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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 2021 års enkät. Den täcker in kelpies födda 2009, 2013 och 2017. Totalt
har vi fått in 106 svar vilket är cirka 23 % av alla möjliga svar. Se fördelningen i
tabellen nedan.

Totalt

svar Tik Hane Födda

Andel

svar

Alla 106 58 48 461 23%

2009 17 12 5 188 9%

2013 34 18 16 132 26%

2017 55 28 27 141 39%

Eftersom antalet hundar varierar för de olika åren har vi valt att presentera den
jämförande datan i % och inte i antal.



2

1. Allmänt
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2. Hunden lever inte längre



5

2.3 Vilken sjukdom? (Ifyllt manuellt)

2.4 Hur yttrade sig temperamentsproblemet? (ifyllt manuellt och

sammanställt nedan)

1 svarade överslagshandlingar

3. Kastrering
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4. Hanar
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5.Tikar
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5.3.7 Om ja, vilken eller vilka var dödsorsakerna?

1 svarade för kort navelsträng och 1 svarade att det gick för lång tid innan sista
valpen var född.
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6. Hudproblem
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7. Öron
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8.Ögon
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9. Mag- och tarmproblem
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9.1.4 Om ja, vilken/vilka diagnoser ställdes?

Födoämnes allergi, tål ej för kraftigt foder oavsett proteinkälla.
Analsäcksinflammation isamband med byte av foder
Trolig magkatarr
Hög andel bakterier i magen. Fick antibiotika.
Stressmage
Pankreatit
Trolig levertumör.
Pankreatit
Infektion i tjocktarmen
Fått i sig något olämpligt.
Infektion i tarmen
Stressmage, fått skonkost och Loosec/Pepsid
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10. Andra infektioner

11. Hjärtproblem
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12. Krampanfall, epilepsi
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12.1.5 Om ja, har medicineringen önskad effekt?

En svarade ja.
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13. Tumörer
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14. Skelett och leder
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14.1.5 Om din hunds höfter inte är röntgade var är anledningen till detta?

Inget speciellt.
Inte blivit av
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15. Tassar och klor
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15.2.1 Om ja vilket/vilka problem?
Klokapselbrott
Klobrott
återkommande klobrott
Slitit loss klo
3 st klobrott
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16. Njurar och lever

16.1.1 Om ja, ange om möjligt vilken diagnos
Levertumör
Se tidigare svar. Tumör i leverområdet.
Nedsatt njurfunktion
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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.

En hade inkontinens som eventuellt var hormonell.

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.

2009 2013 2017 Total

Medel 1.65 2.09 2.33 2.14

Median 2 2 2 2

Max 3 4 5 5

Min 1 1 1 1
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2009 2013 2017 Total

Medel 1.24 1.35 1.69 1.51

Median 1 1 1 1

Max 3 3 5 5

Min 1 1 1 1

2009 2013 2017 Total

Medel 1.53 1.55 2.04 1.83

Median 2 2 2 2

Max 3 4 5 5

Min 1 1 1 1
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2009 2013 2017 Total

Medel 1.35 1.59 1.62 1.57

Median 1 2 2 2

Max 3 4 5 5

Min 1 1 1 1

22.4. Om ja, ange för vad här
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Rädd för män - socialt osäker som visar sig med stor rädsla/flykt ej aggressivitet
med största sannolikhet orsakat av en händelse som valp
Inte rädd men reagerar vid skott
Dammsugaren
Människor med huvan uppdragen på huvudet
kraftig matos, rök
Vet ej om det räknas som rädsla men hon har väldigt svårt för hantering, inklusive
kloklippning och ta bort fästingar. Hon försöker försvara sig med tänderna, men
aldrig så det blir märken.
I princip all form av hantering - från kloklippning till att kännas igenom vid årlig
hälsokontroll. Väldigt rädd för sprutor! Inte haft ngn enskilt dålig upplevelse utan
har varit så här sedan jag fick henne.
Kan vara känslig/rädd för olika underlag
Skott och raketer gör henne uppstressad, men inte direkt rädd. Hon skäller och
försöker springa till skytten.

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

sammanställd nedan)

Rädd för män - socialt osäker som visar sig med stor rädsla/flykt ej aggressivitet med största

sannolikhet orsakat av en händelse som valp

Inte rädd men reagerar vid skott

Dammsugaren

Människor med huvan uppdragen på huvudet

kraftig matos, rök

Vet ej om det räknas som rädsla men hon har väldigt svårt för hantering, inklusive kloklippning och

ta bort fästingar. Hon försöker försvara sig med tänderna, men aldrig så det blir märken.
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I princip all form av hantering - från kloklippning till att kännas igenom vid årlig hälsokontroll. Väldigt

rädd för sprutor! Inte haft ngn enskilt dålig upplevelse utan har varit så här sedan jag fick henne.

Kan vara känslig/rädd för olika underlag

Skott och raketer gör henne uppstressad, men inte direkt rädd. Hon skäller och försöker springa till

skytten.

23. Vallning
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23.7 Vilket är ditt mål med din hunds vallning?
För att se anlag
Att den får göra det den är avlad för
Ville endast se om det fanns något intresse.
Inget just nu. Vallade de första 2 åren för att det var roligt och ville se hur bra
han kunde bli. Nu har vi inte tid.
Vallprov
Inget specifikt mål och har inte vallat så många gånger. Skulle gärna gör det
igen om vi hade den tiden att lägga för att kunna öva ordentligt.
Har endast testat på
Han tycker det är jätteroligt och det stärker hans självförtroende.
Aktivering och att kunna flytta djur vid behov.
Att vi ska ha roligt och att han får jobba med det som finns i hans gener
Använda praktiskt och tävla i herding
Ev VP, framför allt ha roligt
att hunden sk tycka det är roligt och mår bra.
ANLAGSTESTET (NHAT) eventuellt HWT
Att han ska få använda det han är avlad för. Känner att han mår bra av det och
det är viktigt för min
Hunden ska få göra det den är född till
Bara sysselsättning
Inget mål bara provar på
Träning
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Inget har endast testat på, gjort NAT
Hobbyaktivitet
VP, HWT
Arbetsglädje och mental stimulans.
At hun får gjøre det morsomste hun vet
Aktivering
Aktivering
Att göra det han älskar mest.
Få godkänt herding test. Vallanlagstest har han fått godkäntgod
Att få hunden att vara lugn och kontrollerad, lyhörd.
Provade på några gånger när hon var ung för att se om hon hade någon
fallenhet för vallning.
Ville se om hon visade stort intresse.
Jag har lagt ner vallningen med denna hund och satsar istället på min yngre
hund född 2019

24. Omplacering
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25. Avslutning

Diskussion
Svarsfrekvensen är fortsatt relativt låg, lägre än föregående år. Vid denna enkät
användes medlemsutskick via medlem online, information på Svenska
kelpieklubbens facebooksida samt facebooksidan Svenska Kelpies och mail och
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meddelanden som skickades till uppfödare med uppmaning om att de skulle be
sina aktuella valpköpare fylla i enkäten. Det verkar svårt att få upp svarsfrekvensen
så fokus kanske får bli att över flera år få in så många svar som möjligt.

Det finns även indikationer på att svarsgruppen inte utgör en genomsnittlig bild av
populationen då andelen hundar som anges ha höftledsröntgats och genomfört
MH är betydligt högre än vad den är för hela populationen. Inte osannolikt de som
har svarat i viss utsträckning är de som är mer aktiva med sina hundar och som
därför röntgar och gör MH i en högre utsträckning. Det är dock intressant för
klubben att få information om hälsan, både den fysiska och den psykiska, på alla
hundar i populationen oavsett ”sysselsättning”.

Det digitala enkätprogrammet har fyllt sitt syfte bra även denna gång.

Slutord
Detta var femte året med denna enkät. Tanken är inte att dra några slutsatser från
ett enskilt år nu utan att den ska genomföras årligen på de hundar som det året
fyller 4, 8 och 12 år. Vart fjärde år görs en större sammanställning och när enkäten
gjorts under 8 år kommer man kunna följa samma årskull vid tre olika åldrar. Det
kommer över tid att ge en bild över hälsan i hela rasen samt hur den förändras
över åren. Ägare till kelpies födda 2004-2017 har hittills haft möjlighet att svara
det året hunden fyllt 4, 8 eller 12 år. Enkäten kan fungera som ett underlag i
klubbens arbete med RAS.

Det har kommit mycket positiv respons från engagerade medlemmar vid
genomförandet av denna enkät vilket är mycket roligt. Svenska kelpieklubben vill
tacka alla som bidragit med svar! Ni som inte fick vara med denna gång kommer
kunna svara på enkäten i framtiden.

/Avelskommittén SVEKK


