
Avel för funktion eller utseende 
eller stamtavla eller...

Är det någon skillnad?

Maria Dahlberg



Vem är jag?

• Uppfödare av Australian Kelpie sedan 1989

• Avelsfunktionär för Australian Kelpie 1992-2015, 2022-

• Aktiv inom SBK utskottet Avel och hälsa 2006(?) –
• UtskottsGrupp Avelssamordning

• Föreningsaktiv inom SBK/SKK på något vis sedan 1983

• Ledamot i SKK Avel & Hälsa 2015-2021



Avel för funktion eller utseende eller 
stamtavla eller...

• Kan/bör man avla för utseende utan att bry sig om 
stamtavla?

• Är utseende och exteriör samma sak?

• Är utseende och stamtavla ”samma sak”?

• Kan/bör man avla för funktion utan att bry sig om exteriör?



Vad beskriver denna text?

• Välproportionerlig, maskulin och mycket välmusklad. 
Uttrycksfullt huvud, väl ansatt och välformad hals, 
mycket djupa bogar, bred bringa, djup bål, markerad lång 
manke, långt brett något sluttande välmusklat kors. 
Lindrigt uttåad höger fram i övrigt välbenad. Energisk 
taktmässig ganska vägvinnade skritt. Lätt, energisk kort 
trav.









Australian Kelpie



Lapsk Vallhund



Jämförelse standard

• Helhetsintrycket skall vara en smidig, 
livlig hund av hög klass, som visar 
hård muskelkondition kombinerad 
med stor smidighet i lemmarna och 
som ger intryck av förmåga till 
outtröttligt arbete.

• Den skall vara fri från varje antydan till 
spinkighet.

• Kroppslängden, mätt från 
bröstbensspets till sittbensknöl, skall 
förhålla sig till mankhöjden som 10 till 
9.

• Hanhund: 46-51 cm

• Tik: 43-48 cm

• medelstor och tydligt längre än hög. 
Benstommen och muskulaturen skall 
vara kraftig. Rasen skall vara spänstig 
och får inte verka tung. Könsprägeln 
skall vara tydlig.

• Kroppslängden skall vara ca 10 % 
större än mankhöjden. Bröstkorgens 
djup skall vara ungefär hälften av 
mankhöjden.

• Idealhöjd hos hanhundar: 51 cm

• Idealhöjd hos tikar: 46 cm

• Tillåten avvikelse är ± 3 cm.
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Skiljer något mellan dem?

• Lapsk vallhund är lite högre enl standard

• Helt olika arbetssätt!

Lapsk vallhund
Vallar med skall
Enbart kroppsvallare

Australian Kelpie
Vallar med mer eller mindre eye
Vissa individer är kroppsvallare



Exteriör och funktion





Vad händer om vi bara avlar på funktion?



Men resten av alla raser, de raser som inte har någon funktion? 

Där kan vi väl avla för utseende? 

Men vilka raser har ingen funktion?

INGEN RAS!

Majoriteten av alla hundar har en jätteviktig funktion, och det är att 
vara sällskapshund!



Hur mäter vi funktion på sällskapshundar?

• BPH!





Avel på stamtavla



Australian Kelpie
7 tillåtna färger, genetiskt finns 10
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Frågor?


