
Årsberättelse avelsrådet 2007 
 
Avelsrådet har under 2007 haft två möten, utöver dessa har avelsrådet haft 
kontinuerlig kontakt via telefon och mail. 
Under 2007 har avelsrådet arbetat för rasens långsiktiga mål och varit behjälplig vid 
frågor och funderingar rörande avel, RAS, skillnad mellan vit schäfer/vit herdehund 
samt övriga frågor angående rasen.  
Ett flertal samtal har inkommit från olika personer som köpt oregistrerade vita 
schäfervalpar i tron om att dessa har varit registrerade vita herdehundar. Uppfödare 
till dessa valpar har uppgett att valparna varit registrerade, men inte vart, eller att 
valpköparen bara ska mönstra in valpen i vit herdehundklubb. Avelsrådet arbetar 
tillsammans med styrelsen på att tydliggöra skillnaderna mellan vit schäfer/vit 
herdehund och vikten av att köpa en registrerad valp för att minska missförstånd och 
förvirring. 
 
2007 registrerades 106 vita herdehundar varav 13 var importer och 9 st inmönstrade. 
Totalt föddes 11 st kullar i Sverige efter 10 tikar och 9 hanar. Av dessa 11 kullar 
följde 6 kullar RAS varav 2 kullar medgivits dispens gällande Ad samt ålder.  
 
Avelsrådet har tillsammans med Tobias Eriksson utarbetat en hanhundslista som nu 
finns på klubbens hemsida, där medlemmar kan anmäla sin hanhund som uppfyller 
vit herdehundklubbs avelsregler. Vi hoppas att denna lista ska tydliggöra, både för 
svenska och utländska uppfödare, vilka avelshanar som finns tillgängliga i Sverige. 
 
Avelsrådet anordnade en uppfödar/medlemsträff den 18/5 på Södertälje 
brukshundklubb. Bo Edoff föreläste om näringsbehov vid dräktighet och digivning 
samt det speciella näringsbehovet hos valpar. Föreläsningen var mycket intressant 
och givande men uppslutningen var tyvärr katastrofal. Närvarande var endast Malin 
från avelsrådet, två medlemmar ur klubben samt tre utomstående personer. Mycket 
tråkigt och en smula pinsamt då Bo åkte från Göteborg för att hålla denna föreläsning 
för oss. Vi hoppas på en bättre uppslutning vid framtida medlems/uppfödarträffar 
genom att lägga dessa i samband med andra aktiviteter. 
 
Avelsrådet har genom internationella kontakter varit uppdaterade på aveln även i 
andra länder. Det föreligger en stor skillnad mellan olika länder hur man ser på olika 
defekter såsom tex kryptorchism/monochism, navelbråck, Hd, Ad m.m. Det kan vara 
något att tänka på vid import eller användande av utländsk hanhund, man kan 
behöva fråga väldigt specifikt för att få ett korrekt svar. 
 
Statistik från Agria och Folksam visar att det finns ett flertal hundar med diagnoser 
rörande mage/tarm, hud (klåda) och hälta. Det är ännu inte något stort problem inom 
rasen men ändå något som vi bör vara uppmärksamma på. Pga. få diagnoser så är 
det svårt att jämföra rasens statistik med statistik över samtliga raser. 
 
Ett flertal samtal har inkommit från uppfödare som vill dela med sig av sina 
erfarenheter av både positiv och negativ art. Man berättar i förtroende om defekter 
och sjukdomar hos sina hundar, både egenuppfödda samt importerade. Vi är mycket 
tacksamma över detta förtroende och öppenheten hos våra uppfödare! Det är 
uppfödare som er som gör det möjligt att tillsammans förvalta en frisk och sund ras. 
Tack! 
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