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Inledning 
Syftet med att ha en mer utförlig årlig enkät över den fysiska och mentala hälsan 
hos vår ras är att kunna övervaka detta och snabbare kunna upptäcka eventuella 
problem som uppstår. Enkäten vänder sig till de som har hundar som fyller 4, 8 
och 12 år det aktuella året. Att välja ut ett par årskullar med ett jämnt intervall ger 
möjlighet att i framtiden jämföra resultaten hos en årskull med hur det såg ut 4 år 
tidigare.  

Detta är en sammanställning baserad på samtliga svar som vi har fått in under 
2016-2019. Den täcker in kelpies födda 2005-2015. De har fått svara det år 
hunden fyllt 4, 8 eller 12 år. Totalt har vi fått in 586 svar vilket är cirka 33 % av alla 
möjliga svar. Se fördelningen i tabellen nedan. 

 

Totalt 

svar Tik Hane Födda 

Andel 

svar 

Alla 586 323 263 1802 33% 

12 136 75 61 535 25% 

8 204 110 94 679 30% 

4 246 138 108 588 42% 

 
Eftersom antalet hundar varierar för de olika åren har vi valt att presentera den 
jämförande datan i % och inte i antal.  
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1. Allmänt  
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2. Hunden lever inte längre 
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2.3 Vilken sjukdom? (Ifyllt manuellt) 

 

2.4 Hur yttrade sig temperamentsproblemet? (ifyllt manuellt och 

sammanställt nedan) 

8 svarade stress varav 2 även var mycket stressade. 1 svarade rädslor som 
påverkade vardagen. 1 svarade separationsångest. 1 svarade hanteringsproblem 
(ogillade beröring av främmande människor). 
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3. Kastrering 
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4. Hanar
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5.Tikar 
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6. Hudproblem 
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7. Öron 
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8.Ögon 

 



21 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

9. Mag- och tarmproblem 
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10. Andra infektioner 
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11. Hjärtproblem 
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12. Krampanfall, epilepsi 
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13. Tumörer 
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14. Skelett och leder 
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15. Tassar och klor 
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16. Njurar och lever 
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17. Hormonella sjukdomar
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17.5 Annat - Har hunden någon annan hormonell rubbning? Ange i så 

fall vilken här nedan. 

Inga deltagande hundar har haft någon annan hormonell rubbning. 

18. Blödningsrubbningar 
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19. Tänder 
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20. Annan sjukdom 
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21. Olycksfall 

 

 

Svaren ovan är förenklade och kategoriserade utifrån svaren som angivits i fritext. En hund kan 

ha haft mer än ett problem. 
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22. Beteende och temperament 

 

 

Svaren ovan är förenklade och kategoriserade utifrån svaren som angivits i fritext. En hund kan 

ha haft svar som passar i flera kategorier. 
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22.3 Hur är din hund… 
Anges på en skala 1 till 5 där 1 motsvarar en helt trygg hund och 5 mycket rädd. 

 

 12 8 4 Total 

Medel 1,83 2,20 2,07 2,06 

 

 

 12 8 4 Total 

Medel 1,27 1,49 1,55 1,47 
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 12 8 4 Total 

Medel 1,54 1,59 1,83 1,68 

 

 

 12 8 4 Total 

Medel 1,35 1,50 1,62 1,52 
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22.4. Om ja, ange för vad här (ifyllt manuellt och sammanställd här. 

Mindre justeringar gjorda) 

Han är rädd för björnar 
Skotträdd 
Små barn 
Rädslor ihop med "sina anfall" 
Underlag inomhus aldrig utomhus 
Allmänt spökig, kan blåsa upp sig för ett elskåp i en häck tex. 
Ljus från raketer 
Känslig för vissa typer av ljud, samt osäkerhet (ej rädsla) mot små barn 
Hon utvecklade skotträdsla när hon blev dålig. Innan hon blev dålig var hon helt skottfast. 
Ogillar bussar 
Skott i samband med platsliggning 
Golvrädsla 
Rädd för rävar efter en incident, vilket yttrar sig i att den skäller på färska rävspår... 
Rädd för okända ljud i allmänhet 
Lyd av skateboard 
He barks when someone approaches me 
Han tycker inte om människor som bråkar och är arga. 
Luftballonger, drönare, drakflygare, plötsliga ljud, vissa lukter 
Grill lukt på främmande platser. Vill fly iväg då. 
Rädsla för hala underlag/ golv 
Instabila underlag, hala underlag och höjd 
Mörker 
Broar och vissa typer av golv 
Fyrverkerier som håller på längre 
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När husse blir arg och höjer rösten 
All hantering (pillande, klippa klor, undersöka, borsta mm). 
Trängselrädslor, hantering 
Kloklipp 

All trafikmiljö. 
Människor som ser skumma ut på håll 
Inte rädd för skott, raket, åska odyl, men däremot skvätten/rädd för andra ljud, så som t.ex. 
"pysch"-ljudet bussar ger ifrån sig och plötsliga ljud nära honom (om jag t.ex. råkar sparka i 
backen då vi är ute på promenad) 
Udda ljud som ventilationsgaller. Rädd för vissa lukter. 
Åka tåg och buss 
Vissa underlag/broar 
Skrammel och fladdrande lakan 
Fixering/stress vid möte med cyklar och dylikt 
Dammsugaren 
Skrik och höga röster. Hon är långsint 
Veterinär 
Rädd för barn då hon blev jagad och trängd som unghund, nafsar när hon känner sig trängd så 
får inte längre umgås med barn. 
Höjder och metallunderlag 

 

22.5.1 Om nej, vilken är anledningen? (Ifyllt manuellt och 

sammanställd nedan) 

Kullen ska ej gå i avel, han är skotträdd 
Tycker inte att de testerna hunden genomgår vid MH test är rättvisande huruvida hunden är 
stabil eller inte i många fall. 
Litar inte på honom med nya människor och vill inte utsätta honom för de påfrestningar som 
MH har och han skall inte användas i avel 
Passet ikke datoen som oppdretter satte opp, og har vært fullt på påmeldingene i nærheten 
her. 
Stabil hund 
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Ej aktuellt 
Hunden lever i Danmark og dengang var jeg inte uppmärsom på MH 
Pga osäkerheten ville inte förvärra det 
Avliden innan prov 
Omplaceringshund där förre ägaren inte var intresserad. 
Passade aldrig med tider / platser 
Inte blivit av 
Vet ej vad det är! 
Skulle inte tävla bruks. Jag vet ju att hon är en toppenhund så varför göra MH om jag inte ska 
tävla bruks, så tänkte jag. 
Vi saknar intresse för det 
Är sjuk i ep 
Vi har inte haft möjlighet att göra det ännu. 
Har inte blivit av 
Inte tänkt på 
Har ej tagit mig tid att göra det 
Hade inget behov av det 
Hade så svår epilepsi så vi hann inte med det 
Bor i utlandet, ikke tilgjengelig. 
bor i utlandet, ikke tilgjengelig. 
Har inte kommit med på Mh ska försöka till hösten igen. 

 

23. Vallning 
Frågorna har endast varit med 2019. Ingen sammanställning görs här. 

 

24. Omplacering 
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25. Avslutning 
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Sammanfattning och diskussion 
Nedan går vi igenom de sammanställda svaren.  

1. Allmänt 
Som väntas här så anges hundens välmående som högst för de yngsta 
hundarna, men är överlag fortsatt bra även i de äldre åldrarna. 

2. Hunden lever inte längre 
Som väntat har högst andel av de som enkätåret fyller 12 somnat in. Av de 
som avlidit är åldrarna spridda, men en topp kan ses runt 10 år. Sjukdom är 
den vanligaste anledningen till att hundar avlidit. Cancer är den vanligaste 
sjukdomen som angetts. Av de yngsta hundarna i 4 år kategorin har lika 
många avlidit på grund av sjukdom som har avlivats på grund av 
mentalitetsproblem.  

3. Kastrering 
Totalt av alla svar har drygt en tredjedel angett att deras hund är kastrerad. 
I kategorin 12 år är mer än hälften kastrerade. I den kategorin är den 
vanligaste orsaken sjukdom, medan i de andra två åldrarna är det betydligt 
jämnare mellan alla tre kategorierna sjukdom, beteendemässiga orsaker 
och annat.  

4. Hanar 
Cirka 90%  av hanarna har två testiklar i pungen. I den äldre kategorin (12 
år) har nästan en femtedel hanarna (inklusive de som kastrerats av annan 
anledning) diagnostiserats med prostataproblem. 
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5. Tikar 
Drygt en tredjedel av tikarna anges vara skendräktiga. Andelen som anges 
ha haft livmoderinflammation är betydligt högre hos tikarna som det 
aktuella året fyllde 12 år, men åldern när tiken blev sjuk varierar.  Av de 
tikar som har fått valpar har cirka en tredjedel haft förlossningsproblem och 
cirka en femtedel har fått göra kejsarsnitt. Cirka hälften av tikarna har fått 
dödfödda valpar eller valpar som avlidit innan 8 veckor.  

6. Hudproblem 
Cirka 10 % av hundarna anges ha haft någon form av hudproblemen. De 
flesta hudproblemen förekommer i yngre ålder. Cirka 40 anger att 
hudproblemen orsakats av allergi, vilket ger en total förekomst av allergi på 
cirka 4 %. 

7. Öron 
18 % anger att deras hund någon gång haft öronproblem. De flesta enbart 
vid enstaka tillfällen.  

8. Ögon 
Cirka 10 % anger att deras hund någon gång haft problem med ögonen. De 
flesta enbart vid enstaka tillfällen. Cirka 12 % är ögonlysta och endast någon 
enstaka har fått en diagnos efter det. 

9. Mag- och tarmproblem 
En relativt stor andel, drygt en tredjedel, har någon gång haft mag-och 
tarmproblem. De flesta bara vid något enstaka tillfälle och endast en knapp 
tredjedel av de som har haft problem har fått någon diagnos av veterinär.  

10. Andra infektioner 
De vanligaste infektionerna som har angetts som inte finns med i andra 
frågor är urinvägsinfektion, halsinfektion och tandinfektioner. Det rör sig 
dock om mellan 3 och 5 % som svarat att de haft någon av dessa 
infektionerna.  

11. Hjärtproblem 
Totalt sett har 7 % angett att deras hund har någon hjärtdiagnos, i den 
äldsta kategorin är siffran 18%. Dock är åldern för diagnos rätt utspridd, 
men många får sin diagnos mellan 9 och 11 års ålder. 

12. Krampanfall, epilepsi 
Totalt har 3 % angett att deras hund har kramper eller andra neurologiska 
problem. Ganska många av dessa är diagnostiserade i ung ålder vilket kan 
innebära att det är en ärftlig variant. 

13. Tumörer 
Totalt har 7 % angett att deras hund har haft en tumörsjukdom. Av de äldre 
hundarna anges 21 % ha haft det. De flesta har diagnostiserats vid 6 år eller 
äldre, men ett par har diagnostiserats tidigare. 
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14. Skelett och leder 
Här kan vi se att andelen röntgade hundar bland de vi fått svar av är högre 
än vad vi har generellt i rasen. Troligen speglar det att vi enklast når ut till 
de som är aktiva med sina kelpies. Endast 6 % har diagnostiserats med HD 
vilket är lägre än de verkliga siffrorna från SKK. Armbågsproblem har endast 
någon enstaka %, totalt 2%. Osteokondros och kroksvans är det 0 samt 1 % 
som har haft. Patellaluxation har totalt 1 % haft. Ryggproblem är vanligaste 
problemet i kategorin. Totalt har 13 % haft detta. 25 % av de som under 
året har fyllt 12 år har haft det, vilket indikerar att problemet blir vanligare 
med åldern. När problemen är uppkomna är spritt i åldrarna. 
Spondylos/L7S1 är den vanligaste diagnosen. 11 % haft haft någon annat än 
tidigare nämnda problem med skelett och leder. 

15.Tassar och klor 
Totalt har 9 % haft problem med tassarna. Störst andel bland de som under 
året skulle fylla 12, där 15 % har haft problem med tassarna, vilket är logiskt 
eftersom tassar och framförallt tår slits med åren. Endast 3 % har haft 
kloproblem.  

16. Njurar och lever 
1 % har haft njur eller leversjukdom. 

17. Hormonella sjukdomar 
Inga deltagande hundar har haft diabetes, Addisons sjukdom eller Cushings 
sjukdom. 1 % har haft sköldkörtelproblem.  

18. Blödningsrubbningar 
Endast någon enstaka har haft någon oväntat stor blödning eller 
blödningsrubbning som inte är kopplade till valptänderna. Totalt har 6% 
blött i munnen vid tandlossningen. 19% kunde dock inte svara på den 
frågan. 

19. Tänder 
Totalt har 18 % någon form av tandförlust. De flesta saknar bara en tand. 
Majoriteten är medfödda tandförluster, men en betydande andel har 
bortopererade tänder. Totalt har 17% haft problem med tandsten. Flest i 
den äldsta kategorin. Endast 2 % har haft problem med tandlossning.  

20. Annan sjukdom 
Här är det svårt att dra en gräns vad som i vissa fall borde gått in under 
andra frågor. Här kan vi se att muskelproblem, fästingsjukdomar, 
analsäcksproblem och olika typer av urinvägsproblem har nämnts av flera, 
men det rör sig ändå bara av några enstaka procent av det totala antalet 
svar.  

21. Olycksfall 
De vanligaste typerna av olycksfall är bitskador efter slagsmål, sårskador 
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och huggormsbett. Totalt har cirka 36 % råkat ut för ett olycksfall som har 
krävt veterinärvård. Flest i den äldsta kategorin, vilket är fullt naturligt.  

22. Beteende och temperament 
85% av de som svarat anser att deras kelpie beter sig som förväntat. De 
vanligaste anledningarna till att hunden inte beter sig som förväntat var att 
den var socialt osäker, den upplevdes ha för lite arbetsmotor/vara 
svårmotiverad, att den var stressad och att den var lugnare än väntat. Här 
spelar ju förarens förväntningar stor roll såklart, men att flera upplever sina 
kelpies som socialt osäkra är tråkigt då det har påverkan på både hundens 
och ägarens livskvalitet.  
 
Fråga 22.2. Man kan se att 19 % anger att det händer att deras kelpies är 
aggressiva mot andra hundar. I dag förväntas många hundar kunna umgås 
med andra hundar vilket kan försvåras om hunden visar sådana beteenden. 
19 % anger att det händer att deras hundar är rädda för raketer, medan 14 
% anger att det förekommer att de rädda för skott och 10 % att det händer 
att hunden är rädd för åska. Eftersom alla dessa ljud kan förekomma i en 
hunds vardag är det tråkigt och kan påverka hundens livskvalitet. Att fler av 
de äldre hundarnas anges ha visat rädsla för raketer och skott vet vi inte. 
När det gäller raketer så utsätts hundarna normalt ganska sällan för det 
vilket gör att det kan ta många år till att hunden utvecklat en tydlig rädsla. 
Något som kanske speglar sig i resultaten. Övriga frågor i fråga 22.2 har 
betydligt lägre svars % men ändå ett antal % svarar att deras hund har 
dessa “problem”. Cirka 41 % av hundarna har något av de efterfrågade 
“Problemen” vilket kan tyckas vara en ganska hög siffra.  
 
Fråga 22.3.1 Här kan man se att ägarna bedömer sina hundar vara hyfsat 
trygga med främmande hundar. Tryggast anges hundarna i den äldsta 
kategorin.  
 
Fråga 22.3.2 och 22.4.1. Överlag bedöms hundarna vara trygga med 
främmande människor och vid hantering av främmande människor. Dock 
bedöms tryggheten något lägre vid hanteringen. 
 
Fråga 22.3.4 I främmande miljöer bedöms hundarna överlag vara trygga.  
 
Fråga 22.4. 7% anges ha andra rädslor än de som nämnts innan. Några 
exempel som nämns är barn, höga röster/arga människor, underlag, höjder, 
veterinärer, vilda rovdjur, vissa ljud, vissa lukter, trafik, mörker, 
dammsugare och kloklippning. 
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Fråga 22.5. Cirka 94 % har gjort MH vilket är betydligt högre än det faktiska 
genomsnittet. Antagligen har vi lättare att nå ut till de som är aktiva med 
sina kelpies och de gör också MH i högre utsträckning.  
 
Fråga 22.5.1 Anledningen till att vissa inte gjort MH varierar. Några 
anledningar som nämns är hälsa/avliden hund. Någon nämnder så stora 
brister mentalt att de ej vill utsätta hunden för MH. Andra tror att det inte 
finns någon anledning att göra MH om hunden inte ska tävla i bruks eller 
avlas på. Några har haft svårt att få plats eller komma till ett MH.  
 

23. Vallning 
Dessa frågor har endast varit med i en omgång, se dessa svar i 
sammanställningen för 2019.  
 

24.Omplacering 
I genomsnitt är 7% av hundarna omplacerade till nuvarande ägare. 
Anledningarna som nämns är olika, det är allt från tidigare ägares hälsa till 
att hunden inte fungerade i familjesituationen. En del är avelshundar som 
inte uppfyllde kraven för avel eller som är färdiga i avel.  

Slutord 
Genom att titta på svaren från nästan 600 kelpies får vi en lite bättre överblick 
över rasen. Vi hoppas på att kunna få en in ännu högre svarsfrekvens kommande 
enkäter. Några delar som vi tycker det är värt att lägga extra fokus på i rasen 
framöver är mentaliteten, cancer, epilepsi, hjärtproblem och ryggproblem.  

/Avelskommittén SVEKK 


