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En enklare guide angående hälsa till eventuellt blivande 

pappor/mammor.  

Vad är bra egenskaper och bra hälsa och hur kan min hund föra detta vidare till sina 

avkommor?  

Idag har uppfödare ett antal verktyg som används för att välja ut de hundar som ska ingå i deras avel. 

Det vi vet, efter lång tids forskning och utvärdering av avel, är att många egenskaper är ärftliga.  

Mentalitet 

En hund som är framåt, orädd och social har lättare att klara av vardagen i vårt samhälle. Den är 

också ofta enkel att leva med, träna med och ha med sig i alla olika situationer. Denna typ av 

egenskaper är till stor del ärftlig.  

De hundar som är ängsliga, rädda för höga ljud, osäker i mötet med människor och/eller i nya miljöer 

går genom livet med större svårigheter än den orädda hunden. Ängslighet och rädsla är också till stor 

del ärftligt. I avel vill man undvika att valpar föds med dessa egenskaper och därför undviker 

uppfödarna att använda sig av sådana hundar.  

På grund av att vi vet att mentalitet är ärftligt har vi enats om att ha krav på mentalbeskrivning innan 

djuren får gå i avel. Visar en mentalbeskrivning att hunden är osäker, rädd eller inte kan släppa en 

rädsla efter att den upplevt något obehagligt så vill vi inte att det ska nedärvas och därför använder 

vi inte sådana djur i avel. När din hund mentalbeskrivs får du en objektiv bedömning av din hunds 

mentalitet och det är ofta väldigt roligt och spännande. För att delta i en mentalbeskrivning behöver 

du och hunden inte ha några förkunskaper annat än en inkallning som till stor del fungerar. Inga 

andra hundar är på platsen för mentalbeskrivningen när den genomförs.    

Hälsa 

Vi har krav om att våra avelsdjur ska vara friska. Med frisk menas att hunden har bra höfter, den är 

röntgad med resultatet HD A eller HD B. Även HD C, som är en mild form för höftledsdysplasi kan 

ibland användas om det väger upp med andra fördelar. Hunden ska även ha bra armbågar. Vid 

röntgen ser avläsaren om hunden har någon form av förändring i armbågen som kan innebära att 

detta nedärvs till valparna. Hundar som får resultatet ED 0 betraktas som fullt friska i sina armbågar. 

Även resultatet ED1 kan tänkas användas i avel om andra fördelar väger upp. Utöver röntgenresultat 

så ska hundens allmänna hälsa vara god. Vissa sjukdomar hos hund uppträder inte förrän senare i 

livet och därför är det bra om en hund är 4 år eller äldre när den ingår i avel. Är den fullt frisk vid 4 

års ålder är sannolikheten större att den får vara frisk hela livet och därmed kan nedärva friska gener 

till sina barn.  

Om du överväger att låta din hund gå i avel så är du varmt välkomna att kontakta oss i VHK på 

avel@vitherdehund.com, du kan även kontakta din uppfödare för mer information.  
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