
 

 

RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2016 

 
De finskspråkiga Rotukohtaiset erityisehdot är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall 
följs främst. De svenskspråkiga Rasspecifika specialvillkoren är en översättning. 
 
Rasspecifika specialvillkor kompletterar Registreringsbestämmelserna. Bestämmelserna gäller kullar som 
fötts från betäckningar som skett efter att villkoren trätt i kraft.  
 
 
Begränsningar gällande alla raser 
 
Om uppfödaren agerat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att para sinsemellan far/mor och 
avkomma eller helsyskon, eller använt till avel en hund som har skalans sämsta resultat i av Kennelklubben 
godkända hälsoundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJ-registret. Hälsoundersökningar menar 
i det här sambandet undersökningar för höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, patellaluxation och 
spondylos. 
 
 
Tillämpning av programmet för bekämpning av genetiskt betingade defekter och sjukdomar (PEVISA) 
 
Om Kennelklubben har godkänt ett PEVISA-program för rasen, ska valpkullens båda föräldrar uppfylla 
programmets krav (se bifogade tabell) för att kullen ska kunna registreras i Kennelklubbens FI/ER-register. 
Valpkullens båda föräldrar ska vara officiellt undersökta beträffande en viss ärftlig defekt eller sjukdom enligt 
följande: 
 
Hunden ska vid undersökningen/provtagningen vara ID-märkt enligt Kennelklubbens bestämmelser. 
 
Undersökningens utlåtande ges av en veterinär/specialist som är godkänd av Kennelklubben. 
 
Enligt det för rasen godkända programmet kan krävas att hunden vid undersökningen uppnått en fastställd 
minimiålder eller att utlåtandet vid parningen inte är äldre än bestämmelserna fordrar.            
 
Dessutom kan rasspecifikt förbjudas registrering av valpar efter hund, som konstaterats vara sjuk eller lida 
av en sjukdom allvarligare än det fastställda gränsvärdet. 
 
Utlåtandet bör alltid vara i kraft vid parningen. I annat fall kan valpkullen registreras i FI/ER-registret 
endast med dispens som kan beviljas på basen av specialklubbens utlåtande. Dispensen bör vara i kraft vid 
parning. För valpkull som registreras med undantagstillstånd är registreringsavgiften höjd (se 
Registreringsbestämmelser punkt 6 och 12). 
 
 
Förklaringar till specialbestämmelserna 
 
De vanligaste obligatoriska undersökningarna enligt PEVISA-programmet och vissa andra 
rasspecifika specialvillkor finns antecknade i bifogade tabell. Vid behov anges minimiålder och hur 
länge undersökningsresultatet är i kraft samt ifall undersökningsresultatet påverkar registreringen av 
hundens avkommor. Övriga obligatoriska undersökningar och rasspecifika specialbestämmelser är 
förklarade i textdelen efter tabellen.                           
 
Hundens minimiålder vid undersökningen: 
Vid höftledsröntgen ska hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell). 
Vid armbågsröntgen ska hunden ha fyllt 12 mån och i vissa raser 18 mån (se bifogade tabell). 
Vid knäundersökning ska hunden ha fyllt 12 mån. 
Vid ryggrötgen ska hunden ha fyllt 12 mån för LTV-utlåtande och 24 mån för SP-utlåtande. 
Vid hjärtundersökning ska hunden vanligen ha fyllt 12 mån, men kan variera mellan olika raser (se bifogade 
tabell). 
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För andra obligatoriska undersökningar finns ingen allmän minimiålder (rasspecifika åldersgränser kan 
finnas). 
 
Undersökningarnas giltighet: 
Vissa av undersökningarna ska göras antingen en gång under hundens livstid, efter ett visst antal valpkullar 
eller är i kraft ett angivet antal månader. Se de rasspecifika bestämmelserna i bifogade tabell. 
Om kortare giltighetstider inte anges i de rasspecifika bestämmelserna, gäller för alla raser 
  - ögonutlåtande som ges till hund under ett års ålder är giltigt i ett år 
  - knäutlåtande som ges till hund under tre års ålder är giltigt i två år 
 
 
Begränsningar gällande färgen merle och medfödd stubbsvans: 
 
Parning av två merle färgade hundar samt två stubbsvansade hundar (T-Box mutation) är förbjuden 
(styrelsen 7/08). 
När det gäller förbudet av merlefärgen, bör det observeras att även färgen harlekin har en merle-gen varmed 
följande färgkombinationer är förbjudna för alla raser: 
merle - merle 
harlekin - harlekin 
harlekin - merle 
 
I de raser där stubbsvansen beror på T-Box mutationen, finns det variationer i svansens längd. Som en följd 
av mutationen varierar svansens längd från helt stubb till ca 2/3 av normal svanslängd. Även en sk. 
kortsvansad hund är stubb enligt sin genotyp. För dessa raser är följande kombinationer förbjudna: 
stubb - stubb 
stubb - kort (genetiskt stubb) 
kort (genetiskt stubb) - kort (genetiskt stubb) 
 
Hundens genotyp kan fastställas med ett gentest för T-Box mutationen. Kennelklubben accepterar 
testresultat som är från laboratorium Genoscoper Oy eller Movet Oy. Provtagaren måste vara godkänd av 
Kennelklubben och hundens ID-nummer måste kontrolleras vid provtagningen och bekräftas på blanketten. 
För importhundar, utländska avelshundar och importsperma godkänns utländska resultater som gäller T-box 
mutation och till vilka bifogas ett veterinärintyg som bevisar att ID-märkingen är kontrollerat vid provtagning. 
 
Begränsningarna nämns även i rasernas specialvillkor.



 
UNDERSÖKNINGAR SOM ÄR VILLKOR FÖR REGISTRERING AV VALPAR:  
 
Om rasen är märkt med * finns det tilläggsbestämmelser efter tabellen i de övriga rasspecifika specialbestämmelserna. 
 
Förklaringar till beteckningar: 
X Båda föräldrar ska ha ifrågavarande resultat innan betäckning 
(X) Se exakta anvisningar i de övriga rasspecifika specialbestämmelserna som finns i textdelen efter tabellen 
I höftledkolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån. 
I armbågskolumnen kan förutom röntgentvång anges även ett eventuellt gränsvärde och minimiålder (i månader) vid röntgentillfället ifall det är någon annat än 12 mån. 
I knäkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även ett eventuellt gränsvärde 
I ögonkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader samt från avel uteslutande ögonsjukdomar. 
I hjärtkolumnen kan förutom undersökningstvång anges även giltighetstiden för utlåtandet i månader 
Antalet avkomlingar anger maximiantalet avkomlingar som registreras åt en hund. Den sista, över gränsen gående kullen registreras dock i helhet. Därtill kan anges ifall 
villkoret gäller endast andra könet. 
 
Förkortningar: 

AUS hjärtauskultation 

EKG elektrokardiografi 

IND BLUP-index 

IPO-R internationellt räddningshundsprov 

JTO rasspecifik avelsstrategi 

KAT ärftlig katarakt, post. pol. KAT = posterior polaris form. 
Resultat ”övrig katarakt” utesluter inte från avel. 

KER ärftlig keratitis 

LL linsluksation 

LTE mentaltest 
 

 

LTV utlåtande om lumbosakral övergångskota 

MH mentalbeskrivning hund 

PHTVL/PHPV utvecklingsstörning i ögats lins och glaskropp 
Endast graderna 2−6 utesluter från avel. 

PK bruksprov 

PRA ärftlig näthinneatrofi 

RD retinal dysplasi, m = multifokal, g = geografisk, t = total 

SP spondylosutlåtande 

Uä ultraljudsundersökning 

VA utlåtande om ryggkotornas deformitet 
 

 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Airedaleterrier * X, C X  X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2016 

Akita * 
Små förändringar fr.o.m. 
1.1.2017 

X, D   X, 24, KAT, PRA, gRD, 
tRD, PHTVL/PHPV 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2016 

Alaska malamute X X  X, 24, KAT    31.12.2017 

Amerikansk akita * X, 18 X, 18  X, 24  Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. 

 31.12.2017 

Amerikansk Cocker 
spaniel 

X  X X, 12, KAT, PRA    31.12.2018 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Amerikansk 
staffordshireterrier * 

X, C X, 1  X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2017 

Australian cattledog X, D X, 1  X, 12, KAT, PRA    31.12.2016 

Australian kelpie * X, C   X, 24  Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande 
undersökningar och antalet avkomlingar 
nedan. 

20 31.12.2020 

Australian shepherd * X, C X, 1  X, 12, iris hypoplasia grad 2 
(coloboma), KAT, PRA, 

CEA, gRD, tRD 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Barbet * X, D X  X, 24  Upprepade kombinationer förbjudna. Mer 
villkor gällande undersökningar nedan. 

15 31.12.2020 

Bearded collie X, C X      31.12.2017 

Beauceron * X, C X      31.12.2016 

Bedlingtonterrier *    X, 24  Koppartoxicos. Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

 31.12.2018 

Belgiska vallhundar * X, B X  X, 24, KAT, PRA, gRD, 
tRD, KER, plasmom 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2019 

Berner sennenhund * X, 18, C X, 18, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan. 60 31.12.2019 

Bichon frisé *   X, 1 X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD  Hundens ålder vid parningstillfället minst 18 
mån. Mer villkor gällande undersökningar 
nedan. 

100 31.12.2018 

Bichon havanais *   X, 1 X, 12, KAT, PRA  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Border collie *  X, C X  X, 24    31.12.2016 

Bostonterrier   X X, 12, KAT    31.12.2018 

Bouvier des flandres * X X  X, 24, KAT  LTE / MH / PK / PEKO eller IPOR / IPO-FH  31.12.2016 

Boxer * 
Små förändringar i 
extravillkor fr.o.m. 
1.1.2017 

X, C    AUS, när gjord 
till hund yngre 
än ett år 12, 
annars 24 

Ryggutlåtande (SP), undre åldersgräns 24 
mån. Mer villkor gällande undersökningar 
nedan. 

 31.12.2021 

Bracco italiano X       31.12.2020 

Braque du Bourbonnais * X      21 31.12.2017 

Breton * X, C   X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan. 36 31.12.2020 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Briard * X, C   X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2017 

Bullmastiff X, 18, D X, 18, 1     ♂ 40 31.12.2017 

Cane corso * X, 18, D X, 18, 1  X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2016 

Cao da serra de aires * X     Hundens ålder vid parningstillfället minst 24 
mån. Mer villkor gällande antalet 
avkomlingar nedan. 

30 31.12.2017 

Cavalier king charles 
spaniel 

  X X, 36 AUS, 12   31.12.2019 

Chesapeake bay retriever 
* 
PEVISA började 1.7.2016 

X, C X, 1  X, 24, KAT, PRA  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2017 

Chihuahua *   X     31.12.2017 

Chodsky Pes * X, C X, 1    Ryggutlåtande (LTV och VA). Mer villkor 
gällande undersökningar nedan. 

 31.12.2019 

Chow chow * 
PEVISA förändrar 
1.1.2017 

X X  X   ♂ 60 31.12.2016 

Clumber Spaniel * 
PEVISA förändrar 
1.1.2017 

X, D X, 2  X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2016 

Cocker spaniel * 
PEVISA förändrade 
1.7.2016 

X, D   X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2020 

Collie, korthårig * X, C X, 1  X  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018  

Collie, långhårig X, C X, 1  X  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Coton de tulear   X X, 12, KAT, PRA    31.12.2019 

Curly coated retriever X   X, 24    31.12.2016 

Dalmatiner X, C       31.12.2017 

Dansk-svensk gårdshund 
* PEVISA började 
1.7.2016 
 

X, C  X, 1 X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2020 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Dobermann * X, C   X, PHTVL/PHTV Uä och EKG, 12 Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

 31.12.2019 

Dogo argentino * X, 18, D X, 18    Mer villkor gällande undersökningar nedan. 27 31.12.2018 

Dogue de bordeaux * X, 18, D X, 18, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2019 

Drever 
PEVISA börjar 1.1.2017 

        

Dvärgpinscher   X, 1 X, 18, KAT, PRA, LL, 
PHTVL/PHPV 

 Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 
mån. 

gräns för 
under sexårig 

är 60 

31.12.2017 

Dvärg schnauzer * 
 

   X, 12, KAT, PRA, gRD, 
tRD, PHTVL/PHPV 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Dvärgtaxar *    X X, 24, KAT, PRA, för 
långhåriga KER 

   31.12.2016 

Engelsk setter * X, B X    Mer villkor gällande undersökningar nedan. 25 31.12.2020 

Engelsk springer spaniel X   X, 24    31.12.2018 

Estrela mountain dog * X, C X, 1      31.12.2020 

Eurasier X   X, 24    31.12.2016  

Field spaniel * X, C   X, 24, KAT, PRA, gRD, 
tRD, PHTVL/PHPV 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Finsk lapphund *  X   X, 24    31.12.2019 

Finsk spets *   (X), 1 (X), KAT, PRA, 
PHTVL/PHPV 

 Mer villkor gällande undersökningar nedan. 
Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 
6,25 % 

50 31.12.2020 

Finsk stövare * (X), D      150 31.12.2018 

Flatcoated retriever 
PEVISA förändrade 
1.7.2016 

X   X, 24, KAT (med undantag 
av anterior sutur söm), 

PRA, gRD, tRD 

   31.12.2020 

Golden retriever * X, C X, 1  X, 24, KAT (med undantag 
av anterior sutur söm), 

PRA, gRD, tRD 

 Mer villkor gällande undersökningar och 
antalet avkomlingar nedan. 

♂ 100 31.12.2017 
(möjlighet att fortsätta 
→ 2019) 

Gordonsetter X, C      25 31.12.2018 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Grand danois * X, 18 X, 18   AUS, 12   31.12.2016  

Grosser münsterländer X, B X     21 31.12.2020 

Hovawart X, B       31.12.2018 

Irländsk röd setter X, B eller 
IND 102 

     40 31.12.2018 

Isländsk fårhund X, C  X X, 24    31.12.2016 

Jack russell terrier *    X X, 12    31.12.2018 

Jämthund * (X)       31.12.2019 

Kanintaxar *   X X, 24, KAT, PRA, för 
långhåriga KER 

   31.12.2016 

Karelsk björnhund * X   X, 36  Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

60 31.12.2017 

Kaukasisk vallhund X, 18 X, 18      31.12.2018 

Kleiner münsterländer X, B      26 31.12.2020 

Korthårig vorsteh X, B      55 31.12.2020 

Kuvasz X, C, 18   X, 12    31.12.2017 

Labrador retriever X X  X, 24    31.12.2019 

Lagotto romagnolo X, D   X, 12, KAT, PRA   34 31.12.2017 

Lancashire heeler * 
PEVISA förändrar 
1.1.2017 

  X X, 6, LL, LL betänklig, KAT, 
PRA, PHTVL/PHPV, CEA 

colobom, CEA 
näthinneavlossning 

  20 31.12.2016 

Landseer X, C X      31.12.2016 

Lapsk vallhund *    (X), 24    31.12.2019 

Leonberger X, 18, C X, 18  X, post. pol. KAT   ♂ 50 31.12.2016  

Långhårig vorsteh * X, B   X, 36  Minst KAER 3 -resultat. Mer villkor gällande 
provresultat nedan. 

21 31.12.2020 

Maremmano-abruzzese * X, 18, D X, 18, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2019 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Mudi * X, C  X X    31.12.2017 

Newfoundlandshund X, 18 X, 18   AUS, 12   31.12.2019 

Norrbottenspets *   X, 1 X, 36, KAT, PRA, 
PHTVL/PHPV 

 Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. Kullens inavelsgrad får vara högst 
6,25 %. Mer villkor nedan. 

30 31.12.2019 

Norsk älghund, grå * (X)       31.12.2019 

Nova scotia duck tolling 
retriever * 

X, C X, 1  X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD  Hanhundens ålder vid parningstillfället 
minst 24 mån. Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

♂ 40 31.12.2017 

Old english sheepdog * X, C X  X, 12, KAT, PRA  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2016 

Owczarek podhalanski X, 18 X, 18      31.12.2016 

Perro de agua espanol * X, D X  X, 24, KAT, PRA, gRD, 
tRD, PHTVL/PHPV 

   31.12.2016 

Perro sin pelo del Perú * X  X X, 24    31.12.2016 

Pinscher 
PEVISA förändrar 
1.1.2017 

X   X, 8    31.12.2016 

Pointer X, B X     20 31.12.2020 

Polski owczarek nizinny * X       31.12.2017 

Portugisisk vattenhund * X, D X  X, 24  Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2019 

Puli *  X, D   X, 36, KAT, gRD, tRD  Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. Ålder vid parningstillfället minst 18 
mån. Mer villkor gällande undersökningar 
nedan. 

15 31.12.2017 

Pumi X   X, 36    31.12.2017 

Pyrenéerhund X, 18 X, 18      31.12.2017 

Pyreneisk mastiff X, 18, D X, 18      31.12.2019 

Rhodesian ridgeback * X, 18, C X, 18, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2017 

Riesenschnauzer * 
 
 

X, C   X, 24    31.12.2020 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Rottweiler * X, C X, 1  X, 24, KAT, PRA, gRD, 
tRD, PHTVL/PHPV, 

entropium, ektropium 

 Ålder vid parningstillfället minst 24 mån. 
Mentaltest eller MH. Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

60 31.12.2016 
(om JTO → 2020) 

Samojedhund X   X, 18    31.12.2018 

Sankt bernhardshundar * X, 18, C X, 18, 1     30 31.12.2018 

Sarplaninac * X, 18, D X, 18    Kullens inavelsgrad får vara högst 6,25 % 8 31.12.2015 

Schäfer * 
 

X X, 1    Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande 
undersökningar nedan. 

 31.12.2018 

Shetland sheepdog * X   X, 24, PRA    31.12.2017 
(om JTO → 2019) 

Shiba X X X X  Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. 

30 31.12.2019 

Slovenský cuvac * X, D X, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018  

Spansk mastiff * X, 18, D X, 18, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2018 

Spinone X, C X     21 31.12.2020 

Stabyhoun X, C      21 31.12.2016 

Staffordshire bullterrier * X   X  Ögonundersökningens undre åldersgräns 
12 mån. 

 31.12.2018 

Stichelhaariger deutscher 
vorsteh * 

X, B     Mer villkor gällande antalet avkomlingar 
nedan. 

60 31.12.2020 

Svart terrier * X, C X, 1    Mer villkor gällande undersökningar nedan.  31.12.2020 

Svensk vit älghund * (X)       31.12.2019 

Taxar * (normal, se också 
andra storlekar) 

   X, 24, KAT, PRA, för 
långhåriga KER 

   31.12.2016 

Tibetansk mastiff X, 18 X, 18  X, 24   30 31.12.2019 

Tibetansk spaniel   X X, 24    31.12.2020 

Tibetansk terrier    X, 12, PRA, LL    31.12.2017 

Tysk jaktterrier    X, 24, LL    31.12.2020 

Ungersk vizsla, korthårig X, C      21 31.12.2020 



 

Ras Höftleder Armbågar Knän Ögon Hjärta Annat som krävs innan parning Antalet 
avkomlingar 

Programmet går ut 
utan en ny ansökan 

Ungersk vizsla, strävhårig X, C       31.12.2020 

Vit herdehund * X, C X, 1  X, 24  LTE / MH / PK / IPOR-A 45 31.12.2017 

Wachtelhund * X, 18, C X, 18, 1  X, 48, PRA  Mer villkor gällande undersökningar nedan. 14 31.12.2018 

Welsh springer spaniel X   X, 24    31.12.2018 

Weimaraner * X, C      21 31.12.2020 

Welsh corgis * X X  X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD  Tikens ålder vid parningstillfället minst 18 
mån och hanhundens minst 24 mån. Mer 
villkor gällande undersökningar nedan. 

 31.12.2017 



 
ÖVRIGA RASSPECIFIKA SPECIALBESTÄMMELSER                             
 
Om rasen är märkt med * finns det ytterligare bestämmelser i tabellen för obligatoriska undersökningar. 
 

Airedaleterrier * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en 
hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 

Akita * Hund som har höftledresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en 
hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, som är 
frisk gällande ifrågavarande sjukdom. 
Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI kan registreras till Akita enligt ägarens 
anmälan. Hund som är registrerad som Akita kan överföras till Amerikansk akita enligt utlåtande av 
två för rasen auktoriserade exteriördomare. 

Amerikansk akita * Importhund som är registrerad som Akita i länder utanför FCI registreras direkt till Amerikansk akita 
om ägaren inte ber att hund ska registreras som Akita. En hund som registrerats som Amerikansk 
akita kan överföras till Akita enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare. 

Amerikansk foxhound Amerikansk foxhound som är registrerad i International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) eller Hunters 
Horn -register, kan på ägarens ansökan märkas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska 
vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. 
Avkommor som är födda i Finland av en International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) eller Hunters 
Horn -registerad utländsk hane registreras i ER-registret. 

Amerikansk 
staffordshireterrier * 

Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara 101 eller bättre. Hund 
som har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. Importhundens finska 
BLUP-index beaktas bara om dess bedömningspålitlighet är över 50 % (JTT 6/15). Om ena föräldern 
är en importhund eller en utländsk hane som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess 
eventuella utländska BLUP-index. Om det inte finns ett utländskt index, men hunden har 
höftledresultat A, B eller C i FCI-skala eller minst ”fair” i OFA-skala, kan parning ske endast med en 
hund vars eget index är minst 101 och höftledresultat minst C. 
Hundens färg anges vid registrering. Färg av båda föräldrar av en kull måste vara märkt i 
hundregistret vid kullens registreringstillfälle. Det är förbjudet att para två hundar, som båda är 
homotsygota för blå blekningsgen (hundens näsa är gråsprängd). Förbud gäller kombinering av bl. a. 
hundar registrerade med följande färger: 
blå – blå 
blå – blå fawn 
blå fawn – blå fawn 

Australian kelpie * Hund som har höftleddysplasiresultat C måste paras med en hund som har resultat A. Hundens 
registrerade antal avkomlingar får vara högst 20 valpar, varav under 5 års ålder högst 12 valpar (JTT 
6/15). 
Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering 
utförs med importsperm (JTT 11/15). 
En hund som märkts i något av följande register kan på ägarens ansökan märkas i ER-registret: 
Suomen Paimenkoirayhdistys (SPKY), The Working Kelpie Council of Australia (WKC), Australian 
Stockdog/Working kelpie (S & N) eller The North American Australian Kelpie Registry, Inc. (NAAKR, 
Inc.). Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. För en hund 
med korsningsbakgrund och märkt i WKC-registret (WKC-regler punkt 1.9) förutsätts dock, att 
korsningen inte syns längre i hundens tre generationers stamtavla.  
En utländsk hane som uppfyller förutnämnda villkor får användas till avel, varvid avkomlingarna 
märks i ER-registret. 

Australian shepherd * Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 
Merle-merle kombination är förbjuden. Stubbsvans-stubbsvans kombination är förbjuden. Rasen har 
DNA-test för stubbsvansgen. 
En importhund som märkts i Australian Shepherd Club of America (ASCA) -register kan på ägarens 
ansökan märkas i ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av 
Kennelklubben. En utländsk hane som är märkt i ASCA-register får användas till avel, varvid 
avkomlingarna märks i ER-registret. 

Australian stumpy tail 
Cattle dog 

Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Barbet * Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B (JTT 
4/15). 

Beauceron * Merle-merle kombinationer är förbjudna. 

Bedlingtonterrier * Föräldradjuren ska ha godkänt utlåtande gällande ärftlig koppartoxikos. Som utlåtande godkänns 
antingen DNA-markör undersökning, direkt gentest eller leverbiopsiundersökning. DNA-tester av 
följande laboratorier godkänns: Animal Health Trust (AHT), SLU, Vetgen och Laboklin (JTT 1/15). 

Belgiska vallhundar Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 
Om en hund konstaterats ha övrig oviktig katarakt, ska den paras med en hund, som är frisk gällande 
katarakt. 
Följande parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd: groenendael x tervueren, 



 
tervueren x malinois och laekenois x malinois. Valpar som föds från parning av varianter registreras 
enligt sin egen hårlagsvariant. Följande parningar mellan varianter är förbjudna: groenendael x 
laekenois och tervueren x laekenois. 

Bergamasco Merle-merle kombinationer är förbjudna. 

Berger des pyrénées Valparna registreras enligt tikens hårlag. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 
5.3. Ändringen kan även göras på Kennelklubbens kontor på basis av ett utlåtande av en 
exteriördomare som har bedömningsrätt för rasen. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån. 
Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av 
varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. 
Rasintagninen är möjligt enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1..2. 
Merle-merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen 
har DNA-test för stubbsvansgen. 

Berner sennenhund * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. 

Bichon frisé * Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 

Bichon havanais * Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0. 

Border Collie* Merle-merle kombinationer är förbjudna. En hund som avklarat förprovet i vallning och som två för 
rasen auktoriserade exteriördomare har konstaterat motsvara rasstandarden kan intas i ER-registret. 
Se också registreringsbestämmelserna punkter 11.1.2 och 11.1.3. 
Bordercollien märkta i International Sheep Dog Society (ISDS) -registret, kan enligt ägarens ansökan 
märkas i ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av 
Kennelklubben. Avkommor av en ISDS-registrerad utländsk hane registreras i ER-registret. 
Bordercollien märkta i Suomen Paimenkoirayhdistys -registret, kan enligt ägarens ansökan märkas i 
ER-registret. Hunden ska vara identifikationsmärkt på ett sätt som godkänns av Kennelklubben. 

Bouvier des flandres * Vid parningstidpunkten ska hunden ha utbildningstecken i bruksprov eller räddningshundsprov eller 
slutfört mentaltest eller MH-beskrivning. Även IPO-FH resultat som sparats av Kennelklubben 
godkänns (JTT 2/16). 

Boxer * Gränsvärdet för spondylosutlåtande är grad 3 och en hund med det här resultatet kan paras endast 
med en hund som har resultatet grad 0 eller grad 1. 
Om biljud hörs eller resultatet är osäkert, måste hjärtat undersökas med doppler-undersökning innan 
parning (tidigast vid 12 månaders ålder). Om någon sjukdom upptäcks i doppler-undersökningen, kan 
hunden inte användas till avel. Doppler-resultaten normal och öppen är tillåtna. Hundens 
hjärtutlåtande behöver inte förnyas efter en dopplerundersökning (JTT 10/15). 
Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering 
utförs med importsperm (JTT 11/15). 
Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.  

Braque du Bourbonnais* Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Breton * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. 
Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Briard *  Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 

Bullterrier Parningar mellan normal och miniatyrbullterrier är tillåten med dispens enligt 
registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av varianter registreras som 
miniatyrbullterrier. 

Cane corso * Hund som har höftledresultat D kan paras bara med en hund som har resultat A eller B. 

Cao da serra de aires * Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 30 valpar, varav under 5 års ålder högst 15 
valpar. 

Chesapeake bay retriever * Hund som har höftledresultat C kan paras bara med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0 (JTT 10/15). 

Chihuahua * Merle-merle kombinationer är förbjudna. Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av 
hårlag – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 

Chinese crested dog Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av 
varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. 

Chodsky Pes * Hund som har höftledresultat C kan paras bara med en hund som har resultat A eller B (JTT 1/15). 
Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering 
utförs med importsperm (JTT 11/15). 

Chow chow * Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag görs på Kennelklubbens kontor på 
ägarens anmälan. 

Clumber Spaniel * Hund som har höftledresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. 
Krav på PDP1-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet. 

Cocker spaniel * Hund som har höftledsdysplasiresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A (JTT 
4/16). 



 
Collie* Merle-merle och sobel-blue merle kombinationer är förbjudna. 

Valpar av föräldrar som har liknande hårlagskvalitet registreras enligt föräldrars hårlagsvariant. 
Kennelklubbens kontor kan på basen av rasklubbens proposition överföra en hund mellan 
hårlagsvarianter. Parning mellan hårlagsvarianter är tillåten med dispens enligt 
registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. Valpar som föds från parning av hårlagvarianter registreras 
enligt sin egen hårlagsvariant. 
Collie, korthårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A. 
Collie, långhårig: Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A 
eller B. 

Dansk-svensk gårdshund * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med 
knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0 (JTT 11/15). 
Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Dobermann * Hund som har höftledresultatet C kan paras endast med en hund som har resultatet A . Valparnas 
föräldrar ska ha innan parning ett giltigt utlåtande gällande serumprovets ALAT-värde. Hunden måste 
vara minst 12 månader gammal vid undersökningen. Utlåtandet gällande ALAT-värdet får inte vara 
äldre än 12 månader vid parningtillfället. Serumproven analyseras av ett av Kennelklubben godkänt 
laboratorium (för tillfället Vetlab och Movet). ALAT = leverenzym 

Hunden måste vid parningstillfället ha ett hjärtutlåtande gällande DCM (ultraljudsundersökning och 
EKG) och hunden måste vara frisk gällande DCM (JTT 5/15). 

Dogo argentino * Två hundar med D höfter får inte kombineras. 

Dogue de bordeaux * Två hundar med D höfter får inte kombineras. 

Dunkerstövare Merle-merle kombinationer är förbjudna. 

Dvärg schnauzer Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 
Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, som är frisk gällande 
PHTVL/PHPV. 
Följande parningar mellan färgvarianter är tillåtna 1.6.2014–31.12.2018: 
vit x svart 
vit x svart & silver 
vit x peppar & salt 
Korsningar mellan andra färgvarianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna 
punkt 6.2. 

Engelsk setter * Krav på NC och PRA rcd4 tester träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga 
programmet (JTT 5/15). 

Engelsk toy terrier Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier kan registreras i Finska Kennelklubben på 
ägarens anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier. 

Entlebucher sennenhund Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Estrela mountain dog Olika hårlagsvarianter får paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se registreringsbestämmelserna 
punkt 5.3. Ändringen kan ske när hunden fyllt 9 mån. 

Field spaniel * Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund, 
som är frisk gällande ifrågavarande sjukdom. 

Finsk lapphund En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt 
registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Hund kan intas i register på basen av rasklubbens 
proposition, även om den inte har hälsoundersökningar förutsatta i PEVISA-programmet. Överföring 
av hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3. 

Finsk spets * Valparnas föräldrar ska ha giltiga utlåtanden gällande knän och ögon innan de paras för andra 
gången, för att valparna ska kunna registreras. Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en 
hund med knäresultat 0. Hund med ett PHTVL/PHPV-resultat grad 1 kan paras endast med en hund 
som är frisk gällande PHTVL/PHPV (JTT 10/15). 
Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas 
förfäderna i Kennelklubbens register. 

Finsk stövare *  Valparnas föräldrar ska ha ett höftledsutlåtande innan de paras för andra gången. 

Golden retriever * Höftledresultat C kan paras endast med resultat A eller alternativt genomsnittet av föräldrarnas 
avelsindex för höftleder ska vara minst 101. Armbågsresultat 1 kan paras bara med resultat 0 eller 
alternativt ska genomsnittet av föräldrarnas avelsindex för armbågar vara minst 101. 
Det är möjligt att med specialklubbens godkännande registrera mer än 100 avkommor, ifall minst 40 
% av hanens tidigare avkommor har höftleds- och armbågsutlåtande samt har genomgått 
ögonundersökning. 

Grand danois * Hundens färg anmäls vid registrering. 
En harlekinfärgad hund har även merle-gen. I harlekinlinjer kan det födas även merlefärgade valpar. 
Följande parningar är förbjudna: 
harlekin-harlekin 
harlekin-merle 
merle-merle 
Följande parningar är tillåtna utan undantagstillstånd: 



 
harlekin-svart-mantel-svartvit-plattenhund 
gul-tigerfärg 
blå-blå 
Parning av andra färgvarianter kräver dispens, se registreringsbestämmelserna punkt 6.2. 

Griffons Olika färgvarianter av strävhåriga griffons kan paras sinsemellan. Strävhåriga och släthåriga griffons 
kan paras sinsemellan. I samma valpkull kan födas valpar som har olika hårlag och olika färg och 
varje valp registreras enligt sitt eget hårlag och sin egen färg till rätt ras. Strävhåriga röda ska 
registreras som griffon bruxellois och strävhåriga svarta som griffon belge. Släthåriga registreras som 
petit brabancon. Överföringar mellan varianterna – se registreringsbestämmelserna punkt 6.3 

Hollandse herdershond Parning mellan varianter motsvarar parning mellan raser, se punkt 11.1.1.  

Hrvatski Ovcar Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Jack Russel terrier * Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 
En hund registrerad i länder utanför FCI eller en oregistrerad importhund, som är importerad av ett 
sådant land där rasen är inte officiellt accepterad, kan intas i ER-registret enligt 
registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. En hund som registrerats i AKC FSS-registret med 
rasbenämningen ”russell terrier” kan registreras i ER-registret som jack russell terrier (JTT 2/15). 

Jämthund * Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor 
ska registreras. 

Karelsk björnhund * Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 
Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 95. Om andra 
föräldern till valpkullen inte har Kennelklubbens beräknade höftledsindex, men den har ett 
höftledsutlåtande vid betäckningstillfället, kan parning ske med en hund vars eget index är minst 110. 

Kleinspitz (se även tyska 
spetsar) 

Ändring av rasvariant – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till större 
storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än 
storleksvarianten som den registrerats till. Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån. 

Lancashire heeler * En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1..2. 

Lapsk vallhund * Hunden ska efter sin andra valpkull ha ett giltigt ögonundersökningsutlåtande, för att dess följande 
avkommor ska registreras. 
En hund kan på rasföreningens rekommendation intas i ER-registret enligt 
registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av hundar till FI-registret förklaras i 
registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3. 

Långhårig vorsteh * KAER = specialprov för hönshundar.  Till utländska hanar accepteras ett motsvarande utländska 
jakthundprov på basen av specialklubbens utlåtande (JTT 10/15). 

Manchesterterrier Från USA eller Kanada importerad manchesterterrier registreras i Finska Kennelklubben på ägarens 
anmälan som engelsk toy terrier eller manchesterterrier. 

Maremmano-abruzzese * Hund som har höftledresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. 

Mellan schnauzer Olika färgvarianter kan paras med dispens – se registreringsbestämmelserna punkt 6.2 

Mexikansk nakenhund Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pälsad och i den storleksvariant 
som uppfödare anger. Ändring av storlek – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till 
större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än 
storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 
15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan. 

Mudi * Merle - merle kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen 
har DNA-test för stubbsvansgen. 

Norrbottenspets *  Hund med knäresultat 1 kan paras endast med en hund med knäresultat 0. Hund med ett 
PHTVL/PHPV-resultat grad 1 kan paras endast med en hund som är frisk gällande PHTVL/PHPV. 
Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med sju generationer och i beräkningen beaktas 
förfäderna i Kennelklubbens register. 
En hund kan intas i ER-registret enligt registreringsbestämmelserna punkt 11.1.2. Överföring av 
hundar till FI-registret förklaras i registreringsbestämmelserna punkt 11.1.3. 

Norsk älghund, grå Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor 
ska registreras.    

Nova scotia duck tolling 
retriever * 

Om en hund konstaterats ha multifokal RD, ska den paras med en hund, som är frisk gällande RD. 
Krav på PRA-test träder i kraft när Kennelklubben har beredskap för att förverkliga programmet.  

Old english sheepdog * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A. 

Papillon Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av 
öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 
Parningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. 
Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant. 

Perro de agua espanol * Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Perro sin pelo del Perú * Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlös eller pälsad och i den storleksvariant 



 
som uppfödare anger. Ändring av storlek - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Överföring till 
större storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstaterats vara större än 
storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 
15 månader. Olika varianter kan paras sinsemellan. 

Phalène Papillon och phalène kan överföras från den ena rasvarianten till den andra på basen av 
öronställningen - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 
Parningar mellan varianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. 
Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt moderns variant. 

Podenco Ibicenco Ändringar av hårlag - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 
Parningar mellan varianter är tillåtna utan undantagstillstånd. Valpar som föds från parning av 
varianter enligt sin egen hårlagsvariant. 

Podengo portugues Följande varianter får paras sinsemellan: 
Inom samma storleksvariant sträv- och släthårig podengo portugues 
Inom samma hårlagsvariant stor och mellanstor podengo portugues 
Andra korsningar mellan varianter är tillåtna med dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 
6.2. 
Överförning mellan rasvarianter - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 Överföring till större 
storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten 
som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. 

Polski owczarek nizinny * Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Portugisisk vattenhund  * Två hundar med D höfter får inte kombineras (JTT 4/15). 

Pudlar Hundens färg anges vid registrering. Enfärgade pudlar kan inte paras med flerfärgade. 
Mellan, dvärg- och toypudlar: 
Toy- och dvärgpudlar kan paras sinsemellan. Valpkullen registreras enligt tikens storlek. Valpar efter 
två toypudlar registreras som toypudlar. Andra korsningar mellan storleksvarianter är tillåtna med 
dispens enligt registreringsbestämmelserna punkt 6.2. Överföring till större storlek kan ske om 
hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats 
till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader. 

Puli * Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. 
Parningar mellan färgvarianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. 
Andring av färg – se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 

Rhodesian ridgeback * Hund som har höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. 

Riesenschnauzer * Parningar mellan färgvarianter är tillåtna. Valpar födda efter en färgkorsning registreras enligt sin 
egen färg antingen som svarta eller peppar & salt. 

Rottweiler * Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller övrig oviktig katarakt, ska den paras med en hund, 
som är frisk gällande respektive sjukdom (JTT 5/15). Avbrutet mentaltest eller MH accepteras inte. 

Russkiy Toy Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag - se registreringsbestämmelserna 
punkt 5.3.  

Sankt bernhardshundar Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Rasen bestäms enligt hårlaget. Ändring av hårlag - se 
registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 

Sarplaninac * Kullens inavelsgrad räknas enligt en stamtavla med fem generationer och i beräkningen beaktas 
förfäderna i Kennelklubbens register. 

Schipperke Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.  

Schweiziska stövare Ändring av färg - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändringen kan göras då hunden fyllt 9 
mån. 
Schwyzer: vit-röd ska paras med vit-röd. 

Schäfer *  Vid betäckningstillfället ska genomsnittet av föräldrarnas höftledsindex vara minst 101. Om ena 
föräldern är en importhund eller en utländsk hund som inte har Kennelklubbens höftledsindex, 
beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Index räknat i Tyskland beaktas som värdet 100 + 
(100 - X), i vilket X är det tyska BLUP-indexet. Om det inte finns ett utländskt index, kan parning ske 
endast med en hund vars eget index är minst 101. 
Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund, ifall parningen sker utomlands eller inseminering 
utförs med importsperm (JTT 11/15). 
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt 
uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringbestämmelserna punkt 5.3. 
Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens 
rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader. 

Segugio italiano Parning mellan strävhåriga och korthåriga hundar är förbjuden. Överföring mellan hårlagsvarianter 
kan göras när hunden fyllt 9 mån - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. 

Shetland sheepdog * Följande färgkombinationer är förbjudna: merle-merle och sable-blue merle. 

Slovenský cuvac * Hund som har höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. 



 
Spansk mastiff * Hund med D-höfter ska paras med en hund med A- eller B-höfter och hund med armbågsresultat 1 

ska paras med en hund med resultat 0. 

Staffordshire bullterrier Det är förbjudet att para två hundar, som båda är homotsygota för blå blekningsgen (hundens näsa är 
gråsprängd). Förbud gäller kombinering av bl. a. hundar registrerade med följande färger: 
blå - blå 
blå - blå fawn 
blå fawn - blå fawn 

Stichelhaariger deutscher 
vorsteh * 

Hundens registrerade antal avkomlingar får vara högst 60 valpar, varav under 4 års ålder högst 20 
valpar. 

Svart terrier * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0 (JTT 5/15). 

Svensk vit älghund * Hunden ska ha ett höftledsutlåtande innan andra parningen, för att hanens/tikens nästa avkommor 
ska registreras.  

Taxar * Hundens färg anmäls vid registrering. Efter registernumret märks hundens storlek: dvärgtax = Z, 
kanintax = K. 
Parning mellan två fläckiga hundar (har merle-gen) är förbjuden. Följande färgvarianter eller två 
likfärgade hundar får ej paras med varandra: svart fläckig, brun fläckig, röd fläckig och fläckig viltfärg. 
Parningar mellan varianter är tillåtna förutom följande undantag: 
Parning mellan strävhårig tax (alla storlekar) och långhårig tax (alla storlekar) är förbjuden. Parning av 
kanintax tik med normalstorleks tax hane är förbjuden (alla hårlagsvarianter). Valparna registreras till 
den större förälderns storleksvariant. 
Ändring av rasvariant- se registreringsbestämmelserna punkt 5.3. Ändring av hårlag kan göras på 
Kennelklubben enligt ägarens anmälan när hunden fyllt 9 mån. Storleken bestäms på basen av 
bröstomfånget. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder 
konstateras vara större än storleksvarianten som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan 
ske när hunden fyllt 15 månader. 

Terrier brasileiro Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 

Tyska spetsar 
(se även kleinspitz) 

Ändring av rasvariant - se registreringsbestämmelserna punkt 5.3 (ändring av storlek gäller inte för 
pomeranian eller keeshond). Ändring av färg kan ske när hunden fyllt 9 mån. Överföring till större 
storlek kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten 
som den registrerats till. Överföring till mindre storlek kan ske när hunden har fyllt 15 månader.  

Vit herdehund * Vid parningstidpunkten ska hunden vara mentaltestad eller MH-beskriven. Resultatet inverkar inte 
valparnas registrering, men ett avbrutet test uppfyller inte PEVISA-kraven. Istället för mentaltestet 
eller MH-beskrivningen godkänns även utbildingstecken i 1-klass i bruksprov eller godkänt 
räddningshundsprov (IPOR-A) med samma villkor som i utställningschampionat kan uppnås. 
Hunden kan intas i ER-registret antingen som vit herdehund eller kan en vit schäferhund överföras till 
vit herdehund enligt utlåtande av två för rasen auktoriserade exteriördomare. I utlåtandet ska hunden 
konstateras motsvara rasstandarden. Se också registreringbestämmelserna punkt 11.1.2. 
Följande begränsningar gäller vid intagning och överförning till vit herdehund: 
Hunden kan ej intas som vit herdehund eller överföras till vit herdehund om det finns en efter 
1.1.2003 registrerad schäferhund i dess tre generationers stamtavla. Detta gäller alla importhundar 
och schäferhundar som är födda i Finland. 
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlaget enligt 
uppfödarens anmälan. Ändringar gällande hårlaget se registreringbestämmelserna punkt 5.3. 
Ändringen kan även göras på Kennelklubben enligt ägarens ansökan på basis av specialklubbens 
rekommenderande utlåtande. Ändring gällande hårlaget kan göras när hunden fyllt 9 månader. 

Västgötaspets Vid registrering av valpkullen märks svanslängden för varje valp, se registreringsbestämmelsernas 
punkt 3.4. Lång svans kan märkas på basis av uppfödarens anmälan. Ifall det från föräldrar som 
anmälts som långsvansade föds en stubbsvansad valp, ska både valpens och föräldrarnas genotyp 
fastställas för att klargöra situationen. Tidigare anmäld svanslängd kan ändras endast på basis av ett 
gentest resultat. Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för 
stubbsvansgen. 

Wachtelhund * Hund som har höftledresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund som 
har armbågsresult 1 kan paras bara med en hund som har resultat 0. 

Weimaraner * Parningar mellan varianter är tillåten med dispens enligt registreringsbestämmelsernas punkt 6.2. 
Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sin egen hårlagsvariant. 

Welsh corgi cardigan Merle-merle kombinationer är förbjudna. 
Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, ska den paras med en hund som är frisk 
gällande ifrågavarande sjukdom. 

Welsh corgi pembroke Stubbsvans-stubbsvans kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen. 
Om en hund konstaterats ha multifokal RD eller PPM, ska den paras med en hund som är frisk 
gällande ifrågavarande sjukdom. 
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