Instruktion om det praktiska genomförandet av raskorsningar och om uppföljningsrapportering
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 22.11.2013. I kraft fr.o.m. 1.1.2014.

Ansökan om raskorsning
I en ansökan om raskorsning presenteras syftena med korsningen, och egenskaperna hos de hundar som
blivit utsedda för korsningen. I ansökan ska också anges riktlinjerna för det tänkta avelsbruket av de valpar
som fås genom korsningen.

Målsättningar: vilka brister förekommer inom den egna rasen, alltså vilka skäl talar för raskorsningen?






Förbättring eller återskapande av rasens bruksegenskaper
Motarbetande av rasspecifika ärftliga sjukdomar, karaktärsfel och/eller förökningsproblem
Intagande av normala alleler i rasen, till följd av att någon problematisk genform rotat sig där
Överdrivna exteriördrag bör göras mindre extrema
Höjning av den allmänna vitaliteten hos hundarna genom införande av större genetisk diversitet (så
att risken för immunologiska sjukdomar minskar)

Raskorsningsprogrammen är i första hand avsedda för hundraser som inte uppvisar tillräcklig ärftlig
diversitet, för framtagande av väsentliga egenskaper som inverkar på hundarnas hälsa.
I ansökningen ska ingå en fritt formulerad analys av rasens situation och om behovet av raskorsning. Till
hjälp för analysen kan programmet för avelsmålsättningarna för rasen användas.

Vilken ras används för korsningen?
Frågan om skälen till korsningsbehovet är också till hjälp i valet av den ras som väljs för införande:
 Rasen ska ha den egenskap som saknas i den egna rasen
 Om syftet bara är att öka den generiska diversiteten, väljs en närstående ras som i så stor
utsträckning som möjligt är frisk och fri från problem
 Den främmande rasen ska inte i samma omfattning uppvisa ärftliga problem av det slag som
förekommer i den egna rasen
 Det är önskvärt att den införda rasen har bruks- och karaktärsegenskaper som påminner om den
egna rasens egenskaper, alternativt ska det vara en mycket neutral ras, av sällskapshundskaraktär,
som inte uppvisar extrema beteendedrag
I ansökan redogörs för vilken ras eller vilka raser som valts för korsningen, med motiveringar. Det ska också
utredas vilka hälsomässiga eller andra risker som den tilltänkta främmande rasen kan ha med tanke på
raskorsningen.

Vilka individer ska väljas?





Individer som utgör det bästa svaret på frågan ”Vilket slags hundar vill vi ha?”
Individer som är tillräckligt gamla för att ärftliga sjukdomar i den egna och i den närmaste släktens
avkomma ska ha konstaterats
Båda parterna i den tänkta parningen ska ha avkomma som konstaterats vara god
Individerna måste ovillkorligen vara friska, utan karaktärsproblem, och de ska uppfylla
rekommendationerna i den egna rasens avelsstrategiprogram.

I ansökan identifieras de hundar som är tänkta att användas i korsningen; några alternativa individer kan tas
med i ansökan. Om varje hunds hälsa, karaktär, fysik och bruksegenskaper lämnas tillgängliga uppgifter:
resultaten av officiella hälsokontroller, prov och utställningar, avelsgranskningsresultat, likaså information
som tillhandahålls av hundägaren, specialklubben för rasen och andra sakkunniga. Särskilt viktiga är
utställningsresultat som gäller den fysiska funktionaliteten samt karaktärsbedömningarna.

Hur många kullar behövs för genomförandet av en raskorsning?
Antalet raskorsningskullar beror på situationen inom den egna rasen och på målen med
korsningsförfarandet, och detta kan preciseras först under korsningsprogrammets gång.

Användningen av raskorsningsavkomma i avel
I ansökan ska ingå en preliminär plan för hur de genom korsning uppkomna hundarna ska användas i
fortsättningen:
 Med vilket slags kombination av individer eller raser är det tänkt att parningen av den första och
senare generationer av de raskorsade hundarna ska ske?
 Ska hundarna som fåtts genom korsning, och deras efterkommande, hållas inom en bestämd gren
av rasen, eller är det tänkt att de nya genformerna ska ges jämn spridning i rasen som helhet?
 Vilka mängder avkomma av varje korsningskull eftersträvas i framtiden?
 Hur många hundar per valpkull är tänkta att tas i avelsbruk?
Det måste beaktas att det i den första generationen efter en raskorsning (generation F1) kan påträffas
karaktärsegenskaper som inte förekommer hos någondera föräldrarasen. Detta behöver inte vara ett hinder
för avelsbruk, om inte dessa karaktärsdrag är t.ex. aggressivitet eller skygghet. Vid återkorsning brukar
karaktärsegenskaperna i allmänhet återgå till de tidigare generationernas.
Bilagor till ansökan



Utlåtande från rasens hemland
Utlåtande av specialklubben för rasen

Uppföljningsrapport
Avsikten med uppföljningen av de valpkullar som uppkommit med raskorsning är att få klarhet i huruvida
korsningsmålen har nåtts, om antalet korsningskombinationer räckt till eller om flera kombinationer behövs,
samt om det från den främmande rasen inkommit någonting som inte är önskvärt. Dessa uppgifter läggs till
grund för besluten om vad som därefter bör göras.
Det rekommenderas att korsningsavkomman och föräldrarna hålls under uppsikt under hela deras liv. De
fortsatta åtgärderna beror på bedömningar som gäller vilka egenskaper som bör gallras ut och vilka som
förtjänar att förstärkas. Samtidigt bör det säkerställas, på hela rasens nivå, att ingen släktlinje, inte heller en
linje som uppstått till följd av korsningen, får bli alltför dominant i förhållande till övriga linjer.
Beträffande kullarna som uppstått genom raskorsning ska det antecknas om det under dräktigheten eller
under valpningen observerats något anmärkningsvärt. Valparna hålls under noga uppsikt fram till
överlåtelseåldern och då antecknas, utöver rutindata av typen viktutveckling, alla avvikelser som har att göra
med tikens eller valparnas beteende och hälsa.
Efter överlåtelsen ombes valpägarna föra bok över alla veterinärbesök och deras orsaker, fram till att
hundarna fyller 8 år, likaså ombes de när hunden nått 3-4 års ålder ifylla och skicka in Kennelklubbens
hälso- och karaktärsenkäter.
Valparna ska genomgå de officiella rasspecifika hälsokontrollerna och de ska om möjligt utsättas för
karaktärstest, s.k. MH-test.
Valparna ska genomgå en undersökning av avelsegenskaperna när de fyllt tre år.
Dödsorsaken och dödsdatum antecknas i Kennelklubbens system för avelsdata JTO.

