VITA SCHÄFERHUNDKLUBBEN’s (VSHK)
AVELSREGLER
Avel och uppfödning av Vit Schäfer/50-% -are är grundstenen i Vita
Schäferhundklubbens (nedan kallad VSHK) verksamhet.
Hunduppfödning är förenat med stort ansvar, vilket kräver en kvalitetsmedvetenhet
och seriöst handhavande av uppfödningen.
Uppfödaren ska vara myndig och medlem i VSHK.
Hundavel och därmed vit schäfers utveckling grundas på uppfödarnas val av
avelsdjur samt på den användning som de får och dess möjlighet att anpassas till
framtidens krav. Därför skall avel och utveckling av VSHK´s hundar vara målinriktad,
långsiktig och hållbar.
Med hållbar menas att det inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet, funktion
eller tömmer rasen på genetisk variation, till hjälpmedel ska med fördel 50%.-are
användas (registrering sker av tecknad schäfer där ena föräldern är vit).
HD/ED (AD) ska vara avläst av SKK´s röntgenavdelning.
Avel och uppfödning skall också ske i överensstämmelse med
djurskyddslagstiftningen och VSHK´s avelsregler och stadgar.
Till avel ska inte hundar användas med funktionshinder eller genetisk belastning.
VSHK samarbetar med uppfödarna gemensamt för rasbildning, rasutveckling och
rasvård.
1.

HUNDUPPFÖDNING

Rasbildning innefattar
 Uppbyggnad och bevarande av den Vita Schäfers ursprung/framtid.
 Bibehållen/förbättrad mentalitet
Rasutveckling skall präglas av en målinriktad och långsiktig avel och de krav som
kan ställas på en funktionellt bra hund med god hälsa.
Vita Schäferhundklubben ska medverka till att avelsstrategier efterföljs
 Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till schäferns funktion och
samhällets krav.
 Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett liv utan hälsostörningar.
 Prioritera avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke
önskvärda egenskaper hos avkomma.
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 Vikten av att bibehålla vår unika gamla Svenska stam, gör att vi i VSHK har
beslutat, att vi kommer att registrera avkomman efter dessa i regel oröntgade
gamla hanar. Dessa ska föras till HD/AD-fri part.
 Dispens ska sökas för kombinationen. Beslut om bifall/avslag tas vid
nästkommande ordinarie styrelsemöte.
 Använda hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
 Uppfödaren ska efter varje kull göra en utvärdering av avkomman, så dem inte
är belastade med genetiska fel (utvärdering = valpträffar, tillgänglighetstest
och röntgen).
 Medverka till att enskilda individer inte överutnyttjas i aveln.
 Tik max 30 avkommor, Hane max 40 avkommor.
 Att det görs max 2 parningar av samma kombinationer för att öka
avelsmaterialet inom VSHK.
 Att tik och hane gör sin avelsdebut vid tidigast 2 års ålder.
 Verka för ett effektivt utnyttjande av bra befintligt hundmaterial.
 Att bedriva uppfödarverksamhet endast med föräldradjur av samma ras.
 I enlighet med gällande registreringsbestämmelser skall samtliga valpar
registreras.
 Uppfödaren skall vara väl förtrogen med den rasstandard, och i
förekommande fall, de provbestämmelser som gäller för den vita
schäferrasen.
 Att till avel endast använda hundar som är friska, det vill säga inte uppvisar
tecken på sjukdom, funktionshinder, rädslor, aggressivitet eller har/uppvisar
tecken på genetisk belastning som innebär ökad risk för nedärvning till
avkomma.
 Det åligger uppfödaren, att giltigt resultat föreligger för föräldradjuren före
parningstillfället.
 Avelsförbud på hundar som har blodsjukdom (hemofili A), hjärtfel, hängöron,
ögonsjukdomar, ej fulltandade och kryptorchism.
 Till avel endast använda hundar som kan fortplanta sig på ett naturligt sätt.
 Känna till och följa genetiska hälsoprogrammet.
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 Undvika släktskapsparningar ej vara nära besläktade, (Far-Dotter, Mor-son
eller syster-bror), närmare än 6,25%..
 Vid osäkerhet kontakta klubben.
2.

DISPENS
 Dispens kan sökas hos klubben för hund med HD C eller AD Lpb 1.
 Dispens kan bara sökas med bestämd motpart och gäller bara vid det tillfället,
högst 2 löp efter varandra. Gäller bara under tikens två nästkommande löp.
Efter en valpkull är dispensen förbrukad. Beslut om bifall/avslag tas vid
nästkommande ordinarie styrelsemöte.
 Önskar man fler parningar får man efter att avkommorna har genom gått
röntgen och andra tester dvs vänta till dom har uppnått en ålder av ca 18
månader, söka ny dispens för varje tillfälle och gäller som ovan
 Röntgenresultat HD-C, eller AD- anmärkning (hundar med både HD-C och
AD-anmärkning kan ej få dispens) ska dispens sökas och få godkänt före
parning. Efter godkänd dispens ska motparten ha HD-A/B samt AD-UA. Beslut
om bifall/avslag tas vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.
 Parning med dispenshund ska ske med friröntgad part.

3.

PARNING
 Iaktta god kynologisk sed (läran om hunden) i avelsarbetet, vilket bl. a innebär
att i regel inte låta para tik tidigare än den ålder som rekommenderas enligt
nedan. Tikar får inte paras förrän tidigast på tredje löpet, och ska ha uppnått
en ålder av minst 18 månader.
 Föräldradjuren ska vara HD/AD röntgade med godkänt resultat, (hundar kan
röntgas upp till 5 års ålder utan att risk för åldersrelaterade fel har börjat
uppträda). Röntgen bör inte ske förrän hunden uppnått 12 månaders ålder,
helst inte före 18 månader, då schäfern är en stor ras.
 Tilltänkt avelshane och tilltänkt avelstik ska göra en veterinärbesiktning innan
de paras första gången, om tik/hane, t ex vid sjukdom eller dylikt kan ny
besiktning bli aktuell.
 Alla avelsdjur ska genomgå en tillgänglighetstest före första parningen och ska
göras för av hunden okänd veterinär, instruktör eller av annan hund kunnig
person. (Tidigast vid 12 månader). Har man möjlighet att göra MH-test ska
den göras.
 Registrering av tecknade avkommor efter en vit förälder s.k. 50%-are görs för
att underlätta för uppfödare att uppnå klubbens mål.
3

VITA SCHÄFERHUNDKLUBBEN’s (VSHK)
AVELSREGLER
 För 50% -are gäller samma regler.
 Ej anstränga tik i aveln med för många, för stora eller för täta kullar. Detta
innebär att tik ska alltid ges tillräcklig vila mellan valpningarna - i princip minst
10 månader.
 Tik, som inom 10 månader föder två valpkullar, skall före nästa valpning vila
minst 13 månader.
 För tik över 7 år gäller att uppfödaren skall kunna uppvisa veterinärintyg,
utfärdat före parningen, vilket utvisar att tiken är i sådan kondition, att inget
hinder föreligger för dräktighet.
 Ej leverera valpar före 8 veckors ålder.
 Hund född efter 1997-01-01 skall enligt lag vara ID-märkt när den lämnar
uppfödaren.
 Veterinärbesiktningsintyget får inte vara äldre än 7 dagar.
 Valpregistreringsavgiften är medlemsavgiften per valp.
 Registrering sker endast av hela kullar (ej enstaka djur).
 Anmälan om valpköpare lämnas till VSHK snarast efter försäljning.
 Vid köp av vuxen hund eller valp från annan uppfödare (utanför klubben), ska
alltid kopia på föräldradjurens registreringsbevis och röntgenresultat skickas in
till klubben, om man vill registrera den i VSHK.
 Beslut om bifall/avslag tas vid nästkomman ordinarie styrelsemöte.
 Uppfylls inte klubbens regler registreras inte hund/valp eller avkomman.
 Inte föda upp eller försälja hund, avsedd till djurförsök.

4.

UTLÄNDSK PARTNER & IMPORTHUNDAR

Utländska avelsdjur ska för att få användas följa det landets kriterier,(begär en kopia
på all nödvändig information).
Importhund som inte uppfyller ovanstående regler, ska dispens sökas före parning.
5.

REKOMMENDATION AV ÖVERLÅTELSE

Vid överlåtelse av hund, upprätta alltid överlåtelsehandling.
Vid överlåtelse av tik, med bibehållen avelsrätt upprätta fodervärdsavtal.
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Längsta giltighetstiden är till dess tiken lämnat max 30 avkommor, om minst en (1)
levande valp per kull. Giltighetstiden begränsas dock till dess att tiken uppnått 5 års
ålder, om parningen sker innan tiken fyllt 5 år, så övergår hunden till fordervärden så
fort valparna uppnått en ålder av 8 veckor.
Äganderätten samt övriga rättigheter övergår utan ersättning, om ej annat angivits, till
den som i avtalet står som mottagare av hunden, så snart villkoren enligt denna
punkt uppfyllts.
Fodervärdsavtal får ej tecknas för tik äldre än 5 år. Hos fodervärd ej hålla fler hundar
än lagen tillåter. Med fodervärd jämställs i detta sammanhang person som köpt eller
på annat sätt förvärvat en tik med förbehåll för överlåtaren att utnyttja tiken i avel.
Vid överlåtelse av hanhund med bibehållen avelsrätt upprätta alltid fodervärdsavtal
med fastställt innehåll, där avtalsvillkoren regleras.
Avtalsvillkoren för hanhund max 40 avkommor skall alltid framgå . Tidpunkt för
avtalets upphörande.
Som definition för parning skall gälla att parad tik föder minst en (1) levande valp.
Äganderätten samt övriga rättigheter övergår utan ersättning till den som i avtalet
står som mottagare av hunden, så snart villkoren uppfyllts.
Fodervärdsavtal får ej tecknas för hane äldre än 7 år.
Inte medvetet överlåta hund, som vid tiden för överlåtelsen är behäftad med
sjukdom, fel eller defekt utan att detta införes i överlåtelsehandling.
Aldrig uppträda som bulvan genom att beträffande valpar låta registrera dessa i sitt
eget eller i sin uppfödnings namn och inte heller i övrigt ge sken av att vara
uppfödare av valpar i sådana fall, där den verkliga uppfödaren är annan person.
Ej lämna osanna uppgifter om uppfödningsverksamheten och i övrigt följa stadgar
och avelsregler i Vita Schäferhundklubben samt gällande lagar.
Efter bästa förmåga uppfylla de förpliktelser mot valpköpare och fodervärdar som
följer av de avtal som anvisas, samt även i övrigt uppfylla de förpliktelser som följer
av uppfödningsverksamheten.
I de fall då synnerliga skäl föreligger, kan dispens från dessa regler beviljas.
 Uppfödaren ska meddela klubben vilka avelsdjur man har och även om man
har avelsrätt på hanhund och tik på foder, uppge personens namn och även
avtal som intygar uppgifterna.
 Klubben avsäger sig allt ansvar angående ekonomi förenat med hundavel och
hundhållning, vad som gäller myndigheters lokala och statliga bestämmelser,
det är var och ens uppgift att kontakta myndigheter, och att själv hålla sig
uppdaterad, när det kommer nya lagar.
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6.

TILL SIST MEN INTE MINST;

Vikten av att endast avla på röntgade och testade (veterinärbesiktning, tillgänglighet-/
MH testade eller hund medborgartestet) hundar som följer klubbens regler, samt
vikten av att vara objektiv och verkligen rannsaka sig själv angående, den hund du
tänkt använda, är ett BRA avelsdjur samt att tillföra rasen framtida överlevnad och att
man vid minsta tvivel kasserar tänkt avelsdjur.
Vid minsta tveksamhet kontakta en erfaren person för att få en utvärdering.
Klubben avsäger sig allt ansvar angående ekonomi förenat med hundavel och
hundhållning, vad som gäller myndigheters lokala och statliga bestämmelser, det är
var och ens uppgift att kontakta myndigheter, och att själva hålla sig uppdaterad, när
det kommer nya lagar.
Styrelsen i VSHK

Dessa regler träder i kraft 2011
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7.

VAD SÄGER LAGEN OM HUNDHÅLLNING?

Som hundägare berörs du av djurskyddslagen och av de lagar som reglerar hundars inverkan
på omgivningen. Det senare gäller miljöbalken och lagen om tillsyn över hund och katt.

Behöver du tillstånd för att ha hundar?
Under 2003 skärptes djurskyddslagen. Då utökades kraven på tillstånd för de som yrkesmässigt eller i
större omfattning håller, föder upp, upplåter (t.ex. hyr ut hundar, foderhundar) eller säljer
sällskapsdjur och för de som tar emot sällskapsdjur för förvaring och utfodring. Privatpersoner som har
en eller fåtal hundar utan att bedriva avelsverksamhet behöver inte tillstånd.
Mer om djurskyddslagen och olika regler kopplade till hundarnas välbefinnande får du om du vänder
dig till länsstyrelsen i Kristianstad.

Miljöbalken
Miljöbalken gäller för allt som kan påverka hälsan och miljön negativt. I miljöbalkens förordning
1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bl.a. att ”husdjur och andra djur som hålls
i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”. Det
innebär t.ex.:



att grannar inte ska störas av ihållande hundskall,
att hunden inte förorenar på lekplatser, gångbanor eller planterade gräsmattor och dylikt.

Miljöbalken gäller för alla. Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler som gäller både för enskilda
människor och för de som utövar någon form av verksamhet, t.ex. kennel. Här kan du se några av de
allmänna hänsynsreglerna:

Kunskapskravet
Du som har hund ska skaffa dig den kunskap som behövs för att skydda miljö och människors hälsa
mot skada eller olägenhet. Om en hund står och skäller ihållande kan det t.ex. bero på att den inte
mår bra eller att den är understimulerad. Därför behöver du veta hur du ska göra för att hunden ska
trivas.

Försiktighetsprincipen
Redan risken för att något kan medföra störningar är tillräckligt för att du ska göra vad som går för att
förhindra störningen. Detta innebär att du ska minimera risker för störningar, t.ex. ur vattenskydds- och
bullersynpunkt (skall). Fråga dina grannar om din hund står och skäller när du inte är hemma!
Lagen om tillsyn över hundar och katt
Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bl.a. att du som hundägare ska ha hunden under den
tillsyn som krävs för att undvika att hunden orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Lagen säger också att en hund som visat benägenhet att bita människor eller husdjur inte får vara lös
utomhus. Enda undantaget är om hunden hålls inom ett område som är betryggande inhägnat och dit
utomstående inte har tillträde.
Det är polisen som har ansvaret för att följa upp att denna lagen följs.
Lagen om tillsyn över hund och katt säger även att under perioden 1 mars-20 augusti ska hundar
hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under resten
av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt (undantag
enbart i samband med jakt).
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Källa: www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/
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