RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR 2022
Rasspecifika specialvillkor kompletterar Registreringsbestämmelserna. Bestämmelserna gäller valpkullar
som fötts av parningar som ägt rum efter att villkoren trätt i kraft. I villkor som begränsar antalet
avkommor beaktas dock även valpkullar som registrerats innan villkoret har trätt i kraft.
Detta dokument är en översättning. Vid oklara fall gäller den finska versionen.

Begränsningar som gäller alla raser (se punkt 7.5 i Registreringsbestämmelserna)
Om uppfödaren har handlat mot Kennelklubbens allmänna avelsstrategi genom att ha parat far/mor och avkomma,
eller helsyskon, eller genom att ha använt till avel en hund som har skalans sämsta resultat i av Kennelklubben
godkända hälsoundersökningar, kan valpkullen registreras endast i EJ-registret. Med hälsoundersökningar avses i
detta sammanhang undersökningar för höftledsdysplasi (HD), armbågsledsdysplasi (ED), patellaluxation och
spondylos. Av denna orsak kan en (1) valpkull införas i EJ-registret i uppfödarens namn eller för hunden.

Tillämpning av programmet för motarbetning av ärftliga defekter och sjukdomar (PEVISA)
Om ett rasspecifikt PEVISA-program har godkänts för rasen, ställs vissa krav förenliga med programmet på
registreringen av valpkullen (se rasspecifika krav i förteckningen nedan). Båda föräldrar till valpkullen ska ha
genomgått officiella undersökningar beträffande en viss ärftlig defekt eller sjukdom enligt följande:
•
•
•

Hunden ska vid undersökningen/provtagningen vara id-märkt på ett sätt som godkänts av Kennelklubben.
Undersökningsutlåtandet ges av en veterinär/specialist som är godkänd av Kennelklubben.
Det kan krävas att hunden har uppnått en fastställd minimiålder vid tidpunkten för undersökningen eller att
utlåtandet inte är äldre än det angivna antalet månader.

Dessutom kan det rasspecifikt förbjudas registrering av valpar efter en hund, som konstaterats vara sjuk eller ha en
sjukdom vars svårighetsgrad överskrider ett visst gränsvärde (se även PEVISA-instruktionerna).
Utlåtandet ska alltid vara i kraft vid tidpunkten för parning. I övrigt fall kan valpkullen registreras i FI/ER-registret
endast med dispens som kan beviljas utifrån ett utlåtande som getts av specialklubben eller enligt punkt 7.2 i
Registreringsbestämmelser. Dispens ska vara beviljad före betäckning. Vid registrering av en valpkull med dispens
debiteras en förhöjd registreringsavgift (se punkt 6 och 12 i Registreringsbestämmelser).

Redogörelse om specialvillkor
De vanligaste obligatoriska undersökningarna förenliga med PEVISA-programmet samt vissa andra rasspecifika
specialvillkor har redogjorts för i den bifogade tabellen. Vid behov anges även minimiåldern för undersökningen eller
giltighetstiden för undersökningsresultatet samt huruvida undersökningsresultatet påverkar registreringen av
hundens avkommor. Övriga obligatoriska undersökningar och rasspecifika specialvillkor har redogjorts för i
textdelen efter tabellen.
Hundens minimiålder vid undersökningstillfället:
Vid höftledsröntgen ska hunden ha fyllt 12 månader, i vissa raser 18 månader (se bifogad tabell).
Vid armbågsledsröntgen ska hunden ha fyllt 12 månader, i vissa raser 18 månader (se bifogad tabell).
Vid gångtest ska hunden ha fyllt 18 månader.
Vid patellaundersökning (knäundersökning) ska hunden ha fyllt 12 månader.

Vid röntgenundersökning av ryggen skall hunden ha fyllt 12 månader (LTV och VA utlåtanden) eller 24 månader (SP
och IDD utlåtanden).
Vid hjärtundersökning är minimiåldern oftast 12 månader, men detta kan variera från ras till ras (se bifogad tabell).
Vid övriga obligatoriska undersökningar har ingen allmän minimiålder angetts (rasspecifika åldersgränser kan
förekomma).
På importhundar tillämpas samma rasspecifika krav på minimiålder vid höft- och armbågsledsröntgen som på finska
hundar. Undantag kan medges med specialklubbens förord.
Giltighetstid för undersökningar:
Undersökningarna ska göras antingen en gång under hundens livstid, efter ett visst antal valpkullar eller så är de i kraft
ett angivet antal månader. Se rasspecifika villkor i den bifogade tabellen.
Om kortare giltighetstid inte har angetts i de rasspecifika specialvillkoren, gäller det för alla raser
- resultat från ögonundersökning för hund som är yngre än ett år är giltigt i ett år
- resultat från gångtest för hund som är yngre än två år är giltigt i ett år, resultatet för över 2 åriga hundar är giltigt för
resten av hundens livstid.
- resultat från patellaundersökning för hund som är yngre än tre år är giltigt i två år, resultatet för över 3 åriga
hundar är giltigt för resten av hundens livstid.
Om hunden har resultat från ögonundersökningar som avviker från varandra är det sämre resultatet som gäller tills
hunden har undersökts av panelen. Ett patellautlåtande med resultatet 1/0, 0/1 och 1/1 som getts när hunden är
under tre år gammal kan upphävas genom förnyad undersökning i över tre års ålder där hunden får resultatet 0/0. Vid
övriga fall där patellaresultat avviker från varandra gäller det sämre resultatet tills panelen har undersökt hunden.
Undantag som gäller utländska hanhundar
Rasen kan ha en tills vidare gällande dispens som gäller avvikande från PEVISA-villkor vid avelsbruk av utländska
hanhundar, och som är accepterade efter rasklubbens förslag. Högst två valpkullar kan registreras till hanhunden med
dispens (granska rasspecifika villkor) trots att den saknar undersökningsresultat som krävs i PEVISA-programmet. Även
vissa utländska resultat kan godkännas med dispens trots sjukdomsspecifika direktiv. Kombinationen får dock inte
vara i strid med rasens PEVISA-begränsningar eller punkt 7.5 i Registreringsbestämmelserna till någon del. Dispensen
är oberoende av parningsplats. Undantag för utländska hanar har redogjorts för i textdelen efter tabellen. Rasspecifika
minimiåldrar vid höft- och armbågsledsröntgen tillämpas inte på utländska hanhundar.

Begränsningar som gäller färgen merle, hårlag och medfödd stubbsvans
Parning av två merlefärgade hundar, samt parning av två hundar med stubbsvans (T-Box-mutation) är förbjudet.
Beträffande förbudet som gäller parningen av två merlefärgade hundar ska observeras att även en hund av färgen
harlekin har anlag för merle. Därmed är följande kombinationer förbjudna hos alla raser:
merle – merle
harlekin – harlekin
harlekin – merle
Längden av stubbsvansen varierar hos de raser där stubbsvansen beror på T-Box-mutationen. Som en följd av
mutationen varierar svansens längd från fullständig stubbsvans till ca 2/3 av normal svanslängd. Också en s.k.
kortsvansad hund är alltså stubb till sin genotyp. Hos dessa raser är följande kombinationer förbjudna:
stubb – stubb
stubb – kort (genetisk stubb)
kort (genetisk stubb) – kort (genetisk stubb)
Hundens genotyp kan vid behov fastställas med ett gentest för T-Box-mutationen. Kennelklubben godkänner
testresultat från laboratorierna Genoscoper Oy, Laboklin GmbH & Co. KG och Movet Oy. Provet får tas av en av
Kennelklubben godkänd provtagare. Provtagaren ska samtidigt granska hundens identitetsmärkning och bekräfta den
på blanketten. För importhundar, utländska avelshanar och importsperma godkänns utländska resultat som gäller TBox-mutation och till vilka det har bifogats ett veterinärintyg om provtagning som bevisar att hundens
identitetsmärkning har granskats i samband med provtagning.

Merlefärgen samt hundens hårlag kan fastställas med hjälp av gentest. Kennelklubben godkänner dessa DNAtestresultat från följande laboratorier: Genoscoper, Laboklin och Movet. Provet får tas av en av Kennelklubben
godkänd provtagare. Provtagaren ska samtidigt granska hundens identitetsmärkning och bekräfta den på blanketten.
Begränsningar och bestämning av hårlag nämns även i de rasspecifika specialvillkor för respektive raser.

UNDERSÖKNINGAR SOM ÄR VILLKOR FÖR REGISTRERING AV VALPAR:
Om rasen är märkt med * finns det ytterligare bestämmelser efter tabellen i de övriga rasspecifika specialvillkoren.
Förklaringar till beteckningar:
X Båda föräldrar ska ha respektive resultat före parning
(X) Se närmare anvisningar i de rasspecifika specialvillkoren efter tabellen
I höftledskolumnen (HD) kan förutom krav på röntgen anges även ett eventuellt gränsvärde samt minimiålder (i månader) vid röntgen, ifall minimiåldern inte är 12 månader.
I armbågsledskolumnen (ED) kan förutom krav på röntgen anges även ett eventuellt gränsvärde samt minimiåldern (i månader) vid röntgen, ifall minimiåldern inte är 12 månader.
I knäkolumnen kan förutom krav på undersökning anges även ett eventuellt gränsvärde.
I ögonkolumnen kan förutom krav på undersökning anges även resultatets giltighetstid i månader samt sjukdomar som utesluter hunden från avel.
I hjärtkolumnen kan förutom krav på undersökning anges också resultatets giltighetstid i månader.
Med antalet avkommor avses maximiantalet avkommor som registreras för en hund. Den sista valpkullen som överskrider gränsen registreras dock i sin helhet. Därtill kan anges, om villkoret
gäller endast hanen/tiken eller om maximiantalet är graderad på grund av hundens ålder.
Förkortningar:
AUS

auskultation av hjärta

EKG

elektrokardiografi

IND

BLUP-index

IPO-R

internationellt räddningshundprov

JTO

rasspecifik avelsstrategi

KAT

ärftlig katarakt, men resultat ”övrig katarakt” utesluter inte från avel post.
pol. KAT = posterior polaris form.
kort. KAT = kortikal katarakt

KER

ärftlig keratitis

LL

linsluxation

LTE

mentaltest

LTV

utlåtande om lumbosakral övergångskota

MH

mentalbeskrivning hund

PAIM

vallhundsprov

PEKO

räddningshundprov

PHTVL/PHPV

utvecklingsstörning i ögat som orsakats av blodkärlsrester från
fostertiden, endast graderna 2–6 utesluter från avel

PK

utbildningstecken i bruksprov

PRA

ärftlig näthinneatrofi

RD

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

SP

spondylosutlåtande

Tjänstehund

arbetar inom polisen, försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet,
brottspåföljdsmyndigheten eller tullen

UÄ

ultraljudsundersökning

VA

utlåtande om ryggkotornas deformitet

Ifall det rasspecifika PEVISA-programmet inte ställer högre krav, är gränsvärden för avelsbruk:
Höftledsdysplasi grad D, armbågsledsdysplasi grad 2, patellaluxation grad 3 och spondylos grad SP3.

Ras
Affenpinscher
Airedaleterrier *

HD

ED

X

X

X, C

X,1

Knän

Ögon

31.12.2022

X, 36, KAT, PRA, tRD,
PHTVL/PHPV

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2024

X, 18, B

X, 18

X, 24, KAT

X, 18

X, 18

X, 24

X

Amerikansk foxhound *

(X)

American staffordshire
terrier *

X, C

X, 1

Appenzeller sennenhund *

X, C

X, 1

X

X, 1

Australian cattle dog *

X

X, 24

X, 1

X, 12, KAT, PRA

X, 24
X, 1
X, 24, KAT, PRA

X, C

Australian shepherd *

X, C

X, 1

X, 12, iris coloboma, KAT, PRA,
CEA, gRD, tRD

X

X

X, 24

X, C

X

X, 18, C

X, 18

Bearded collie *
Beauceron *

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.

Belgiska vallhundar *
Ändras fr.o.m 1.7.2022

X, B

X

Berner sennenhund *

X, 18, C

X, 18, 1

31.12.2024
31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022
45

31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

(Ryggutlåtande SP). Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2022

Ryggutlåtande (LTV). Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

20, 12 när
yngre än 5 år

Mer villkor gällande undersökningar nedan.
Upprepade kombinationer är förbjudna. Mer villkor
gällande undersökningar nedan.

31.12.2026
31.12.2023

15

31.12.2025
31.12.2022

Bedlington terrier *

Bichon frisé *

31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Australian kelpie *

Barbet *

Programmet går ut
utan ny ansökan

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Alaskan malamute *

Amerikansk cocker spaniel *

Antal
avkomlingar

X, 12, KAT, PRA, gRD, tRD

X, 18, C

American hairless terrier *

Annat som krävs före parning

31.12.2026

Akita *

American akita *

Hjärta

X, 1

Ryggutlåtande (LTV och VA).

31.12.2026

X, 12, KAT

Gentest för COMMD-1. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2025

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD, KER,
plasmom

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

30.6.2022

X, 12, KAT, PRA, tRD

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

60

31.12.2026

Ålder vid parning minst 18 mån. Mer villkor
gällande undersökningar nedan.

100

31.12.2023

Ras

HD

ED

Bichon havanais *
Biewer *
Bordeauxdogg *

X, 18

Border collie *
Programmet ändras
1.1.2023

X, C

Boxer *

Ögon

X, 1

X, 12, KAT, PRA

X

X, 24

X,18, 1

Bracco italiano *

X

Braque du Bourbonnais *

X

X, 24, KAT

Briard *

X, C

X, 36, KAT, PRA, gRD, tRD

Broholmer *

X, 18

X, 18

Bullmastiff *

X, 18

X, 18, 1

31.12.2022

(Gentest för juvenil katarakt.) Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2024

LTE / MH / PK / PEKO eller IPOR / IPO-FH /
tjänstehund

31.12.2026
31.12.2022

X, 24

X
ED

Ryggutlåtande (SP). LTE / MH / avelsgranskning av
beteende / tjänstehund.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X, 18, 1

Knän

Ögon

21

31.12.2023

36

31.12.2026

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

AUS

HD

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

(KAER / KAKE / KAME / KATU / WCC). Mer villkor
gällande undersökningar och prov nedan.

AUS

Bull terrier *

Ras

31.12.2024

31.12.2026

X, 24

Cao da serra de aires *

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

X, C

X, 18

Programmet går ut
utan ny ansökan

25 när ♂ yngre 31.12.2023
än 4 år

AUS, när gjord Ryggutlåtande (SP), minimiålder 24 mån.
på hund yngre Mer villkor gällande undersökningar nedan.
än 1 år 12,
annars 24

Breton *

Cane corso *
Ändras 1.7.2022

Antal
avkomlingar

31.12.2023

X, 12, KAT, PHTVL/PHPV

X, C

Annat som krävs före parning
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X, 24

X, 2
X,18, C

Hjärta

X, 18, 1

Bostonterrier *
Bouvier des flandres *

Knän

Hjärta

31.12.2023
25

31.12.2023

♂ 40

31.12.2022

Gentester för LAD. Minimiålder för
hjärtundersökning 18 mån. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2023

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

30.6.2022

Ålder vid parning minst 24 mån.

31.12.2023

Annat som krävs före parning

Antal
avkomlingar

Programmet går ut
utan ny ansökan

Cavalier king charles
spaniel *
Ceskoslovensky vlciak *
Chesapeake bay retriever *

X
X

X

X, C

X, 1

Chihuahuas *

X, 36

X, 24, KAT, PRA
X,2

X,36, KAT, PRA

Chodsky pes *

X, C

X, 1

Chow chow *

X

X

X, 24, kort. KAT, post.pol. KAT

Clumber spaniel *

X

X

X, 24, KAT

Cocker spaniel *

X

Coton de tulear
Curly-coated retriever *

AUS, 12

X
X

AUS, 36

Minimiålder för hjärtundersökning 18 mån. Mer
villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2024

Ryggutlåtande (LTV). Ålder vid parning minst 18
mån. Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

Ryggutlåtande (LTV och VA). LTE / MH /
avelsgranskning av beteende / PAIM / PK / PEKO
eller IPOR / tjänstehund. Mer villkor gällande
undersökningar och mentalitet nedan.

31.12.2024

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

X, 24

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2025

X, 24, KAT, PRA

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.

31.12.2025

X, 24

31.12.2022

X, C

Dansk-svensk gårdshund *

X, C

Dobermann *

X, C

Dogo argentino *

X, 18

X, 18

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Dogo canario *

X, 18

X, 18

Ryggutlåtande (VA, LTV, SP), minimiålder 24 mån.
LTE / MH / avelsgranskning av beteende /
tjänstehund.

31.12.2022
X, 1

X, 24
X, PHTVL/PHPV

UÄ+EKG, 12

Drever
Dvärgpinscher *

X, 1

Dvärgschnauzers *

Dvärgtaxar *

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2025

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2024

Tikens ålder vid parning minst 24 mån.
X, 24, KAT, PRA, LL,
PHTVL/PHPV

ED

Knän

Ögon

X

X, 24, KAT, PRA, långhåriga KER

27

Hjärta

31.12.2022
31.12.2025

♂ 50

Tikens ålder vid parning minst 18 mån.

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

31.12.2023

Gentest för PDP1. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

Dalmatiner *

Ras

♂ 50

31.12.2026
31.12.2022

Tikens ålder vid parning minst 18 mån och hanens
12 mån. Mer villkor gällande undersökningar
nedan.

♂ 40, 24 när
yngre än 4 år

31.12.2023

Annat som krävs före parning

Antal
avkomlingar

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2022

Engelsk bulldogg *
Engelsk setter *
Engelsk springer spanieli *
Estrela mountain dog *
Eurasier
Ändras 1.7.2022
Fieldspaniel *

Finsk lapphund *

X
X, B

X

Flat-coated retriever

25

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

X, 24

X, C

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

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

X, 24

Ålder vid parning minst 22 mån. Mer villkor
gällande undersökningar nedan.

(X), 1

25

(X), KAT, PRA, PHTVL/PHPV

31.12.2023

♂ 70, 20 när
yngre än 5 år

31.12.2024

Mer villkor gällande undersökningar nedan.
Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Kullens
inavelsgrad får vara högst 6,25 %

50

30.6.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

150

30.6.2022

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD
X, 1

Golden retriever *

X, C

X, 1

Gordon setter *

X, B

Grand danois *

X, 18

X, 18

X, 18, C

X, 18, 1

Ras

HD

ED

Hovawart *

X, C

X, 24, KAT, PRA, tRD

31.12.2026
AUS, 24

X, 24, KAT (med undantag av
främre y-sömskatarakt), PRA,
gRD, tRD

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.
Ryggutlåtande (VA, LTV, IDD och SP). (Gångtest.)
Mer villkor gällande undersökningar nedan.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

(Gentester för rcd4-PRA och CCA). Mer villkor
gällande undersökningar nedan.
UÄ+EKG, 12

Knän

Ögon

31.12.2025
30.6.2022

(X)
X

31.12.2025
31.12.2026

X, 18, 1

Fransk bulldogg *

Grosser schweizer
sennenhund *

Gentest för CL och rcd4-PRA
X, 24

Finsk spets *
Ändras 1.7.2022
Finsk stövare *
Ändras 1.7.2022

31.12.2025

Godkänd gångtest. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

X

X
X, 18, C

X, 24

Hjärta

31.12.2025

♂ 150

31.12.2024

25

31.12.2023

Minimiålder för hjärtundersökning 18 mån. Mer
villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2024

Annat som krävs före parning
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Antal
avkomlingar

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2024

Isländsk fårhund *

X

X, 24

18, 9 när yngre 31.12.2026
än 5 år

Italiensk vinthund *

X

X, 12

31.12.2026

Jack russell terrier *

X

X, 12

Jakutskaja lajka

X, C

X, 12

Kanintaxar *
Karelsk björnhund *

X
X

X, 18

X, 18

Korthårig collie *

X, C

X, 1

Korthårig magyar vizsla

X, C

Korthårig vorsteh

X, B

X, 0

Labrador retriever *

X

X

Lagotto romagnolo *

X, B

Lancashire heeler *

X, 24, KAT, PRA, långhåriga KER

31.12.2022
Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.
Mer villkor gällande undersökningar och antalet
avkomlingar nedan.

X

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2023
21

31.12.2026

55

31.12.2026

X, 12, KAT, PRA

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

34

31.12.2022

X, 12, LL, LL betänklig, KAT,
PRA, PHTVL/PHPV, CEA
colobom, CEA
näthinneavlossning, gRD, tRD,
iris hypoplasi, mikroftalmia

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

20

31.12.2026

X, 18, 1

31.12.2026

X, 18

Liten münsterländer *

X, B

Långhårig collie *

X, C

X, 1

Ras

HD

ED

Långhårig vorsteh *

X, B

31.12.2024

31.12.2024

(X), 24
X, 18, C

60, 25 när
yngre än 5 år

X, 24

Lapsk vallhund *
Leonberger *

31.12.2023

31.12.2023

X, 1

X, 18, C

31.12.2024

X, 24

X, 36, KAT, PRA, PHTVL/PHPV

Kaukasisk ovtcharka *

Landseer

♂ 60

Ålder vid parning minst 22 mån.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X, post. pol. KAT

X
Knän

Ögon
X, 36

31.12.2024

Mer villkor gällande undersökningar och antalet
avkomlingar nedan.

♂ 40

31.12.2022

(Minst resultat KAER 3.) Mer villkor gällande prov
nedan.

21

31.12.2026

Mer villkor gällande undersökningar nedan.
Hjärta

Annat som krävs före parning
Minst resultat KAER 3.

31.12.2023
Antal
avkomlingar
21

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2026

Mali Medimurski
Pas-Medi *

X

Malteser *
Maremmano-abruzzese *

Miniature american
shepherd *

31.12.2025

X, 2
X, 18, C

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X, 18, 1

Markiesje *
Mastiff *

X, 24

Mer villkor gällande undersökningar nedan.
X, 1

X, 18, C

X, 18, 1

X, C

X, 1

X, C

Newfoundlandshund *

X, 18

X, 12

X

X, 36

X

X

X, 18

Norrbottenspets *

Tikens ålder vid parning minst 22 mån och hanens
18 mån.

31.12.2024

♂ 60, 20 när
yngre än 5 år

31.12.2023

Minimiålder för hjärtundersökning 18 mån.
Gentester för LAD, LP och PLL. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2026

(Gångtest.) Mer villkor gällande undersökning
nedan.

31.12.2022
31.12.2022

UÄ+EKG, 36
X, 1

Minimiålder för hjärtundersökning 18 mån. Mer
villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2025

X, 36, KAT, PRA, tRD,
PHTVL/PHPV

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Kullens
inavelsgrad får vara högst 6,25 %. Ålder vid parning
minst 24 mån. Mer villkor gällande undersökningar
nedan.

30

31.12.2024

Hanens ålder vid parning minst 24 mån. Mer villkor
gällande undersökningar nedan.

♂ 40

31.12.2022

Nova scotia duck tolling
retriever *

X, C

X, 1

X, 24, KAT, PRA, gRD, tRD

Old english sheepdog *

X, C

X

X, 12, KAT, PRA

Owczarek podhalanski *

X, 18

X, 18, 1

Papillon och phalène *

31.12.2024

31.12.2026

UÄ

Mudi *

20

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Miniatyr bull terrier *

Mops *

31.12.2023

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

X

X, 24

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.

31.12.2023

Perro sin pelo del peru
liten*

X, C

X

X, 24

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

Perro sin pelo del peru
stor*

X, 18, C

X

X, 24

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2026

Knän

Ögon

Ras

HD

Pinscher *

X

Pointer *

X, B

ED

Hjärta

Annat som krävs före parning

Antal
avkomlingar

X, 24
X

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2026

20

31.12.2025

Polski owczarek nizinny *

X, C

31.12.2023

Portugisk vattenhund *

X

X

Puli *

X

X, 36, KAT, gRD, tRD

Pumi*

X

X, 36

Pyreneerhund *

X, 18

X, 18

Pyreneisk mastiff *

X, 18

X, 18

Rat terrier *
Rhodesian ridgeback *

X, 18, C
X, C

Rottweiler *

X, C

Russian spaniel *

X

Rysk stövare *

X

Samojedhund *
Sarplaninac *
Schäfer *

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Ålder
vid parning minst 18 mån. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2024
15

31.12.2022

31.12.2022

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

20

X, 24
Ryggutlåtande (LTV och SP)
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2022

X, 24
X, 1

31.12.2025

X, 24

Ålder vid parning minst 24 mån. LTE / MH /
tjänstehund. Mer villkor gällande undersökningar
nedan.

X, 24

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

X, B tai
IND 102
X, C

31.12.2026
30.6.2022

X, 18, 1

X, 18

60

31.12.2026

31.12.2024
40

31.12.2022

40

31.12.2023

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2023

X, 18,

X, 18

Kullens inavelsgrad högst 6,25 %

X, C

X, 1

Ryggutlåtande (LTV). LTE / MH / PK / rastypiskt
prov / tjänstehund. Mer villkor gällande
undersökningar och mentalitet nedan.

31.12.2023

(Gentest för SPAID.) Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

31.12.2022

Shar pei *
Ras

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2024

X

Riesenschnauzer *

Röd irländsk setter

X, 24

HD

Shetland sheepdog *

X

Shiba *

X

ED

X

X, 36, KAT,PRA,gRD, tRD,
PHTVL/PHPV,PLL

Knän

Ögon

Hjärta

Annat som krävs före parning

12

Antal
avkomlingar

X, 24, PRA
X, 1

X, 2

X

31.12.2022

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2022
(→ 2025, om JTO)

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån. Tikens
ålder vid parning minst 24 mån och hanens 18 mån.
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

25

31.12.2024

Slovakisk cuvac *

X, 18, D

X, 18, 1

Spansk mastiff *

X, 18

X, 18, 1

X

X

X, C

X

X, 18, C

X, 18, 1

X, C

X,1

Spansk vattenhund *
Spinone *
St. bernhardshundar *
Stabijhoun *
Staffordshire bullterrier *

X, B

Strävhårig magyar vizsla*

X, C

Strävhårig vorsteh

X, B

Svensk vit älghund

X, 18, C

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

21

31.12.2021

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

30

31.12.2024

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

21

31.12.2026

(Minst resultat KAER 3.) Mer villkor gällande prov
nedan.

31.12.2023
21

60, 20 när
yngre än 4 år
X, 18, 1

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

Tikens ålder vid parning minst 24 mån.

X, 18, 1

25

Tysk jaktterrier

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.

30

31.12.2025

X, 12, PRA, LL

31.12.2022
♂ 30

X, 12, KAT, PRA

HD

ED

Vit herdehund *

X,18, C

X,18, 1

Wachtelhund *

X, 18, C

X, 18, 0

Weimaraner *

X, C

Knän

31.12.2024

X, 24

X, 24, LL, kort. KAT, PRA
X, C, 18

31.12.2024
31.12.2022

X, 24, PRA
X, 2

31.12.2026
31.12.2025

X, 24, KAT, PRA, långhåriga KER
X, 18

31.12.2026
31.12.2026

Tibetansk terrier

Ras

31.12.2026

Minimiålder för ögonundersökning 12 mån.

X

Tibetansk spaniel *

Ungersk kuvasz *

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

X

Taxar * (standard, se också
kanin och dvärg)
Tibetansk mastiff *

31.12.2023
31.12.2024

X

Stor münsterländer *

Svart terrier *

Mer villkor gällande undersökningar nedan.

Ögon
X, 24

31.12.2026
31.12.2022

Hjärta

Annat som krävs före parning
Ryggutlåtande (LTV), LTE / MH / PK / IPOR-A /
tjänstehund. Mer villkor gällande undersökningar
nedan.

Antal
avkomlingar
45

Upprepade kombinationer är förbjudna. Mer villkor
gällande undersökningar nedan.

Programmet går ut
utan ny ansökan
31.12.2022

31.12.2025
21

31.12.2022

Welsh corgis *

X

Welsh springer spaniel *

X

Yorkshireterrier *

X

X, 24, KAT, PRA, tRD

Tikens ålder vid parning minst 18 mån och och
hanens 12 mån. Mer villkor gällande
undersökningar nedan.

X, 24
X, 2

31.12.2024

31.12.2024
Mer villkor gällande undersökningar nedan.

31.12.2025

ÖVRIGA RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR
Om rasen är märkt med * finns det ytterligare bestämmelser i tabellen för obligatoriska undersökningar.
Rasspecifika undantag för utländska hanhundar

Genom dispens som anges i tabellen och som gäller utländska hanar kan högst två valpkullar registreras (granska rasspecifika villkor) trots att hanhunden saknar undersökningsresultat som förutsätts i PEVISAprogrammet. Även vissa utländska resultat kan godkännas med dispens trots sjukdomsspecifika direktiv. Kombinationen får dock inte vara i strid med rasens PEVISA-begränsningar eller punkt 7.5 i
Registreringsbestämmelserna till någon del.
Airedaleterrier *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Om en hund konstaterats ha mRD ska den paras med en hund som är frisk avseende RD.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen eller ögonundersökning krävs inte. En utländsk hane utan armbågsledsresultat kan paras endast med en tik
som har resultatet 0. En utländsk hane som inte har resultat från ögonundersökning kan paras endast med en tik som är frisk avseende ärftlig katarakt, PRA och RD. För
utländska hanhundar godkänns engelska BVA-utlåtanden avseende höftleder med högst 10 poäng/höftled. En hund med 11–16 poäng ska paras med en hund som har
resultat A eller B (2 valpkullar). (Uppdaterad 1.1.2018)

Akita *

Om en hund konstaterats ha mRD, gRD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.
För en akita eller en american akita som importerats från ett land utanför FCI bestäms rasen av respektive hund utifrån utlåtanden som getts av två exteriördomare. Specialklubben
utser exteriördomarna till uppdraget.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2014)

Alaskan malamute *

Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2013)

American akita *

För en akita eller en american akita som importerats från ett land utanför FCI bestäms rasen av respektive hund utifrån utlåtanden som getts av två exteriördomare. Specialklubben
utser exteriördomarna till uppdraget.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.6.2009)

American hairless terrier *

Parningar mellan pälsad och naken variant är tillåtna utan dispens. Valpar som föds från parning av varianter registreras enligt sina respektive hårlag. Korsningar mellan american
hairless terrier och rat terrier är tills vidare tillåtna utan dispens. Valpar som föds från korsningar av dessa raser registreras som american hairless terrier i den variant som
motsvarar valpens hårlag.

American staffordshire
terrier *

Hundens färg anges vid registrering. Färgen av båda föräldrarna till valpkullen ska finnas antecknat i hundregistret vid tidpunkten för registrering. Kombinationer där bägge
hundar är homotsygota för blå blekningsgen (hundens nostryffel är gråsprängd) är förbjudna. Förbudet gäller kombinationer av bl.a. hundar av följande färger:
blå – blå
blå – blå fawn
blå fawn – blå fawn
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar). (Uppdaterad 13.11.2020)

American toy fox terrier

American toy fox terriers som är införda i UKC-registret kan inte registreras i enlighet med punkt 11.1.1 i Registreringsbestämmelserna.

Amerikansk cocker
spaniel *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Undantag för utländska hanar: Ett giltigt resultat från ögonundersökning utan ID-märkning räcker, undantagsvis godkänns ett (slutgiltigt) utlåtande från USA som 7-åring.
Höftledsröntgen eller patellaundersökning krävs inte (2 valpkullar), men kravet att para en hund med höftledsresultatet D endast med en hund som har resultatet A eller B gäller
också utländska hanar. (Uppdaterad 1.1.2021)

Amerikansk foxhound *

Valparnas föräldrar ska ha resultat från höftledsröntgen före den andra parningen.

Amerikansk foxhound som har importerats till Finland och som har införts i International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) och Hunters Horn-registret kan på ägarens ansökan
införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara id-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt. I Finland födda avkomlingar till en utländsk hane införd i
International Foxhunters Stud Book (I.F.S.B) och Hunters Horn-registret införs i Kennelklubbens ER-register.
Appenzeller sennenhund * Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. Hund med patellaresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Undantag för utländska hanar: Ett knäutlåtande räcker till och en under 3 års ålder gjord undersökning behöver inte förnyas. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2018)
Australian cattle dog *

En hund som används i avel måste ha ett officiellt resultat avseende spondylos i ryggen före hundens andra valpkull.

Australian kelpie *

Hund med höftledsresultat C ska paras med en hund som har resultat A.
En hund som har införts i något av följande register kan på ägarens ansökan införas i Finska Kennelklubbens ER-register: 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 id-märkt på ett av
Kennelklubben godkänt sätt.
Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan undersökningsresultat som krävs i PEVISA-programmet. (Uppdaterad 1.1.2016)

Australian shepherd *

Om en hund konstaterats ha mRD eller irishypoplasi ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.
Merle-merle-kombinationer är förbjudna. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har DNA-test för stubbsvansgen.
En importhund i Australian Shepherd Club of America (ASCA)-registret kan på ägarens ansökan införas i Finska Kennelklubbens ER-register. Hunden ska vara ID-märkt på ett av
Kennelklubben godkänt sätt. En utländsk ASCA-registrerad hane får användas i avel, varvid avkomlingarna införs i Kennelklubbens ER-register.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. Ingen tidsgräns ställs på resultatet från ögonundersökningen. (2 valpkullar) (Uppdaterad 14.11.2009)

Australian stumpy tail
cattle dog

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Barbet *

Hund med höftledsresultat C eller D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen eller ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) Krav beträffande höftledsdysplasi, begränsningen av antalet
avkomlingar och upprepade kombinationer gäller utländska hanar. (Uppdaterad 1.1.2016)

Beauceron *

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Undantag för utländska hanar: Inga resultat från ryggröntgen eller armbågsröntgen krävs (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2017)

Bearded collie *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs, dock godkänns resultat från England så att gränsvärdet enligt den engelska skalan är totalt 11 poäng. Resultat
från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 31.3.2007)

Bedlington terrier *

En bärare av COMMD-1 (koppartoxicos) gen (COMMD-1/N) kan paras endast med en hund som har resultatet normal (N/N). Avkomlingar registreras inte av en hund som har
resultatet affekterad (COMMD-1/COMMD-1). Gentestresultat för COMMD-1 godkänns av laboratorium Movet Oy.
Hundar som är testats före 1.1.2021 ska vara testat för COMMD-1 mutationen antingen med mikrosatellitmarkören C04107 eller med direkt gentest. Hundar som är testade med
mikrosatellitmarkör måste ha en tolkning av resultatet före avelsbruk. Tolkning görs i Finska Kennelklubben. Hundar som har tolkning "nedärvar" eller "anlagsbärare" kan paras
endast med hundar som har tolkning ”ei nedärvande" eller ett resultat ”normal” av en direkt gentest för COMMD-1.
Undantag för utländska hanar: Koppartoxicosutlåtande av ett legaliserat utländskt laboratorium, och ett utländskt ögonutlåtande godkänns. För ett ögonresultat räcker undersökt.
(Uppdaterad 1.1.2021)

Belgiska vallhundar *

Om en hund konstaterats ha mRD ska den paras med en hund som är frisk avseende RD. Om en hund konstaterats ha övrig katarakt ska den paras med en hund som är frisk
avseende katarakt.

Följande korsningar mellan varianter godkänns utan dispens: groenendael x tervueren, tervueren x malinois och laekenois x malinois. Valpar som föds från korsning av varianter
registreras i den variant som motsvarar valpens hårlag. Följande korsningar av varianter är förbjudna: groenendael x laekenois och tervueren x laekenois. I fråga om hårlag kan
överföring till en annan rasvariant göras på Kennelklubbens kansli enligt ägarens anmälan efter att hunden har fyllt 9 månader.
Undantag för utländska hanar: Alla varianter: inga resultat krävs från armbågsledsröntgen och ögonundersökning (2 valpkullar). En (1) valpkull kan registreras utan resultat från
höftledsröntgen (uppdaterad 22.6.2010).
Bergamasco

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.

Berner sennenhund *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.

Bichon frisé *

Om en hund konstaterats ha övrig katarakt ska den paras med en hund som är frisk avseende katarakt. Om en hund konstaterats ha mRD eller gRD ska den paras med en hund som
är frisk avseende RD.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning eller patellaundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.6.2010)

Bichon havanais *

Hund med patellaresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.

Biewer *

Hundar som är införda i United Kennel Club (UKC) registret, Internationaler Biewer Yorkshire Terrier Club registret, Internationaler Hundefreunde aller Rassen (IHR) registret eller
Europäischer Rassehunde Verein (ERV) registret kan tills 31.12.2023 införas i ER-registret i enlighet med inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i
Registreringsbestämmelserna.

Bordeauxdogg *

Parning av två hundar med höftledsresultatet D är förbjudet.
Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan hanens undersökningsresultat. (Uppdaterad 1.1.2016)

Border collie *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har höftledsresultat A.
Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
En hund som avklarat förprovet i vallning och som har konstaterats motsvara rasstandarden av två exteriördomare med auktorisation på rasen kan intas i ER-registret. Se också
punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelser. Överföring av hundar till FI-registret har redogjorts för i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna. En border collie som har
importerats till Finland och som är införd i International Sheep Dog Society (ISDS)-registret kan på ägarens ansökan införas i ER-registret. Hunden ska vara id-märkt på ett av
Kennelklubben godkänt sätt. Avkomlingar till en utländsk, ISDS-registrerad hane införs i ER-registret. En hund som införts i registret hos Suomen Paimenkoirayhdistys kan på
ägarens ansökan införas i ER-registret. Hunden ska vara id-märkt på ett av Kennelklubben godkänt sätt.
Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2022)

Bostonterrier *

En hund med patellaluxation grad 2 kan paras endast med en hund som har resultat 0. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som
är frisk avseende respektive sjukdom. Åtminstone den ena av valpkullens föräldrar ska ha ett gentestresultat för juvenil katarakt med resultat ”frisk – inte bärare”. En
hund som konstaterats som bärare enligt en gentest kan paras endast med en hund, som är frisk – inte bärare” enligt en gentest.

Bouvier des flandres *

Hunden ska vid tidpunkten för parning ha utbildningstecken i bruks- eller räddningshundprov eller ha slutfört ett mentaltest eller en MH. Också ett IPO-FH-resultat som
registrerats av Kennelklubben godkänns. Eller hunden ska vara en tjänstehund.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen eller ögonundersökning krävs inte. Mentaltest/-beskrivning eller bruksprovsresultat krävs inte. (2 valpkullar)
(Uppdaterad 1.1.2012)

Boxer *

Gränsvärdet avseende spondylos är grad 3 och en hund med detta resultat kan paras endast med en hund som har resultatet grad 0 eller grad 1.
Om blåsljud hörs eller resultatet är osäkert, måste hjärtat undersökas med doppler-undersökning före parning (tidigast i 12 månaders ålder). Doppler-resultat normal och öppen
godkänns. Ultraljudsundersökning behöver inte förnyas. Om hunden har genomgått ultraljudsundersökning behöver inte heller auskultation förnyas. Hunden får inte gå i avel om
någon hjärtsjukdom konstateras i undersökningarna.

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: Inga resultat från ryggröntgen eller hjärtundersökning krävs. (2 valpkullar) Ett utländskt ultraljudsutlåtande där det framgår att hunden är frisk
avseende hjärtsjukdomar duger. (Uppdaterad 9.8.2016)
Bracco italiano *

Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsröntgen krävs inte (2 valpkullar). (Uppdaterad 1.1.2022)

Braque du bourbonnais *

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2006)

Breton *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hunden måste ha erhållit minst tredje provpris före den andra parningen.
KAER/KAKE/KAME/KATU = hönshundprov, WCC = working class certificate. Också motsvarande utländskt resultat i jaktprov godkänns utifrån ett utlåtande av specialklubben.
Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar)

Briard *

Om en hund konstaterats ha mRD ska den paras med en hund som är frisk avseende RD.
Undantag för utländska hanar: Specialklubben godkänner följande ögonundersökningsresultat:
- giltigt ERG-utlåtande (uppvisar varken ärftlig katarakt eller PRA), eller
- gentest avseende nattblindhet CSNB (varken sjuk eller bärare), eller
- resultat från klinisk ögonundersökning (uppvisar varken ärftlig katarakt eller PRA), giltigt i enlighet med rasens PEVISA-program (Uppdaterad 13.6.2006)

Broholmer *

Auskultationsundersökning av hjärtat för att utesluta subvalvulär aortastenos (SAS) och om blåsljud konstateras förutsätts omfattande ultraljudsundersökning av hjärta. Hund som
skall användas till avel krävs en av följande resultat: mentaltest (LTE), MH-beskrivning eller officiell avelsgranskning av beteende eller en tjänstehundstatus. Ett avbrutet test eller
avelsgranskning godkänns inte.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ett officiellt mentaltest, MH eller resultat från annat motsvarande officiellt prov från hunden hemland godkänns. (Uppdaterad
29.3.2021)

Bullmastiff *

Hund med höftledsresultat D ska paras med en hund som har resultat A eller B, alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.6.2015)

Bull terrier *

En bärare av LAD (letal acrodermatit) -gen kan paras endast med en hund som är normal avseende LAD. Om inget blåsljud hörs vid auskultationsundersökningen är resultatet
slutgiltigt. Om blåsljud konstateras ska hundens hjärta undersökas genom ultraljud. Minimiålder vid ultraljudsundersökning är 12 månader. Resultatet från
ultraljudsundersökningen är slutgiltig om resultatet är " visar inga tecken på hjärtsjukdom”. Resultat B från ultraljudsundersökning är giltigt i 12 månader. När resultatet från en
förnyad ultraljudsundersökning är A eller B behöver hjärtundersökningen inte förnyas. Resultat C från ultraljudsundersökning utesluter hunden från avel.
Korsning av normal och miniatyrbullterrier fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Valpar som föds från parning av varianter registreras som miniatyr bull
terrier.
Undantag för utländska hanar: En utländsk hane som är inte undersökt med LAD-gentest kan paras endast med en hund som är normal avseende LAD-gen. Resultat från
hjärtundersökning krävs inte. (Uppdaterad 1.1.2022)

Cane corso *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 13.5.2014)

Cao serra de aires *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (uppdaterad 1.1.2013).

Cavalier king charles
spaniel *

Om blåsljud konstateras vid auskultation, ska hundens hjärta undersökas med ultraljud före avelsbruk.
Undantag för utländska hanar: Patella-, ögon- och hjärtresultat krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2010)

Ceskoslovensky vlciak *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 2 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Valpkullens härstamning måste fastställas i samband med registrering och föräldrarnas DNA-profil måste skickas till Kennelklubben. I samband med registreringen av importhundar
måste hundens DNA-profil skickas till Kennelklubben. Officiell DNA-profil enligt ISAG eller AKC standard accepteras för importerad hund.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte (2 valpkullar), ifall den andra parten har resultat HD A eller B och ED 0/0. (Uppdaterad 1.1.2022)

Chesapeakelahdennoutaja *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.

Chihuahuas *

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett
gentestresultat godkänt av Kennelklubben.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögon- eller hjärtundersökning krävs inte (2 valpkullar) (Uppdaterad 16.5.2017).

Chodsky pes *

En hund med höftledsresultat C ska paras med en hund som har resultat A eller B och n hund med armbågresultat 1 ska paras med en hund som har resultat 0.
Av föräldrar till en kull krävs ett av följande före parning:
• godkänd MH med skott
• godkänd LTE
• godkänd Kennelklubbens avelsgranskning av beteende
• godkänt vallhundsprov (ej anlagsprov)
• utbildningstecken i första klass i brukshundprov eller ett godkänt räddningshundprov (ej anlagsprov)
• eller hund är en tjänstehund.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsleds- eller ryggröntgen krävs inte. Resultat från mentalitet krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2020)

Chow chow *

Hund med höftledsresultat D ska paras med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 2 ska paras med en hund med resultat 0. En hund som har fått
diagnosen entropion/trikiasis och/eller ektropion/makroblefaron ska paras med en hund som är frisk avseende dessa sjukdomar.
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag görs på Kennelklubbens kansli utifrån ägarens anmälan.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2011)

Cirneco dell'etna

En hund kan införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring av hund till FI-registret har redogjorts för i
punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.

Clumber spanieli *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 2 kan paras endast med en hund som har resultat 0 eller 1.
Två bärare av PDP1 får inte paras med varandra.

Cocker spaniel *

Hund med höftledsresultat D ska paras med en hund som har resultat A.
Undantag för utländska hanar: Resultat från undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (uppdaterad 1.1.2010).

Collies (lh ja kh) *

Collie, långhårig: Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Collie, korthårig: Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.
Kombinationer blue merle x sobel, sobel merle x sobel samt tricolour x sobel merle tillåts om det med gentest för merle påvisas att en hund av färgen sobel inte är merle till sin
genotyp. Sobelfärgade valpar som föds från dessa kombinationer testas avseende merlegenen före registrering. Otestade sobelvalpar införs i EJ-registret. Testen godkänns när det
är gjort i Kennelklubben godkänt laboratorium, som för tillfället är Laboklin, Movet och Genoscoper.
Korthåriga föräldrar kan få långhåriga avkommor, valparna registreras enligt valpens hårlag. Kennelklubbens kansli kan på specialklubbens förslag överföra en hund från en
hårlagsvariant till en annan. Korsningar mellan hårlagvarianter är tillåtna 1.1.2021-31.12.2025, när båda föräldrarna uppfyller korthåriga collies PEVISA-kräver. Valp som
föds från korsning mellan hårlagsvarianter registreras i den variant som motsvarar valpens hårlag.

Undantag för utländska hanar (gäller bägge varianter): Resultat från höftledsröntgen, armbågsledsröntgen och ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad
15.1.2019)
Curly-coated retriever*

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen och ögonundersökning krävs, men dessa resultat behöver inte vara officiella och resultatet av ögonundersökningen
behöver inte vara i kraft (med andra ord kan id saknas, också t.ex. brittiska höftledsresultat godkänns). (Uppdaterad 1.1.2013)

Dalmatiner *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte för hundar från länder utanför FCI. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2015)

Dansk-svensk gårdshund *

Hund med höftledsresultat C ska paras med en hund som har resultat A eller B. Hund med patellaresultat 1 ska paras med en hund med resultat 0.
Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan hanens undersökningsresultat. (Uppdaterad 1.7.2016)

Dobermann *

Valparnas föräldrar ska före parning ha ett giltigt utlåtande avseende serumprovets ALAT-värde. Hunden ska vara minst 12 månader gammal vid undersökningen. Utlåtandet
avseende ALAT-värdet får inte vara äldre än 24 månader vid parningstillfället. Serumproven analyseras av ett av Kennelklubben godkänt laboratorium, som är IDEXX och Movet.
ALAT = leverenzym.
Hunden ska vid parningstillfället ha ett giltigt hjärtutlåtande avseende DCM (ultraljudsundersökning och EKG) och hunden ska vara frisk avseende sjukdomen.
Undantag för utländska hanar: Måste endast fylla PEVISA-villkoren beträffande höftledsdysplasi. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2015)

Dogo argentino *

Parning av två hundar med höftledsresultatet D är förbjudet.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2007)

Dogo canario *

Valparnas föräldrar ska ha avlagt resultat från en av följande: mentaltest (LTE), MH-beskrivning eller officiell avelsgranskning av beteende eller en tjänstehundstatus.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.7.2021)

Dunkerstövare

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.

Dvärgpinscher *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 18.5.2009)

Dvärgschnauzers *

Om en hund konstaterats ha mRD ska den paras med en hund som är frisk avseende RD. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1 ska den paras med en hund som är frisk
avseende PHTVL/PHPV.
Följande parningar mellan färgvarianter är godkända fr.o.m. 1.6.2014:
vit x svart
vit x svart & silver
vit x peppar & salt
Korsningar mellan övriga färgvarianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2011)

Engelsk bulldogg *

Resultat från gångtest eller motsvarande ansträngningstest krävs av holländska, tyska, brittiska, estniska och nordiska hanhundar (av nordiska i det skede när testet tas i bruk i
respektive länder). Det brittiska testresultatet ska vara 0, 1 eller 2. I det estniska testet ska förutom gångprestationen beaktas även hundens andningsljud, kroppstemperatur
och återhämtning, resultatet ska dessutom vara att hunden har godkänts i testet.
Undantag för utländska hanar: Resultat från gångtest krävs inte av övriga utländska hanar. Övriga PEVISA-resultat krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2019)

Engelsk dvärgterrier

En manchesterterrier som importerats från USA eller Kanada kan på ägarens anmälan registreras i Finska Kennelklubben antingen som engelsk dvärgterrier eller som
manchesterterrier.

Engelsk setter *

Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte (2 valpkullar). Baserad på härstamning, godkänns ett friskt genresultat (CL och rcd4-PRA) även utan
bekräftad härstamning. (Uppdaterad 7.5.2021)

Engelsk springer spaniel *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen eller ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 12.1.2010)

Entlebucher sennenhund

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Estrela mountain dogs *

En hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag efter att hunden har fyllt 9 månader – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras
i vilken ålder som helst utifrån ett av Kennelklubben godkänt gentestresultat.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 21.10.2015)

Field spaniel *

Om en hund konstaterats ha mRD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.

Finsk lapphund *

Hund med höftledsresultat D ska paras med en hund som har resultat A.
Finska lapphundar av naturras kan på specialklubbens förslag införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. På
specialklubbens förslag kan hunden mönstras in i rasen, även om hunden i fråga inte hade de undersökningsresultat som fordras i PEVISA-programmet. Överföring av hundar till FIregistret har redogjorts för i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.

Finsk spets *

Valpkullens föräldrar ska ha gällande patellaresultat och resultat från ögonundersökning före den andra parningen för att valparna ska registreras. En hund med patellaluxation
grad 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.
Kullens inavelsgrad räknas utifrån sju generationer i stamtavlan och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens system.

Finsk stövare *

Valparnas föräldrar ska ha resultat från höftledsröntgen före den andra parningen.
Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.3.2014)

Fransk bulldogg *

Hund med patellaluxation grad 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0. Hund får inte utvisa symptom för någon ärftlig hjärtsjukdom. Ena av valpkullens föräldrar ska
ha ett godkänt gångtestresultat.
Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan undersökningsresultat som krävs i PEVISA-programmet. (Uppdaterad 1.1.2021)

Golden retriever *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A, alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101. Hund med
armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0, alternativt ska genomsnittet av kombinationens armbågsledsindex vara minst 101.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning krävs, men också med betäckningar som sker i Finland behöver utlåtandet inte vara utfärdat enligt ECVO (2
valpkullar). (Uppdaterad 1.1.2022)

Gordon setter *

Åtminstone den ena föräldern till valparna ska enligt resultat från gentest vara fri (clear) från rcd4-PRA och CCA. Om den ena föräldern enligt gentestresultat är fri (clear) från både
rcd4-PRA och CCA, är det inte nödvändigt att gentesta den andra föräldern.
Undantag för utländska hanar: Baserad på härstamning, godkänns ett friskt genresultat (CCA och rcd4-PRA) även utan bekräftad härstamning. (Uppdaterad 7.5.2021)

Grand danois *

Hunden får inte gå i avel om någon hjärtsjukdom konstateras i undersökningarna eller om undersökningsresultatet är öppet.
Hundens färg anges vid registrering.
En harlekinfärgad hund har även anlag för merle. I harlekinlinjer föds också merlefärgade hundar.
Följande färgkombinationer är förbjudna:
harlekin - harlekin
harlekin - merle
merle - merle

Följande färgkombinationer är tillåtna utan dispens:
harlekin - svart - mantel - svartvit - plattenhund
gul - tigerfärg
blå - blå
För övriga parningar mellan varianter fordras dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen eller ultraljudsundersökning av hjärta krävs inte. (2 valpkullar)
Resultat från hjärtundersökning godkänns vid registrering av valpkull efter en utländsk hane om:
•
undersökningen är en av veterinären genomförd ultraljudsundersökning av hjärta
•
hundens ID-märkning anges
•
från utlåtandet framgår att hunden har undersökts avseende DCM
•
hunden har inte konstaterats uppvisa symptom för någon hjärtsjukdom. (Uppdaterad 1.7.2019)
Greyhound

En hund som är införd i registret för Irish Coursing Club (ICC), The National Coursing Club (NCC), Greyhounds Australasia Limited (GA) och National Greyhound Association (NGA)
kan på ägarens ansökan införas i Finska Kennelklubbens ER-register. För registrering ska hunden ha ett Export Pedigree från respektive register och vara id-märkt på ett av
Kennelklubben godkänt sätt. En utländsk hane som uppfyller ovan nämnda villkor får användas i avel, varvid avkomlingarna införs i Kennelklubbens ER-register.
Om parning sker med en utländsk hane som är införd i något av de ovan nämnda registren som står utanför FCI, eller med importsperma av en sådan utländsk hane, krävs en DNAprofil som hanens ID-märkning.

Griffoner

Olika färgvarianter av strävhåriga griffons kan paras sinsemellan. Strävhåriga och korthåriga griffons kan paras sinsemellan. I samma valpkull kan förekomma valpar av olika hårlag
och färg, därför registreras varje enskild valp i den ras som motsvarar valpens hårlag och färg. Strävhåriga röda registreras i rasen griffon bruxellois och strävhåriga svarta i rasen
griffon belge. Korthåriga registreras i rasen petit brabancon. Ändring av variant – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst
utifrån ett DNA-testresultat godkänt av Kennelklubben.

Grosser schweizer
sennenhund*

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B och hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.

Holländska vallhundar

Följande korsningar mellan varianter är förbjudna: långhårig x strävhårig. Övriga korsningar mellan varianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna, varvid
avkomlingarna införs i ER-registret. Valpar efter korsningar av varianter registreras enligt respektive fenotyp, med undantag av valpar efter kombinationer korthårig x strävhårig
som registreras som strävhåriga. Ändring av hårlag – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändringen kan också göras på Kennelklubbens kansli utifrån specialklubbens förord
och på ägarens ansökan efter att hunden har fyllt 9 månader, eller i vilken ålder som helst utifrån ett DNA-testresultat godkänt av Kennelklubben.

Hovawart *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101.

Hrvatski ovcar

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Isländsk fårhund *

Undantag för utländska hanar: Patellaundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.7.2012)

Italiensk vinthund *

Undantag för utländska hanar: Ögon- eller patellaundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.7.2018)

Jack russell terrier *

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
En oregistrerad importhund som är införd i ett register utanför FCI eller som är från ett land där rasen inte är erkänd kan intas i ER-registret i enlighet med punkt 11.1.2 i
Registreringsbestämmelserna. En hund som införts i AKC FSS-registret under rasbetäckningen ”russell terrier” kan införas i ER-registret som jack russell terrier. Hundar som
importerats från Storbritannien och som införts i Working Jack Russell-registret kan registreras i enlighet med punkt 11.1.1 i Registreringsbestämmelserna. Hundar som
importerats från övriga FCI-länder ska vara införda i ett av FCI godkänt register.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar)

Karelsk björnhund *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A. Om hunden konstateras ha PHTVL/PHPV grad 1 eller övrig obetydlig katarakt, ska den paras med
en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.
Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Kaukasisk ovtcharka *

En hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. En hund med armbågsledsresultat 2 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Undantag för utländska hanar: Resultat från höft- och armbågsledsröntgen krävs inte i följande fall: Hanen är registrerad i ett land där resultat från höft- och armbågsledsröntgen
inte krävs och då det inte finns några finska hundar i hanens stamtavla i de tre senaste generationerna. (2 valpkullar) (Uppdaterad 30.4.2007)

Kinesisk nakenhund

Parningar mellan varianter är tillåtna utan dispens. Valp som föds från korsning mellan varianter registreras i den variant som motsvarar valpens hårlag.

Kleinspitz
(se övriga villkor: tyska
spetsar)

Ändring av rasvariant – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än
storleksvarianten den är registrerad till. Ändring av färg kan ske när hunden har fyllt 9 månader.

Labrador retriever*

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen, armbågsledsröntgen och ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar)

Lagotto romagnolo*

Gränsvärdet för registrering av avkommor är höftledsresultatet B, alternativt ska genomsnittet av föräldrarnas BLUP-index avseende höftleder vara minst 101 vid tidpunkten för
parning. Om ingen BLUP-index har fastställts för en importhund eller en utländsk hane, beaktas dess eventuella utländska index.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2015)

Lancashire heeler *

Hund med patellaresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.
En hund kan införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna.

Lapsk vallhund *

Hunden ska efter dess andra valpkull ha ett giltigt resultat från ögonundersökning för registrering av dess därpå följande avkomlingar.
Lapska vallhundar av naturras kan på specialklubbens förslag införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna.
Överföring av hundar till FI-registret har redogjorts för i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.

Leonberger *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B, alternativt ska genomsnittet av kombinationens BLUP-index avseende höftleder vara minst
101.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar)

Liten münsterländer *

Hunden måste ha erhållit provpris före den andra parningen. KAER = specialprov för hönshundar. Också motsvarande utländskt resultat i jaktprov godkänns utifrån ett utlåtande
av specialklubben.

Långhårig vorsteh *

KAER = specialprov för hönshundar. Ett motsvarande utländskt resultat i jaktprov godkänns för utländska hanar utifrån rasens finska avelskonsults utlåtande.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) Ett motsvarande utländskt resultat i jaktprov godkänns för utländska hanar utifrån
specialklubbens utlåtande. (Uppdaterad 1.1.2011)

Mali Medimurski
Pas-Medi *

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Malteser *

Hund med patellaresultat 2 kan paras endast med en hund med resultat 0.

Manchester terrier

En manchesterterrier som importerats från USA eller Kanada kan på ägarens anmälan registreras i Finska Kennelklubben antingen som engelsk dvärgterrier eller som manchester
terrier.

Maremmano-abruzzese *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.

Markiesje*

Hund med patellaresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0. Villkor för prcd-PRA gentest ska tillsättas till rasens PEVISA-program senare. Gentestresultaten kan
registreras, när test är gjort i Kennelklubben godkänt laboratorium.

Mastiffi *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftleds- och armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 6.9.2016)

Mexikansk nakenhund

Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlösa eller behårade och i den storleksvariant uppfödaren anger. Ändring av storlek – se Registreringsbestämmelser punkt
5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är registrerad till. Överföring till mindre
storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt 15 månader.
Olika varianter kan paras med varandra.

Miniature american
shepherd *

Hundens färg anges vid registrering. Färgen för båda föräldrarna ska finnas antecknat i hundregistret vid tidpunkten för registrering. Merle-merle- och stubbsvans-stubbsvanskombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Miniature american shephers som är registrerade hos Miniature Australian Shepherd Club Of America (MASCA) och American Stock Dog Registry (ASDR) kan på ägarens ansökan
införas i ER-registret utan stamtavleuppgifter. Utländska hanhundar i MASCA- och ASDR-registret kan användas i avel, varvid avkommorna registreras i ER-registret utan
stamtavleuppgifter. Specialvillkoren gäller fram till 31.12.2025.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte och ingen tidsgräns ställs på resultatet från ögonundersökningen (2 valpkullar). Ingen begränsning av
antalet avkommor. (Uppdaterad 1.1.2022)

Miniatyr bull terrier *

Resultatet ”A, frisk” från ultraljudsundersökning av hjärta är giltigt i 24 månader. En hund som fått resultatet ”B, öppen” bör undersökas på nytt före avelsbruk efter minst 12
månader. En hund som fått två gånger resultatet B kan paras endast med en hund som fått resultatet A. Resultatet C och/eller Annan hjärtsjukdom utesluter hunden från avel.
En bärare av LAD (letal acrodermatit) -gen kan paras endast med en hund som är normal avseende LAD. En bärare av hög risk avseende LP (larynx paralys) -gen (LP/LP) eller bärare
(N/LP) kan paras endast med hund, som är normal (N/N) avseende LP. En bärare av PLL (primär linsluxation) -gen kan paras endast med en hund som är normal avseende PLL.
Korsning av normal och miniatyrbullterrier fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Valpar som föds från parning av varianter registreras som miniatyr bull
terrier.
Undantag för utländska hanar: Vid avelsbruk av en utländsk hanhund som inte är gentestad ska tiken vara frisk avseende de sjukdomar som anges i villkoren. Resultat av
föräldrarna till en hund som är frisk enligt härstamning ska uppvisas vid behov. Resultat från hjärtundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2022)

Mops *

Ena av valpkullens föräldrar ska ha ett godkänt gångtestresultat.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2020)

Mudi *

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 2.5.2011)

Newfoundlandshund *

Ett result för auskultation som inte uppvisar symptom för hjärtsjukdom kan accepteras till en hund efter ett bred rastypisk hjärtutlåtande. Auskultation är giltigt i 36 mån. Om
blåsljud konstateras vid auskultation, ska hunden gjorts en bred rastypisk hjärtundersökning (UÄ+EKG). Hund som konstaterats ha en ärftlig hjärtsjukdom får inte gå i avel. En sådan
dispens gällande hjärtundersökning kan beviljas för hundar över 8 års gammal utifrån specialklubbens förord, att för en undersökning det räcker att bara ha ett auskultationresultat
som inte uppvisar symptom för sjukdom.
Undantag för utländska hanar: Utländska resultat från höft- och armbågsledsröntgen godkänns, också t.ex. brittiska och australiensiska resultat. Resultat från hjärtundersökning
krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2021)

Norrbottenspets *

Hund med patellaresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0. Om en hund konstaterats ha PHTVL/PHPV grad 1, mRD eller gRD, ska den paras med en hund som är
frisk avseende respektive sjukdom. Kullens inavelsgrad räknas utifrån sju generationer i stamtavlan och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens system.

En hund kan införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring av hundar till FI-registret har redogjorts för
i punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna.
Nova scotia duck tolling
retriever *

Om en hund konstaterats ha mRD ska den paras med en hund som är frisk avseende RD.

Old english sheepdog *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte (2 valpkullar). (Uppdaterad 27.11.2006).

Owczarek podhalanski *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2014)

Papillon och phalène *

Korsningar mellan varianter godkänns tillsvidare 1.1.2018–31.12.2022. Valpar som föds från parning mellan varianter registreras enligt moderns variant. Papillon och phalène kan
överföras från den ena rasvarianten till den andra utifrån öronställningen – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelser.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2021)

Perro sin pelo del peru
(stor, liten och medelstor)
*

Kombinationens sammanräknade patellaresultat får vara högst två.
Valparna registreras enligt uppfödarens anmälan som hårlösa eller behårade och i den storleksvariant uppfödaren anger. Ändring av storlek – se Registreringsbestämmelser punkt
5.3. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är registrerad till. Överföring till mindre
storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt 15 månader. Olika varianter kan paras med varandra.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2022)

Pinscher *

Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan undersökningsresultat som krävs i PEVISA-programmet. (Uppdaterad 1.1.2022)

Podenco ibicenco

Ändring av hårlag – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett DNA-testresultat godkänt av Kennelklubben. Parningar
mellan varianter är tillåtna utan dispens. Valp som föds från korsning mellan varianter ska registreras i den variant som motsvarar valpens hårlag.

Podengo Português

Följande varianter kan paras sinsemellan:
− Inom samma storleksvariant sträv- och släthårig podengo portuguese
− Inom samma hårlag stor och mellan podengo portuguese
Övriga parningar mellan varianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelserna.
Överföring till en annan rasvariant efter att hunden har fyllt 9 månader – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett
gentestresultat godkänt av Kennelklubben. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är
registrerad till. Överföring till mindre storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt 15 månader.

Pointer *

Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2016)

Polski owczarek nizinny *

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Portugisisk vattenhund *

Två hundar med höftledsresultatet D får inte paras med varandra.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar)

Prazský krysarík

Merle-merle-kombinationer är förbjudna.

Pudlar

Hundens färg anges vid registrering. Det är förbjudet att para enfärgade pudlar med flerfärgade pudlar.
Mellan-, dvärg- och toypudel:

− Toy- och dvärgpudlar kan paras med varandra. Valpkullen registreras enligt tikens storlek. Avkomlingar efter två toypudlar registreras som toypudlar.
− För övriga korsningar mellan storleksvarianter fordras dispens, se Registreringsbestämmelser 6.2.
Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är registrerad till. Överföring till mindre
storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt 15 månader.
Puli *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Korsning av vit hund och hund av övrig färg fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Ändring av färg – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 2.5.2011)

Pumi *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 2.5.2011)

Pyreneerhund *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2021)

Pyreneisk mastiff *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2016)

Pyreneiska vallhundar

Vid registrering av valpkull antecknas hårlag enligt kullens moder. Ändring av hårlag – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändringen kan också göras på Kennelklubbens kansli
utifrån ett utlåtande som getts av en på rasen auktoriserad exteriördomare efter att hunden har fyllt 9 månader, eller i vilken ålder som helst utifrån ett av Kennelklubben godkänt
gentestresultat.
Parningar mellan varianter är tillåtna utan dispens. Valp som föds från korsning mellan varianter ska registreras i den variant som motsvarar valpens hårlag.
Inmönstring är möjligt enligt det förfarande som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna.
Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen. Merle-merle-kombinationer är förbjudna.

Rat terrier *

Korsningar mellan rat terrier och american hairless terrier är tills vidare tillåtna utan dispens. Valpar som föds från korsningar av dessa raser registreras som american hairless
terrier i den variant som motsvarar valpens hårlag.

Rhodesian ridgeback *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen och ryggröntgen (LTV och SP) krävs inte. (2 valpkullar)

Riesenschnauzer *

Korsningar mellan färgvarianter är tillåtna. Valp som föds från korsning mellan varianter registreras enligt valpens fenotyp, antingen som svart eller peppar-salt.

Rottweiler *

Ett ögonutlåtande som getts när hunden är över sju år gammal gäller för hundens livstid. Ett avbrutet mentaltest eller MH godkänns inte.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning, mentaltest eller MH krävs inte. (2 valpkullar) Bedömning av mentalitet krävs ändå av hanar från Sverige och
Norge. Som bedömning av mentalitet godkänns ett MH-resultat eller titeln KORAD från Sverige och ett MH-resultat från Norge, övriga bedömningar av mentalitet godkänns inte.
(Uppdaterad 6.4.2020)

Russian spaniel *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A.
Undantag för utländska hanar: Två valpkullar kan registreras utan undersökningsresultat som krävs i PEVISA-programmet. (Uppdaterad 10.8.2021)

Russian toy

Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ändring av hårlag – se punkt 5.3 i Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett
gentestresultat godkänt av Kennelklubben.

Rysk stövare *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höft- och armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2020)

Saarloos wolfhond

Valpkullens härstamning måste fastställas i samband med registrering och föräldrarnas DNA-profil måste skickas till Kennelklubben. I samband med registreringen av importhundar
måste hundens DNA-profil skickas till Kennelklubben. Officiell DNA-profil enligt ISAG eller AKC standard accepteras för importerad hund.

Samojedhund *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A, alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101 vid tidpunkten för
parning vid avelsbruk av hund med höftledsresultat C.

Sarplaninac *

Kullens inavelsgrad räknas utifrån fem generationer i stamtavlan och i beräkningen beaktas förfäderna i Kennelklubbens system.

Schipperke

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Schnauzer

Korsningar mellan andra färgvarianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser.

Schweiziska stövare

Ändring av färg – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändringen kan göras när hunden har fyllt 9 månader.
Schwyzerstövare: vit-röd ska paras med vit-röd.

Schäfer *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A, alternativt ska genomsnittet av kombinationens höftledsindex vara minst 101 vid parning. Om
ena föräldern är en importhund eller en utländsk hane som inte har Kennelklubbens höftledsindex, beaktas dess eventuella utländska BLUP-index. Index räknat i Tyskland beaktas
som värdet 100 + (100 – X), i vilket X står för den tyska indexen. Om ingen BLUP-index har fastställts för en importhund eller en utländsk hane, kan hunden paras endast med en
hund vars egen index är minst 101. Ryggutlåtande krävs inte av en utländsk avelshund om parningen sker utomlands eller insemineringen utförs med importerad sperma.
Av föräldrar till en kull krävs ett av följande resultat före parning:
a) godkänd SPL-avelsgranskning (SPL = specialklubb Saksanpaimenkoiraliitto)
b) slutförd SPL-bedömning
c) av Kennelklubben godkänt bruksprov med lydnadsdel samt skottmoment (PAEK, PAHA, PAJÄ, PAVI, IGP, PASU, IPO eller PAMR-resultat)
d) godkänt resultat i Kennelklubbens mentaltest LTE
e) slutförd MH-beskrivning som är godkänd av Kennelklubben
f) eller hunden är en tjänstehund
Av en utlandsregistrerad tik, som har importerats till Finland som dräktig, krävs ingen bedömning av mentalitet vid registrering av tikens första valpkull som registreras i
Finland.
Hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Vid registrering av valpar antecknas hårlag enligt uppfödarens anmälan. Ändring av hårlag efter att hunden har fyllt 9 månader – se
Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändringen kan också göras på Kennelklubbens kansli utifrån specialklubbens förord och på ägarens ansökan, eller i vilken ålder som
helst utifrån ett gentestresultat godkänt av Kennelklubben.
Undantag för utländska hanar: Resultat från mental bedömning krävs inte (2 valpkullar). Sex valpkullar kan registreras för en hane utan resultat från ryggröntgen. Villkoret gäller
parning som äger rum såväl i Finland som utomlands.

Segugio italiano

Det är förbjudet att korsa strävhårig och korthårig segugio italiano. Överföring till en annan rasvariant kan göras efter att hunden har fyllt 9 månader – se punkt 5.3 i
Registreringsbestämmelserna. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett gentestresultat godkänt av Kennelklubben.

Shar pei *

Åtminstone den ena av valpkullens föräldrar ska vid parningstillfället ha ett av Kennelklubben godkänt SPAID-gentestresultat. Parning av två hundar som båda har erhållit
resultatet 10 (SLU:s test) är förbjudet. Om en hund konstaterats ha mRD eller PHTVL/PHPV grad 1, ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive sjukdom.
Avseende ögonresultat utesluter alla ändringar som klassificerats som svåra hunden från avel.
Undantag för utländska hanar: Resultat från ögonundersökning eller patellaundersökning krävs inte. (2 valpkullar)

Shetland sheepdog *

Följande färgkombinationer är förbjudna: merle–merle och sable–blue merle.
Undantag för utländska hanar: Höftleds- eller armbågsledsutlåtande krävs inte. (2 valpkullar) (uppdaterad 1.1.2021).

Shiba *

Hund med patellaresultat 2 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2015)

Slovakisk cuvac *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.6.2009)
Spansk mastiff *

En hund kan införas i ER-registret enligt inmönstringsförfarandet som beskrivs i punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelserna. Överföring av hund till FI-registret har redogjorts för i
punkt 11.1.3 i Registreringsbestämmelserna. Inmönstring kan ske så länge stamboken är öppen i rasens hemland.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 13.5.2014)

Spansk vattenhund *

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar)

Spinone *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2016)

St. Bernhardshundar *

Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Olika hårlagsvarianter kan paras sinsemellan. Ras bestäms utifrån hundens hårlag. Ändring av hårlag – se Registreringsbestämmelser punkt
5.3. Ändringen kan också göras i vilken ålder som helst utifrån ett av Kennelklubben godkänt gentestresultat.

Stabijhoun *

Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte (2 valpkullar). (Uppdaterad 1.1.2018).

Staffordshire bullterrier *

Hundens färg anges vid registrering. Färgen av båda föräldrarna till valpkullen ska finnas antecknat i hundregistret vid tidpunkten för registrering. Kombinationer där bägge hundar
är homozygota för blå blekningsgen (hundens nostryffel är gråsprängd) är förbjudna. Förbudet gäller kombinationer av bl.a. hundar med följande färger:
blå - blå
blå - blå fawn
blå fawn - blå fawn
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar)

Stor münsterländer *

Hunden måste ha erhållit provpris före den andra parningen. KAER = specialprov för hönshundar. Också motsvarande utländskt resultat i jaktprov godkänns utifrån ett utlåtande av
specialklubben.
Undantag för utländska hanar: Resultat från armbågsledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2011)

Strävhårig magyar vizsla *

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2016)

Svart terrier *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.

Taxar (kanin, dvärg,
standard) *

Hundens färg anges vid registrering. Hundens storlek anges med en bokstav efter registernumret: dvärgtax = Z, kanintax = K.
Parning av två fläckiga hundar (har merle-gen) är förbjudet. Parning av följande färgvarianter med en hund av samma färg eller sinsemellan är förbjudet: svart fläckig, brun fläckig,
röd fläckig och fläckig viltfärg.
Parning mellan dvärg- och kanintax med samma hårlag är tillåten. Parning av strävhårig tax (alla storlekar) med långhårig tax (alla storlekar) är förbjudet. Det är förbjudet att
betäcka en kanintaxtik med en taxhane av normal storlek. För övriga parningar mellan varianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Avkomlingar som föds
från korsning mellan varianter registreras enligt den större förälderns storleksvariant.
Ändring av rasvariant – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3. Ändring av hårlag kan göras på Kennelklubbens kansli på ägarens anmälan efter att hunden har fyllt 9 månader.
Storlek bestäms utifrån bröstomfånget. Överföring till större storleksvariant kan ske om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är
registrerad till. Överföring till mindre storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt 15 månader.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 5.8.2011)

Terrier brasileiro

Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.

Tibetansk mastiff *

Hund med höftledsresultat D kan paras endast med en hund som har resultat A eller B. Hund med armbågsledsresultat 1 kan paras endast med en hund som har resultat 0.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar)

Tibetansk spaniel *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2021)

Tyska spetsar
(se också kleinspitz)

Ändring av rasvariant – se Registreringsbestämmelser punkt 5.3 (ändringar avseende storlek gäller ej för pomeranian och keeshond). Överföring till större storleksvariant kan ske
om hunden i minst 9 månaders ålder konstateras vara större än storleksvarianten den är registrerad till. Överföring till mindre storleksvariant kan ske först efter att hunden har fyllt
15 månader. Ändring av färg kan ske när hunden har fyllt 9 månader.

Ungersk kuvasz *

Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 2.5.2011)

Vit herdehund *

Hunden ska ha genomgått mentaltest eller MH före parning. Resultatet påverkar inte registreringen av valparna, men ett avbrutet test fyller inte de krav som ställs i PEVISAprogrammet. I stället för mentaltest eller MH kan också utbildningstecken i 1:a klass i bruksprov eller ett godkänt räddningshundprov godkännas (IPOR-A), på samma villkor som
ställs för att uppnå utställningschampionat eller hund kan vara en tjänstehund.
Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A, alternativt ska genomsnittet av kombinationens BLUP-index avseende höftleder vara minst 101.
En hund kan införas i ER-registret som vit herdehund eller en vitfärgad schäfer kan överföras till rasen vit herdehund utifrån ett utlåtande där det konstateras att hunden motsvarar
rasstandarden och som getts av två på rasen auktoriserade exteriördomare. Se också punkt 11.1.2 i Registreringsbestämmelser. Vid inmönstring och överföring till en annan ras
gäller följande begränsningar:
Hunden kan inte mönstras in i rasen som en vit herdehund eller överföras till rasen vit herdehund, om det finns en efter 1.1.2003 registrerad schäfer i hundens stamtavla på tre
generationer. Detta gäller alla importerade hundar och i Finland födda vita herdehundar.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar eller resultat som mäter hanens mentalitet krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.6.2010).

Wachtelhund *

Hund med höftledsresultat C kan paras endast med en hund som har resultat A eller B.

Weimaraner *

Korsningar mellan varianter fordrar dispens, se punkt 6.2 i Registreringsbestämmelser. Valp som föds från korsning mellan varianter ska registreras i den variant som motsvarar
valpens hårlag.

Welsh corgis *

Parning av två hundar med höftledsresultatet D är förbjudet. Om en hund konstaterats ha mRD, gRD eller PPM, ska den paras med en hund som är frisk avseende respektive
sjukdom.
Cardigan: Merle-merle-kombinationer är förbjudna.
Pembroke: Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för stubbsvansgen.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (uppdaterad 1.1.2013).

Welsh springer spaniel*

Undantag för utländska hanar: Resultat från höftledsröntgen eller ögonundersökning krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2014)

Västgötaspets

I samband med registrering av valpkull antecknas uppgift om svanslängd för varje enskild valp, se punkt 3.4 i Registreringsbestämmelserna. Lång svans kan antecknas utifrån
uppfödarens anmälan. Ifall det föds en stubbsvansad valp efter föräldrar som antecknats som långsvansade, ska genotypen för såväl valpens som föräldrarnas svansar fastställas
med gentest. Svanslängd som tidigare meddelats kan ändras endast utifrån ett gentestresultat. Stubbsvans-stubbsvans-kombinationer är förbjudna. Rasen har gentest för
stubbsvansgen.

Yorkshireterrier *

Hund med patellaresultat 2 kan paras endast med en hund med resultat 0.
Undantag för utländska hanar: PEVISA-undersökningar krävs inte. (2 valpkullar) (Uppdaterad 1.1.2021)

Uppdaterad 1/2022

