Svenska Rottweilerklubben/AfR
SBK’s Avelsavdelning
för Rottweiler

Uppföljning rasspecifika avelsstrategier för Rottweiler
Kapitel 1: Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas
funktion och samhällets krav.
Mål 1:1: minst 80 % av kullarnas valpar blir mentalbeskrivna.
Strategi: Andelen mentalbeskrivna hundar följs upp minst en gång per år. Enligt rasklubbens
riktlinjer ska föräldradjuren genomgått mentalbeskrivning mellan 12-24 månaders ålder.
Rasklubben är noga med att poängtera vikten av att föräldrarna har genomgått
mentalbeskrivning i all information till blivande valpköpare.

Slutsats: Tyvärr ligger vi långt ifrån målet när det gäller mentalbeskrivningar.
Rottweilern har blivit en väldigt populär ras, många köper en Rottweiler som
sällskapshund och förstår inte vikten av att göra mentalbeskrivning. Det finns även
uppfödare med många kullar, som tyvärr inte engagerar sig i MH för sina kullar. En
Uppfödarutbildning för Rottweiler är påbörjad våren 2010. Fokus kommer att ligga på
kunskap om de mentala egenskaperna hos rasen och vikten av att följa upp sina
valpkullar.
Inom rasklubben kommer vi att arbeta ännu mer med information till valpköpare och
uppfödare om MH och vikten av att hela valpkullar kommer till MH för avelsutvärdering.
Vi kommer även att se över möjligheterna till att erbjuda ännu fler tillfällen till MH runt om
i landet. Under 2009 inköptes 2 MH-banor från nerlagda Kydlingeholm som vi hoppas
kunna nyttja till detta. Under 2010 kommer vi även att försöka arrangera utbildningar för
figuranter till MH/MT.
Denna slutsats om antalet mentalbeskrivningar säger tyvärr inget om hur de mentala
egenskaperna har förändrats, bara att vi endast har kunnat utvärdera drygt hälften av de
födda hundarna de senaste åren.
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Mål 1:2: även 80 % av den vuxna hundarna kommer till mentaltest (korning)
Strategi: Andelen mentaltestade hundar följs upp minst en gång per år. Enligt rasklubbens
riktlinjer ska föräldradjuren genomgått mentaltest eller genomgått mentalbeskrivning
mellan 12-24 månaders ålder. En hund som inte blir godkänd på mentaltest får inte
tillgodoräkna sig mentalbeskrivningen för valphänvisning/avelsrådgivning.

Slutsats: Tyvärr ligger vi långt ifrån målen när det gäller andelen mentaltestade hundar
också. Eftersom ett icke godkänt mentaltest gör att föräldradjuren inte får
valphänvisning/avelsrådgivning vid en parning vågar en del uppfödare inte chansa på ett
mentaltest. Mentaltestet har blivit en prestigefråga, ett dåligt MT ”brännmärker” hunden
och det vill folk inte riskera. Det råder även delade meningar om det nya mentaltestets
nytta. En del rottweiler har problem med hanteringen vilket gör att ägare inte vågar ställa
upp på det nya mentaltestet där hanteringsbiten är väldigt viktig. Då antalet mentaltester
på ett år inte är så många kan det ibland handla om ganska stora avstånd för att ta sig
till testplatsen. Tyvärr tycker en del hundägare att detta är ett stort besvär och avstår.

Mål 1:3: på detta sätt få ett underlag för avelsurval av rottweiler som är lämpliga för
bruksutbildning och motsvarar samhällets krav av goda hundar
Strategi:
Slutsats: Inget mätbart mål!
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Mål 1:4: stimulera till aktivare utbildning och deltagande i bruksprov.
Strategi: Svenska Rottweilerklubben arrangerar sedan 2004 ett rasmästerskap i Bruks.
Detta är en mycket populär tillställning där lottning tillämpas i de lägre klasserna och
man får kvala in i Elit då väldigt många önskar delta. Våra Lokalområden bedriver en del
utbildningar, träffar och tävlingar, vilket rasklubben uppskattar.
Deltagare på RAS-SM: (+ är IPO/BHP)
År:
2004
2005
2006
Deltagare:
32+0
48+6
57+4

2007
70+11

2008
51+7

2009
65+12

Slutsats: Här har vi lyckats skapa en tävling där de flesta verkligen vill vara med. En trevlig
samlingspunkt för tävlande rottweilerägare. Vårt stora problem är att hitta klubbar som
kan ta ett så här stort arrangemang. Vi ser också att IPO/BSL är grenar där intresset
hela tiden växer.

Kapitel 2: Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv
utan hälsostörningar.
Mål 2:1: kunna nå nära 80 % höftledsröntgade hundar av den totala populationen. Kunna
minska graden fel till 10 – 12 %.
Strategi: Andelen höftledsröntgade hundar följs upp minst en gång per år. Enligt
rasklubbens riktlinjer ska föräldradjuren vara röntgade utan anmärkning. Rasklubben är
noga med att poängtera vikten av att föräldrarna är fri-röntgade i all information till
blivande valpköpare samt att valpköparna undersöker HD-status på föräldrarnas syskon.

Slutsats: Här har vi en bit kvar för att uppnå målen. Rasklubben önskar att uppfödare och
valpköpare är mer noggranna när det gäller att undersöka släktbilden när de köper en
hund. Det räcker inte med att tillse att föräldrarna är friröntgade, man måste även se till
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föräldrars syskon och tidigare kullars hälsostatus osv. En del valpköpare köper en
sällskapshund och om den inte tycks ha ont så lägger folk inte tid och pengar på att
röntga hunden om de inte tänker använda den i avel.
Inom uppfödarutbildningen påtalas vikten av uppföljning av valpkullarna och vi måste
trycka ännu mer på hur viktigt det är att hela kullar utvärderas för att vi ska kunna få en
korrekt bild av hälsoläget när det gäller hundarnas höfter.

Mål 2:2: även kunna nå nära 80 % armbågsledsröntgade hundar av den totala populationen.
Kunna minska graden fel till 18 %.
Strategi: Andelen armbågsledsröntgade hundar följs upp minst en gång per år. Enligt
rasklubbens riktlinjer ska föräldradjuren vara röntgade utan anmärkning. Rasklubben är
noga med att poängtera vikten av att föräldrarna är fri-röntgade i all information till
blivande valpköpare samt att valpköparna undersöker AD(ED)-status på föräldrarnas
syskon.

Slutsats: Här har vi en bit kvar för att uppnå målen. Här är samma problem som med HDröntgen. För få röntgar och de är inte tillräckligt noggranna med hur släktbilden längre
bakåt ser ut.
Inom uppfödarutbildningen påtalas vikten av uppföljning av valpkullarna och vi kanske
måste trycka ännu mer på hur viktigt det är att hela kullar utvärderas för att vi ska kunna
få en korrekt bild av hälsoläget när det gäller hundarnas armbågar.
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Mål 2:3: Kunna släktmässigt kartlägga allvarliga sjukdomar som inte har
bekämpningsprogram och åtgärda detta i aveln genom kunskap.
Strategi: Det är svårt att skaffa sig en bild av sjukdomsläget på Rottweiler. De sjuka hundar
som har rapporterats in till klubben har varit få och vi har tillgänglig statistik från enbart
några försäkringsbolag som vi kan kontrollera sjukdomsläget via. Rottweilerklubben har
sedan flera år samlat in journaler på sjuka hundar från våra Rottweilerägare. Tyvärr har
intresset att anmäla att hunden har varit sjuk inte alltid varit så stort, då en del ansett att
kunskapen om de sjuka hundarna bara kommer en liten klick uppfödare tillgodo. Sedan
2009-06-01 försöker Rottweilerklubben med en öppen redovisning, där alla anmälda
sjuka hundar finns med i tidningen Rottweilern och på vår hemsida med namn och
diagnos. Detta för att alla ska ha tillgång till resultatet och för att uppfödarna lättare ska
kunna ta hänsyn till detta i sitt avelsarbete och klubben hoppas kunna få en bättre bild
av hälsotillståndet.
Vi vet att en hel del rottweilers drabbas av korsbandsskador, men vi har inte tillräckligt
statistiskt underlag för att kunna se hur stort problemet egentligen är.
Det pågår ett projekt i samarbete med SLU med syfte att identifiera de genetiska
riskfaktorerna för idiopatisk epilepsi. Sjuka hundar samt friska hundar över 7 år har
efterlysts. Tyvärr har vi ännu inte nått upp till tillräckligt många blodprov från friska och
sjuka hundar.
I Sverige har rasen drabbats av 2 (3, ett fall från 1999 där diagnosen ställdes vid
obduktion) fall av PRA. Rottweilerklubben önskar att uppfödarna följer riktlinjerna från
SKK som säger att; Vi ska avråda från avel med hunden diagnosticerad med PRA, dess
kullsyskon, bägge föräldrarna till kullen och eventuella avkommor till den drabbade
hunden. Avel på övriga nära släktingar bör bedrivas försiktigt, dvs man bör begränsa
antalet avkommor. Rådet är också att ögonundersöka släktingarna före avel och att inte
sätta dem i avel alltför tidigt. Enligt rasklubbens riktlinjer måste minst ett av
föräldradjuren vara ögonlyst ua innan parning.
Slutsats: Vi har i dagsläget ingen klar bild över sjukdomsläget för rottweiler. Intresset för att
öppet redovisa sin hunds sjukdom har hitills inte varit tillräckligt stort för att kunna få en
helhetsbild av sjukdomsläget hos rasen. Vi hoppas att tiden ska öka intresset bland
uppfödare och valpköpare i att delta i rasklubbens sjukdomsinventering.
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Kapitel 3: Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger
förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman.
Mål 3:1: exteriörbeskriva så många hundar som möjligt för att kunna göra uppföljning av
rasens exteriöra status och avelsmässigt förhindra spridning av allvarliga fel och förbättra
rasens exteriör på bredden.
Strategi: Det är inte lätt att följa upp de exterörbeskrivna hundarnas resultat med tanke på
funktionalitet och förebyggande av icke önskvärda egenskaper.

I tabellen ovan är hänsyn ej tagen till om de är godkända eller ej och ej heller om de deltagit
fler än en gång på exteriörbeskrivning. Tabellen avser hundar exteriörbeskrivna för
korning
Slutsats: Intresset för att exteriörbeskriva sin hund är lågt. Det finns uppfödare som satsar
på att engagera exteriörbeskrivare i samband med MH, men tyvärr alltför sällan. Om
ännu fler deltog i exteriörbeskrivningar, skulle vi kanske kunna få in ett underlag där vi
också kan se var det brister i de exteriöra delarna hos vår ras.

Mål 3:2: inom standarden också i aveln ta hänsyn till rasens exteriöra funktioner för att
anpassas till tidens krav och bruksprovsverksamhet.
Strategi:
Slutsats: Inget mätbart mål!
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Kapitel 4: Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
Mål 4:1: följa de nu befintliga regler och rekommendationer som finns.
Strategi: Rasklubben har ingen statistik gällande AI(Artificiell Insemination) på rottweiler. Vi
upplever inte detta vara något problem för rasen.
Slutsats: Inget problem i dagsläget.

Kapitel 5: Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed
minska inavelsökningen i hundraserna; medverkat till att enskilda
individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas
i aveln.
Mål 5:1: åstadkomma ärftlig variation för att motverka släktskapsavel genom att påverka en
större bredd av avelshundar.
Strategi: Inavelsgraden följs upp minst en gång per år.
Vid föregående RAS beräknades inavelsgrad med hjälp av programmet Lathunden,
nuvarande siffror är också tagna ur lathunden, men fram till 2006 använde Lathunden och
SKK Avelsdata olika beräkningsmetoder, idag räknar de på samma sätt. Enligt rasklubbens
riktlinjer får inavelsgraden i en planerad kull inte överstiga 6.25%.

Slutsats: Inavelsgraden har minskat för Rottweiler. Detta beror dels på att det har tillkommit
en hel del importer som har lämnat sitt bidrag till aveln, men det beror även på att många
uppfödare medvetet söker avelsdjur utan släktskap för att få en låg inavelsgrad.
Inavelsgraden är idag inget problem för rasen.
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Mål 5:2: sträva efter en målinriktad långsiktig och hållbar avel.
Strategi:
Slutsats: Inget mätbart mål!
Mål 5:3: avelshane ska utvärderas efter fem kullar. Minst 80 % av avkommorna ska vara
höftled- och armbågsröntgade och mentalbeskrivna.
Strategi: Avelsrådet studerar utvärderingen av tidigare avkommor. Om inte 80 % av
avkommorna är röntgade samt mentalbeskrivna ska ingen rådgivning ges på aktuell
hane.
Slutsats: Inget mätbart mål.
Mål 5:4: hanhundar, enligt genetisk vetenskap, ska inte lämna mer avkommor under sin
livstid än som motsvarar 10 % av rasens registreringssiffror under ett år.
Strategi: Under åren 1998-2008 (mitten av december 2008) är det högsta lämpliga antalet
valpar till hanar 108 st, högsta acceptabla antal valpar är 272 och högsta acceptabla
antal barnbarn 508. Beräknat på att ingen hane skall ha fler än 10% av födda avkommor
under hanens livstid och räknat enbart på svenskfödda kullar. Ingen hane faller då under
kategorin ”matador” under denna tidsperiod, vilket ska ses som positivt. Detta ändras
dock genom åren, men eftersträvansvärt är att ingen hane heller i framtiden kommer att
hamna under denna kategori.
Slutsats: Detta är i dagsläget inget problem för rasen.
Mål 5:5: tikars avkomma bör utvärderas efter två kullar. Minst 80 % bör vara höft- och
armbågsröntgade samt mentalbeskrivna.
Strategi: Detta är något som rasklubben hoppas uppfödarna tar hänsyn till innan de planerar
ytterligare valpkullar på sin tik, men det är samtidigt svårt för rasklubben att följa upp.
Slutsats: Inget mätbart mål.

Generell slutsats: Rottweilern är en mycket populär ras men rasklubben känner oro för att
alla valpköpare inte sätter sig in i vad det innebär att äga en rottweiler innan köpet.
Intresset för att mentalbeskriva och mentaltesta sina hundar är inte heller stort, vi måste
jobba med information om varför det är så viktigt med mentaltester och
mentalbeskrivningar. Detsamma gäller för att få alla hundar till röntgen av både höfter
och armbågar. Vi har idag ingen klar bild över sjukdomsläget för rasen.
Rottweilerklubben har tagit fram en rasanpassad uppfödarutbildning som har påbörjats
våren 2010. Stort fokus på denna utbildning ligger på de mentala bitarna. För att få fler
valpköpare att mentalbeskriva sina hundar så måste uppfödarna själva förstå vad
mentalbeskrivning går ut på samt hur de kan använda resultatet i sin fortsatta avel.
Rasklubben har en hel del högt uppsatta mål som vi ser att vi inte kommer att kunna
uppnå under en rimlig framtid. Några av målen är också svåra att mäta och blir därför
också svåra att följa upp.
Rasklubben avser att revidera RAS för att formulera mer tydliga och uppföljningsbara
mål. Föreningen har startat med att tillsätta en sammankallande till arbetsgruppen som
påbörjar arbetet under 2010.
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