprovet togs fram 2008 som en inofficiell möjlighet att under enklare former prova spanielns
jaktegenskaper. År 2011avslutades grundprovet och istället kom de nya jaktproven, nybörjarprov A
och B. Dessa prov är officiella och stambokförs
Jaktanlagsprov
Som nämnt ovan har det skett en utveckling av jaktproven som medfört att man
inte utformat ett jaktanlagsprov.
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Funktionsbeskrivning
Efter den inledande insatsen då beskrivare och testledare utbildades lämnade Anette Öhman och
Lotta Ahlberg-Wennersten i samråd med HS över ansvaret för funktionsbeskrivningen till en
funktionsbeskrivningsgrupp. Denna grupp har bland annat arbetat med att ta fram förslag på
fortbildning och revideringsåtgärder.
En konferans hölls 2009 då ena dagen handlade om funktionsbeskrivning. 3 hundar beskrevs också
under dagen

HAR STRATEGIN FUNGERAT FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN
Jaktprov
Målet med att öka deltagandet på jaktprov med 20% har inte uppnåtts
Dock kan vi konstatera att sedan nybörjarproven blivit officiella har deltagandet på jaktprov ökat hos
ESS av dual- purpose typ. Tittar vi däremot på hur många av dessa hundar som har gått till pris/blivit
godkända ser siffrorna annorlunda ut. 2012 gick 10 av 33 till pris/blev godkända och 2013 blev 11 av
29 hundar godkända och 2015 blev 5 av 26 hundar godkända.
Jaktanlagsprov
Som nämnts ovan har det skett en utveckling av jaktproven som medfört att man inte utformat ett
jaktanlagsprov
Funktionsbeskrivning
Vi kan se att antalet hundar som funktionsbeskrivits har minskat.
Som vi kan avläsa av tabellerna nedan har vi inte lyckats uppnå en generell ökning av ovan nämnda
provformer/beskrivningar.
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Jaktprov, inklusive nybörjar prov A och B

Årtal

Antal
Dualpurpose
10
17
26
16
10
10
12
33
29
17
26

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Antal
working
55
42
56
53
63
74
61
65
60
68
59

Anmärkning

Införande av nybörjarprov

Statistik nybörjarprov 2012-2015

Årtal

Totalt
antal
starter

Nybörjarprov A
Antal
IG
GK
starter

Nybörjarprov B
Antal
IG
GK
starter

66

Antal prov
Enbart Med
A/B
fler
klasser
10
1

2012

30

21

9

36

22

14

2013

60

13

2

18

9

9

42

32

10

2014

40

11

3

15

11

4

25

15

10

2015

46

6

3

10

8

2

36

28
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Statistik grundprov 2008-2011
Årtal
Totalt antal
startande ESS
2008
49
2009
55
2010
24
2011
31
* GK har här betydelsen godkänd

Antal startande
Totalt antal GK
dual- purpose ESS
38
43
21
27

13
12
5
12

13

Antal dualpurpose ESS med
GK
4
6
5
11

Mentalitet
Mål från2004 - 2016

Avstämning mot mål att öka antalet ESS som funktionsbeskrivits med 20%
Årtal
Antal
2009
57
2010
23
2011
2012
2013
2014
2015

39
24
6
9
4

ÄR MÅLEN RELEVANTA
Ja
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BEHÖVS NYA STRATEGIER

Eftersom målen inte uppnåtts behöver vi inför kommande period arbeta för att få en samlad
bild av situationen. Därtill är det önskvärt att vi dels arbetar vidare med information samt
sprider kunskap om hur man avelsstrategiskt kan arbeta med dessa frågor. Det är också av
vikt att vi arbetar fram konkreta handlingsplaner.
*Att genom information och uppmuntran öka antalet mentalbeskrivna hundar med 20 % under en 5årsperiod utifrån 2004 års antal beskriva hundar som var 249.

VAD ÄR GJORT
Information om MH (Mentalbeskrivning Hund) mentalbeskrivning har funnits i Springertidningen.
Mentaliteten har tagits upp på flera avels/medlemskonferanser, bland annat på
en konferans år 2009 då en dag handlade om MH och BPH. 3 hundar mentalbeskrevs också den
dagen.
Sedan i maj 2012 har Svenska Kennelklubbens en egen mentalbeskrivning, BPH (Beteende- och
Personlighetsbeskrivning Hund) BPH börjar få större spridning då den vänder sig till alla hundraser
utan prioritering.
HAR STRATEGIN FUNGERAT FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN
Under femårsperioden 2005-2009 har det skett en ökning gällande hundar som MH-beskrivits.
Detta är till stor del ett utslag av 2007 års höga andel av MH-beskrivna hundar. Tittar vi däremot på
ett medelvärde under denna period samt under hela 11-årsperioden så har vi inte nått det
önskade målet. Dock ger detta inte den totala bilden då det under tidsperioden tillkommit BPH,
något som tilltalar fler och fler Springerägare.

MH statistik 2005-01-01-2015-12-31
År
Antal
2005
86
2006
73
2007
119
2008
65
2009
68
2010
67
2011
62
2012
50
2013
46
2014
39
2015
37
2016
7

Känd mentalstatus
84
73
118
63
67
66
57
48
46
37
37
7
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Avbrutit
1 ägaren, 1 beskrivaren
1 ägaren
2 ägaren
1 ägaren
1 ägaren
3 ägaren, 2 beskrivaren
1 ägaren, 1 beskrivaren
2 ägaren
-

Statistik BHP
År
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Antal

Genomfört

1
10
11
18
56

1
10
11
18
51

Avbrutit

4 av ägaren 1 av
beskrivaren
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Faktiska värden BPH

ÄR MÅLET RELEVANT
Ja
"BEHÖVS NYA STRATEGIER:
BPH ska inkluderas i framtida strategier För att kunna kartlägga springerns mentala status. I nuläget
behövs minst 200 BPH beskrivna hundar för att räkna ut ett medelvärde. För att uppnå detta
sponsrar Springerklubben med halva anmälningsavgiften under 2017 eller tills totalt 200 hundar som
gjort BPH uppnåtts.

17

Framtida Mål
2016 Att -2020
Jakt, funktion och mentalitet
•

öka kunskapen om rasens funktion hos uppfödare, hundägare och valpspekulanter.

•

Att förbättra arbetslust, samarbetsvilja, vattenpassion och förmåga att fokusera samt
minska stress.

•

Arbeta för att få fler springerägare att starta på officiellt jaktprov.

•

Att öka andelen starter på nybörjarprov.

•

Att medverka till att utforma nybörjarprov som visar springerns jaktliga anlag.

•

Att genom information och uppmuntran öka antalet hundar som gör MH eller BPH.
Vad gäller BPH är målet i första hand att uppnå 200 hundar som gjort BPH.
Ett mål på 500 hundar är önskvärt, men får ses som ett långsiktigt mål

* Med utgångspunkt från 2016 års statistik .
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Strategi:
•

Kontinuerligt informera om jakt och funktion via klubbens samtliga informationskanaler.

•

Informera om vad hundens jaktliga anlag får för konsekvenser/nytta i vardagslivet t.ex via
artiklar i Springertidningen .

•

Stimulera till fler träningstillfällen och ökade utbildningsinsatser med syfte att fler ska starta
på jaktprov.

•

Att stimulera till att uppfödare tar hänsyn till dessa parametrar i avelsarbetet. Genom att öka
kunskapen om hur dessa har en långsiktig påverkan på arbetskapaciteten. Men också belysa
hur dessa parametrar påverkar vardagslivet med hunden.

•

Arbeta för att fler hundar startar på jaktprov.

•

Att vika en del av varje avelskonferens till mentalitet och funktion.

•

Gemensamt med SSRK och övriga spanielklubbar verka för att stimulera till träning och
provstart.

•

Marknadsföra Engelsk Springer Spaniel som en stötande och apporterande fågelhund i olika
informationskanaler.

•

Verka för att jaktprovsekipagen är väl förberedda för start på nybörjar prov genom att
stimulera till fler träningstillfällen.

Verka för att stimulera till träning och provstart.
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Hälsa
Mål från 2004 - 2016

En av grundpelarna i sund hundavel är givetvis en god hälsa. Även om springern är en frisk ras med få
problem är hälsofrågorna alltid i fokus. Kortfattat kan sägas att det totala hälsoläget för tillfället ser
stabilt ut för rasen. Med hjälp av forskningen är vi på väg att få verktyg ,DNA-test för att hantera ett
allvarligt hälsoproblem, PRA.

Höftledsdysplasi (HD) är en i raden av genetiska sjukdomar hos våra hundar Det är en ärftlig sjukdom
som ger en felaktig utveckling av höftleden vilket ger upphov till förslitning av brosket i höftleden
med benpålagringar som följd.
Höftledsdysplasi karaktäriseras som överdriven slapphet i ledkapseln och dess ligament, samt att
ledkulan inte är normalt placerad i leden Det är inte bara genetiken som styr utvecklingen av HD.
Diet och motion kan visa sig ha betydelse för sjukdomens utveckling. Övervikt och obalanserat
näringsinnehåll kan förvärra höftledsdysplasin.

Enligt enkäter, försäkringsstatistik och annan forskning vet vi att vår ras är överrepresenterad vad
gäller hudproblem, öronproblem, juvertumörer och glaukom.
Hudlidande medför ett stort problem både för hunden och dess ägare. Det kan ofta vara ett livslångt
problem. Öronlidanden har här ett samband.
Juvertumörer är ett problem som förkortar många tikars liv.
Ögon: Stamtavlestudier visar att vi har många anlagsbärare för PRA, ibland dubblerade, i många
hundars stamtavlor. Detta ger stor oro inför framtiden Vi vet inte när eller om det kommer ett DNAprov för PRA på vår ras. Vi kan också se en ökning vad gäller multifokal RD De flesta uppfödare
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ögonspeglar sina hundar innan parning. Ett hälsoprogram medför således inte några stora
förändringar för uppfödarna.

Glaukom är ett problem som har en stor gråzon. Många fall förblir oupptäckta pga. tystnadsplikten
hos veterinärkåren samt annan byråkrati. Vi är klart överrepresenterade jämfört med andra raser vad
gäller glaukom. Hundarna kommer in akut på ett djursjukhus eller klinik. Hunden opereras akut, dvs.
ögat tas bort och sällan finns då en ögonspecialist som kan skriva ut den s.k. ”gula lappen” som
medför att fallet blir känt och registreras hos SKK. Glaukom är ett stort lidande för hunden med stor
smärta. Ofta drabbas även det andra ögat vilket medför avlivning för hunden. Hunden drabbas ofta
av glaukom under sina bästa år 3-5 års ålder

Fucosidos är en sjukdom på vår ras som har fått alltför stora proportioner. Fuccosidos är ett stort
lidande för hund och också ägare, naturligtvis även för uppfödaren. Vi har dock varit förskonade från
mer än ett fåtal drabbade och sjuka djur under åren. Anlagsbärare har vi funnit efter att de flesta
uppfödarna har låtit DNA-testa sina avelsdjur. Med hjälp av DNA-testet kan vi avelsmässigt arbeta för
att bli av med anlaget genom att para två DNA-testade och fria föräldrar. Om speciell anledning finns
dvs. om hunden i fråga lämnar sådan avkomma att det tillför rasens något speciellt kan uppfödaren
para en DNA-testad och fri hund med en ej testad hund. I en sådan kombination kan inga sjuka djur
produceras. Dessa avkommor skall naturligtvis testas innan de skall användas i avel.
Höftledsdysplasi (HD): Från att ha varit mindre vanligt än hos övriga raser kan man idag se en
tendens att det är i storleksordning mer likt övriga raser.

Utvärdering RAS 2004-2016
De ovanstående strategierna är inte kopplade till specifika kortsiktiga mål, utan får ses som
övergripande strategier för en god hälsa i rasen.
Andelen hundar med katarakt, glaucom, PRA och RD hålls på en låg och stabil nivå.
Arbetet med att samla in blodprover från PRA-drabbade hundar samt deras släktingar för framtida
forskning fortgår.
Vad är gjort?
*Rasens hälsoläge hålls fortlöpande under strikt uppsikt för att i tidigt skede kunna uppmärksamma
eventuella hälsoproblem. En upprepning av hälsoenkäten är gjord 2014 till ägarna av 541 hundar
födda år 2008, enkäten besvarades av 217st.
*Ett intensivt och fruktbart samarbete har genomförts med specialistkompetens inom olika
områden. Goda kontakter har skapats med SKK:s avelskommitté och SLU samt en rad andra
veterinära specialister.
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*Kontinuerlig uppföljning av antalet PRA-fall har gjorts.
Utvecklingen av DNA-tekniken gällande PRA har följts och getts stöd, bland annat genom att en stor
mängd blodprover på drabbade hundar och deras släktingar har samlats in för framtida forskning.
Ett mycket nära samarbete med både SLU och SKK:s avelskommitté har upprätthållits.
Har strategin fungerat för att uppnå målet?
Genom att kontinuerligt vara uppmärksam på alla tecken på förändringar i rasens hälsoläge finns
goda möjligheter att i ett tidigt skede uppmärksamma uppfödare och hanhundsägare på eventuella
hälsoproblem och att vid behov skapa nya strategier för att stävja ohälsa i rasen.
Målet är inte konkret mätbart, utan får ses som ett kontinuerligt arbete som ständigt måste
upprätthållas. Inte minst gällande inrapportering av glaucom.

Är målet relevant?
Det långsiktiga målet att ”vi ska ha en ras som lever länge utan hälsostörningar” är i högsta grad
relevant.
Behövs nya strategier för att uppnå målet?
Rutinmässig sammanställning av relevanta underlag som beskriver rasens hälsa, såsom t.ex. SKK:s
veterinärdata, försäkringsstatistik och enkätundersökningar torde räcka för att bevaka det allmänna
hälsoläget i rasen. Hälsoenkäten är viktig för att kartlägga hälsoproblem som inte är så kostsamma
att de är ersättningsbara via försäkringen, men som kan vara väl så besvärliga för hund och
hundägare.

Behövs nya strategier för att uppnå målet?
De nuvarande strategierna bör vara tillräckliga i dagsläget.
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Framtida Mål
2016-2020
*Genom kontinuerlig kartläggning av hälsoläget i rasen införskaffa kunskap som kan förmedlas till
uppfödare och hanhundsägare.
*Att ytterligare stärka rasens goda hälsa och minska förekomsten av de ärftliga sjukdomar vi har i
rasen.
*Att undvika spridning av hos rasen ej så vanligt förekommande, men för drabbade hundar och deras
ägare allvarliga hälsostörningar.
* Att behålla den låga procent på höftledsdysplasi (hd) relativt konstant under kommande 5 år.
* Att andelen hundar med hd grad C -D- E skall vara lägre än 15 procent.
*Att fler ögonlysningar av hundar äldre än fem år ska göras för att kartlägga spridningen av PRAanlag.
*Att bibehålla den låga andel hundar som har bakre polär katarakt samt fokal RD.
*Att arbeta för och informera om HD Index och vikten av att så många ESS som möjligt HD röntgas
för att det ska bli ett så korrekt index som möjligt.

Strategi
* Att år 2017 göra en webbaserad hälsoenkät med samma frågeställningar som i tidigare enkät i syfte
att se eventuell förändring.
*Utveckla enkla rutiner för inrapportering av ej centralt registrerade ärftliga sjukdomar till
avelskommittén. Kommittén ska utveckla förtroendeskapande rutiner för hur informationen sedan
ska spridas till uppfödare och hanhundsägare.
Kontinuerligt utvärdera statistik från försäkringsbolagen gällande veterinärvård och liv för att bevaka
hälsoutvecklingen. Sprida kunskap om ärftliga faktorer och miljöfaktorer, som kan leda till hud- och
öronproblem samt ge lättillgängliga skötselråd till hundägare kring vanliga ej så allvarliga diagnoser.
*Stödja forskning kring allvarliga hälsostörningar, så att dessa begränsas i rasen. Exempel på sådana
hälsostörningar kan vara pyometra, glaucom, epilepsi, sköldkörtelrubbningar, kronisk hepatit,
juvertumörer och hudproblem.
*Skapa goda kontakter med specialistkompetens inom aktuella område
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HD
* Att nuvarande hälsoprogram känd höftledsstatus på båda föräldradjuren skall gälla och att vi skall
bevaka utvecklingen av HD på vår ras.
* Att informera om att endast para hundar med A och B höfter.

* Genom information till hundägare och uppfödare poängtera vikten av att så många djur som möjligt
har känd status på höftleder och, för att kunna göra säkrare riskbedömningar.
* Sprida information om vikten av att inte enbart titta på det aktuella avelsdjurets HD-status, utan
även ta med tillgänglig information rörande familjebilden, sk HD Index som införs från 2018.

Ögon
*Uppmana uppfödare och hundägare att lysa äldre hundar.
Särskilt viktigt är att lysa äldre hundar som har kända anlagsbärare i sin härstamning.
*Att göra årliga uppföljningar av resultat samt att informera om detta.
*Hund näthinneveck/lindrig retinal dysplasi kan användas i avel, men i kombination med hund som
är ua.
*Det är angeläget att en tillräckligt stor andel av populationen ögonlyses, helst i högre ålder för att
hälsoläget gällande ögonsjukdomar ska kunna kartläggas kontinuerligt.
*Att fortsätta att samla blodprov från PRA-drabbade hundar samt deras släktingar för framtida
forskning.
*Återkommande information om glaukom i Springer tidningen, på webbsidan och på uppfödarträffar
*Att utveckla en enkel rutin för inrapportering av glaukom till avelskommittén.
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Resultatet av senaste hälsoenkäten.

Populationen utgörs av de hundar som registrerades 2008. Adressuppgifter för dagens ägare till
dessa hundar fanns för 541 stycken. Enkäten besvarades av 217 stycken.

Allmänt
Totalt 26,3 % är kastrerade, 22,1% tikar och 31,6% hanar.
Enkätsvaren fördelar sig på 56,2% tikar och 43,8% hanar.

Sjukdom

2002

2008

Sköldkörtel
Öron
Hud
Allergi
Hälta
Tumör
Ryggont
Annan sjukdom
Ej frisk idag
Avliden

3%
36%
34%
9%
3 st
12%
3%
13%
12%
16 st

2,80%
18,90%
6,50%
9,70%
43 st 19,8%
13,80%
1,40%
16,10%
10,10%
5 st
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Den stora skillnaden mellan resultaten 2002 och 2008 års enkät vad gäller öron och hud beror på att
2002 togs alla med svar med t.ex. 1 öroninflammation eller 1 besök hos veterinär avseende
hudåkomma. Så är inte fallet i 2008 års statistik. Vi har räknat på återkommande och kroniska fall.

Mentalitet
Vaktat
föremål
Utfall
föremål
Utfall hund
Utfall
människa
Bitit
människa
Skotträdd

2002

Hanar

Tikar

2008

Hanar

Tikar

9%

9,70%

12,60%

7,40%

5 st
27%

39%

18%

4,10%
29%

37,90%

21,30%

8%

12%

5%

7,80%

12,60%

4,10%

6%
14%

11%
8%

3%
19%

6,50%
11,10%

11,60%
11,60%

2,50%
10,70%

26

Ögonstatistik från SKK Avelsdata

Ögon Gamla protokollet
2008-2014

Antal

Diagnos
öga ua
ögon uppföljning
Corneadystrofi
icke ärftlig katarakt
katarakt BP lindrig utbredning
katarakt BP
katarakt ÖP lindrig utbredning
katarakt ÖP måttlig utbredning
katarakt ÖP
PPM, iris-iris, lindrig
retinopati, sannolikt ej ärftl
Retinopati
PRA generell
Näthinneveck
Glaukom
gonioskopi ua
lindr. förändring, gonioskopi
måttl. förändring, gonioskopi
kraft. förändring, gonioskopi
katarakt total, icke ärftlig
katarakt total
katarakt ÖP kraftig utbredning
främre Y-sömskatarakt
retinopati, PRA-liknande
multifokal RD

1065
4
5
18
4
4
8
2
7
3
6
5
16
5
3
45
1
4
2
1
1
1
2
2
4
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Ögon Nya protokollet

20082014

Ögon Nya protokollet

20082014

Diagnos
Öga UA

Antal
681

Antal
4

PPM, iris-iris lindrig

9

PPM, iris-iris måttlig

2

Lindrig RD/näthinneveck

3

Multifokal RD

3

Kongenital katarakt, partiell cortex.
Genetisk betydelse okänd
Colobom, lindrig

3

PLD, normal

10

PLD, <½

2

PLD, 3/4-total, flödeshål

3

Distichiasis

8

Katarakt, total.

0

Katarakt, total. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre,
lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
Katarakt, partiell cortex främre,
måttlig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre,
måttlig. Ej Ärftlig
Katarakt, partiell cortex främre,
måttlig
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig.
Ärftlighet kan f.n EJ bedömas

2
8

Diagnos
Katarakt, partiell cortex bakre,
måttlig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex bakre,
måttlig. Ärftlighet kan f.n EJ
bedömas
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,
lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,
lindrig. Ej Ärftlig
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,
lindrig. Ärftl. Kan f.n EJ bedömas
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell,
lindrig. Genetisk betydelse okänd
Katarakt, partiell cortex, BPK,
lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex, BPK,
måttlig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex bakre,
lindrig. Ärftlig
Katarakt, partiell cortex,
punktformig, lindrig. Genetisk
betydelse okänd
Katarakt, partiell cortex,
punktformig, lindrig. Ej ärftlig
Katarakt, partiell cortex,
punktformig, lindrig. Ärftl. Kan f.n EJ
bedömas
Glaukom
Progressiv retinal atrofi (PRA

2

Retinopati. Ej ärftlig

2

1

1

1

Retinopati. Genetisk betydelse
okänd
Entropion

5

Ektropion

1

1
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1

1
1
4
4
2
3
1
1

2
2

3
9

1

Katarakt, partiell cortex bakre,
Kraftig. Ärftlig

1

MÅL 2004-2016
Avelsstruktur

HD statistik från SKK Avelsdata
Statistik HD 2008 – 2015 snitt 15%. I denna sammanställning ligger C på 11,65% D på 2,8%och E på
0,3%
Grad A

Grad B

Grad C

Grad D

1259 stycken

437 stycken

232 stycken

56 stycken

29

Grad E
7

stycken

En god avelsstruktur är en förutsättning för att förebygga hälsodefekter kopplade till hög inavelsgrad.
Vi har fortfarande några avelshundar som överanvänds , men för närvarande ligger inavelsgraden
generellt på en tillfredställande nivå.

Vi har ett uppfödararv att förvalta från 1100 talet. Det är ett stort ansvar som vi uppfödare tar på oss
när vi föder upp Engelsk springer spaniel. Vi får aldrig glömma att vi skall lämna rasen efter oss i
samma, eller till och med bättre skick än när vi tog över den efter äldre generationers uppfödare.
Det är varje uppfödares skyldighet att ha kunskaper om rasens ursprung och utveckling mentalt,
jaktligt och exteriört.
Rasen har hittills varit förskonad från stark inavel och den effektiva avelspopulationen har de senaste
10 åren varit god. Detta är något som är oerhört viktigt att behålla och bevara. På vår ras med ca
1000 registreringar per år, är det inte lämpligt att använda en hane till mer än 10 % av ett normalårs
registreringar, eller ca 100 avkommor under hundens livstid.

*Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda
springrar.
*Att inavelskvoten (3 %) och den effektiva avelspopulationen på rasen skall bevaras på samma nivå
nästkommande 5-årsperiod.
*Att löpande information om inavelskvot och den effektiva avelspopulationen på rasen kommer att
ges i Springertidningen, på hemsidan samt på uppfödarmöten.
*Att löpande informera om farorna med att överanvända hanhundar i aveln.
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Utvärdering RAS 2004-2016
*Målet är inte konkret mätbart, utan får ses som ett kontinuerligt arbete som ständigt måste
upprätthållas.
*Inavelsgraden har hållit sig på samma låga nivå(3%) så arbetet fortlöper för att behålla den.
*En ökad medvetenhet och kunskap hos uppfödarna har gjort att tendensen till minskad
inavelsökning har hållit i sig.
*Information via springerklubbens alla informationskanaler.
Att det är betydligt enklare nu att beräkna inavelsgrad via SKK Avelsdata är troligen en starkt
bidragande orsak till den positiva utvecklingen.
*Artiklar om genetik och avel är publicerade i Springertidningen och på webbsidan.
*Centrala Avelskonferenser har anordnats i februari 2011, 2013 och ytterligare en i februari 2016.

Framtida Mål:
2016-2020
*Att öka kunskapen om avel och uppfödning hos uppfödare och hanhundsägare.
*Att inavelsgraden ej ska öka i rasen.
*Att en hanhund ska bli far till högst 10 % av valparna i sin generation (dvs. 59 valpar totalt under sin
livstid vid nuvarande registreringssiffror)Strategi:
*Att genom klubbens samtliga informationskanaler sprida kunskap om genetik och avel.
*Att stimulera till lokala uppfödarträffar och utbildningar i ämnet.
*Fortlöpande informera om vikten av att hålla en låg inavelsgrad i rasen.
*Hane bör ej ha mer än 10 % av antalet födda valpar, per år ,under sin livstid.
*Informera om vikten av att hane ej bör ha mer än 10 % av antalet födda valpar per år under sin
livstid.
* På hemsidan informera uppfödare och hanhundsägare att själva ha kontroll på antalet avkommor
efter enskilda avelsdjur.
När en hanhund uppnår maximalt antal avkommor kommer det att upplysas om detta i ST. Valpar
efter denna hanhund kommer då ej vidare att hänvisas via Springerklubbens valphänvisning.

Tik och hanhundsanvändning.
*Ett viktigt verktyg för att bibehålla den låga inavelsgraden i rasen är att begränsa användandet av
varje enskild hund. Därför bör en hund ej vara förälder till mer än 10 % av hundarna i sin generation.

*Valpar efter hanhundar som lämnat 59 eller fler svenskfödda avkommor hänvisas ej på
valpförmedlingen . (Enligt 2016 års registrerings siffror.)
*Man bör intensifiera informationen beträffande överanvända hanhundar via samtliga
informationskanaler i SK.
*Hanhundar som överstiger det uppsatta målet på 10 % kommer att redovisas i Springerklubbens alla
informationskanaler.
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Farfarskurva

Regnr
N12334/98
S39467/98
S59347/94
S20460/94
S13244/96
S51008/97
S50746/99
S48499/99
S39720/99
S58866/92
N22353/96
S52888/2002
N06821/95
S52471/2000

Hundnamn
WHISBORNE ANGUS
OG
MELVERLY MYSTERY
MAKER
SIEGER'S MIDNIGHT
SPECIAL
MISTILY'S WIZARD
FROM OZ
ROWNTREE SENSE OF
TASTE
GOLDMOORE'S GOOD
AS GOLD
TRIMERE TRIBBIANI

Föd.år
1998

Sv.födda avk.
155

Övr. avk Sv. barnbarn
12
514

Öv.barnbarn

1997

214

12

392

15

1992

97

0

357

0

1993

79

0

350

3

1995

82

0

340

0

1997

64

0

247

7

1999

111

4

EASTRIDING BLACK
TUXEDO
CLEAVEHILL HOCUS
POCUS
HAZELWOODS SAMMY
DAVIS
MOMPESSON ROYAL
EXCLUSIVE
FRAELIGHTE FULL
FRONTAL
NIMBLEWHIT FLOWER
POWER
MOMPESSON SKY
VIEW

1994

76

3

243
231

13
8

1998

110

2

224

11

1992

35

1

224

2

1995

75

6

223

6

1999

85

0

216

1

1995

13

12

206

35

1999

105

2

204

10
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29 hanhundar som är födda år 1992 och framåt som har mellan 100-625 barnbarn.
De 15 hanhundarna, i den nedre tabellen födda 2000 och framåt, har lämnat många avkommor och
barnbarn och kommer att lämna ett stort avtryck i avelsbanken.
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Farfarskurva
Regnr.

Hundnamn

S13754/2000

Barecho Fun For The
Future
Wongan Kadenza

S59589/2003

S33063/2002 Trollängens Maximum
Effect
S19454/2008 Goldmoore’s Gold
Dreamer
S53402/2002 Cleavehill Lloyd’s Spirit
S43120/2004 Calvdale partner In
Crime
S27216/2004 Eastriding Versace
S40569/2005 Beautelle Katch
ThBreeze
S31832/2001 Trollängens Cross
Country
S12130/2004 Graftonbury Total
Recall
S50511/2009 Barecho Zuper
playmaker
S41960/2001 Elgentorpets Keno
S15013/2005 Beresford Benefektor
S11170/2007 Stardom Special Effect
S54989/2002 Stardom Soul Player

Född.år Sv.födda
Öv.
Sv.födda
avkommor avkommor barnbarn
2000
195
5
626

Öv.
barnbarn
42

2003
2002

170
110

11
7

473
226

33
11

2008

125

13

209

26

2002
2004

133
70

0
3

168
167

12
0

2000
2004

68
76

1
1

150
142

9
2

2001

81

7

137

20

2001

61

1

131

2

2009

64

7

122

5

2001
2004
2006
2002

77
82
75
74

0
0
5
0

122
118
106
101

0
0
0
1

Sammanfattning
*Stimulans behövs för att öka intresset för främst uppfödarträffar på lokalnivå.
*Uppfödarutbildningen måste hållas vid liv och uppdateras regelbundet.
*Centrala uppfödar-/avelskonferenser bör arrangeras regelbundet.
*Ökningen av inavelsnivån är förnärvarande tillräckligt låg. Dock kan överanvändning bli ett problem
i o m att vi har några hanhundar som används till 100-200 avkommor. Vi kan också genom att inte
överanvända hanhundar undvika att ett avelsdjur får för många barnbarn.
*Även problematiken med att unga hanhundar överanvänds innan de har någon utvärderad
avkomma bör uppmärksammas.
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Behövs några nya målsättningar gällande avelsstruktur?
*Något måste göras åt de hanhundar som överanvänds i aveln och som dessutom får många
barnbarn.
* Information via Springertidningen .
* Informera i Springertidningen om de hanhundar som passerat gränsen , både vad gäller antal
avkommor och barnbarn.Gällande antal barnbarn?
Det är oklart vad man ska göra för att komma tillrätta med detta.
16 hanhundar födda efter 1992 har lämnat mellan 200-600 barnbarn.

MÅL 2004-2016
Exteriör

*Att bibehålla den höga andelen förstapristagare och hundar med CK som vi har i dag genom att
utvärdera utställningskritiker vart 5: år samt informera i Springertidningen, på hemsidan och vid
medlemsmöten
*Att öka förståelsen för sambandet mellan konstruktion och rasens ursprungliga funktion hos
uppfödare och exteriördomare genom information vid uppfödarträffar, avelskonferenser samt
genom info på hemsidan och i tidningen .
*Att öka förståelsen för de olika rasvarianter som finns inom rasen hos olika uppfödare och
exteriördomare genom att arbeta för att öppnare arbetsklimat.
Avel av rashundar förutsätter självklart att de hundar som föds upp följer gällande rasstandard.
Därför är även exteriör ett prioriterat område. Den stora andelen hundar som får CK och/eller
excellent, visar att rasen har många hundar med utmärkta exteriöra förtjänster. Prissättningen på
utställningar är konstant över tid.

* Att hos uppfödare och hanhundsägare öka kunskapen om sambandet mellan exteriör och funktion
samt om rasens olika typer.
*Behålla den höga andelen som tilldelas excellent samt hundar som tilldelas CK på utställning.
Öka kunskapen om rasen hos officiella exteriördomare som inte är rasspecialister.

34

Utvärdering RAS 2004-2016
Målet är inte konkret mätbart, utan får ses som ett kontinuerligt arbete, som ständigt måste
upprätthållas. Det är svårt att peka på en stor förändring gällande förståelsen för sambandet mellan
konstruktion och rasens ursprungliga funktion.
Klubben deltog aktivt vid exteriördomarkonferensen 2014 där det presenterades ett nytt
Raskompendium.
Hans Rosenberg höll ett föredrag om rasens exteriör vid avelskonferensen i feb 2016 med
efterföljande workshop och gruppdiskussioner.
Då målet inte är konkret mätbart är det svårt att säga när det är uppnått. Ett kontinuerligt arbete
krävs.
Vid exteriördomarkonferensen 2014 var budskapet om rasens familjetypsvariationer prioriterat.
I rasförträdarna finns ett stort intresse för exteriör och en stor andel av uppfödarna har erfarenhet av
exteriörbedömning.
Prissättningen på utställningar är konstant över tid.

Framtida Mål:
2016-2020
*Att hos uppfödare och exteriördomare öka förståelsen för sambandet mellan konstruktion och
rasens funktion.
*Att hos exteriördomarna öka förståelsen för de familjetypsvariationer som förekommer inom rasen.
*Att bibehålla den höga andelen förstapristagare och CK-hundar som vi har idag.

Strategi:
*Stimulera till deltagande på exteriörkurser.
*Göra årliga uppföljningar av utställningsresultaten samt informera om detta.
*Medverka på exteriördomarkonferanser som anordnas av specialklubbarna.
*Utveckla dialogen med exteriördomarna. Stimulera hanhundsägare och uppfödare till att delta
konferanser och utbildningar i exteriörkunskap.
*Att göra årliga uppföljningar av utställningsresultaten samt att informera om detta.
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Under perioden som klubbens RAS-dokument har gällt har SKK:s arbete med att sammanställa
Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) genomförts. Syftet med SRD är att motverka exteriöra
överdrifter, som kan skada hundarnas hälsa. Det är angeläget att tendenser till överdrifter
uppmärksammas, innan de givit upphov till ohälsa.

ESS finns i dagsläget inte med bland de raser som omfattas av SRD. RAS bör innefatta ettlångsiktigt
mål om att undvika att rasen i framtiden kan omfattas av SRD. Detta kan ske genom en strategi som
tidigt uppmärksammar eventuella tendenser till exteriöra överdrifter, som i förlängningen skulle
kunna leda till ohälsa.

Allt avelsarbete inom Springerklubben har givetvis SKK:s grundregler som bas. Utöver dessa har
klubben egna uppfödaretiska anvisningar och valphänvisningskrav som gäller som Springerklubbens
avelsrekommendationer. Eftersom dessa anvisningar och krav måste kunna ändras av fullmäktige, kan
dessa inte ingå i RAS. De nu gällande anvisningarna finns som bilaga till RAS. Som uppfödare har man
skyldighet att hålla sig uppdaterad om ändringar i dessa. Kontrollera därför aktuella uppfödaretiska
anvisningar och valphänvisningskrav som finns på hemsidan och i Springer Tidningen.

REFERENSER:
• SKK:s avelspolicy
• SKK:s grundregler
• Rasstandard för Engelsk Springer Spaniel
• SK:s raskompendium
• SKK:s Avelsdata
• SKK:s Hunddata (tävlingsregister)
• Agrias Breed Profile
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