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WSSK Årsrapport avel 2010 
Rapporten bygger på SKK:s rasdata. 

Ansvarig i avelsfrågor under året; Carsten Sörensen. 

Welsh Springer Spanielklubben, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen 
genom att främja avel av mentalt, fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda, rasrena 
hundar. Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper. Årets avelsrapport kommer 
beskriva året 2010 men även med ett tillbakablick senaste 10 åren (2000 - 2010). 

Vår ras Welsh Springer Spaniel är idag en populär allround familjhund där antalet Welsh 
Springer Spaniels har legat på en stadig nivå åren 2000 - 2010. Senaste 5 åren ser vi en 
liten ökning i antal valpkullar och även en ökning i kullstorleken. Av SKK:s rasdata kan vi 
med glädje konstatera att vår ras är en relativt frisk ras, dock anser jag att vi bör se upp 
för ärftliga ögonsjukdomar som snabbt kan spridas inom rasen.  

Registreringar 2010 
Under året 2010 har 64 kullar registrerats med totalt 390 valpar, fördelat på 193 hanar 
och 197 tikar. Detta är en ökning i förhållande till 2009 där 59 kullar registrerats med 
totalt 340 valpar. 2010 års antal valpkullar ligger på samma nivå som 2008 då 
motsvarande siffror var 63 kullar och 351 valpar. 

2 hanar och 5 tikar är under året importerade till Sverige. 

Av årets 64 kullar har 50 kullar haft valphänvisning genom klubbens valphänvisning, 78 
% av valpkullarna. Att jämföra med 2009 där siffran var 44 %. Återigen ser vi här att vi 
igen ligger på 2008 års nivå där siffran var 74 % (valpkullar där tiken gått tom men 
valpkullen var hänvisad via valpförmedlingen innan födseln är inte borträknade från årets 
siffror). 

Registreringar 2000-2010 inklusive importer. 

Reg./År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tikar 140 135 163 163 162 185 165 174 184 160 202 

Hanar 133 160 166 184 187 178 175 182 174 186 195 

Totalt 273 295 329 347 349 363 340 356 358 346 397 

Av ovanstående diagram ser vi tydligt att antalet årligt registrerade Welsh Springer 
Spaniel i Sverige under en 10 års period har ökat med ca 120 individer. 

Till årets 64 kullar har 43 olika hanhundar använts vilket är på samma nivå som året 
innan.  

8 kullar:  12,5 % av årets valpar:  Clussexx Pay Per View For Dons  

5 kullar:  6,3 % av årets valpar:  Don’s Paparazzi 

3 kullar:  4,7 % av årets valpar:  Pelydryns Lexus, Haregate Saffron Charm  

2 kullar: 3,1 % av årets valpar:  Geltman’s Good Boy, Pelydryns Joker, Werinas 
Rumpnisse, 
Don’s Carl-Jan, Pelydryns Fingal, Hammalgårdens 
Red N’ White Moonlight, Welford’s Rose de Baron. 

1 kull: 2,1 % av årets valpar: 31 olika hanhundar. 
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RAS rekommendation för att motverka matadoravel:  

Då hanar skall användas i avel rekommenderas sen avelsdebut. Skulle hanhund 
användas i unga år rekommenderas högst ett fåtal kullar varpå ett uppehåll bör göras för 
att utvärdera helheten hos avkomman innan hanhunden åter används. 

Kullstorlek Genomsnitt 2000-2010 

Reg./År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Kull- 
storlek 

5,8 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,6 5,6 5,6 5,8 6,0 

Antal 
kullar 

48 50 57 63 56 62 58 63 63 59 64 

Av tabellen ses att antal kullar har ökat markant och att antal valpar i kullen ligger 
genomsnittligt på en stabil nivå. 

Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 

Reg./År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inavels- 
grad 

2,7% 2,2% 1,9% 2,5% 1,9% 1,9% 2,0% 1,5% 1,3% 1,6% 1,7% 

SKK:s rekommendationer är att kombinationer inte skall överstiga 6,25 % i inavelsgrad. 
4 av årets valpkullar överstiger en inavelsgrad på 6,25 %. Detta medför att vi ser en 
ökning i genomsnittlig inavelsgrad för 2010. 

Ögon 
Welsh Springer Spaniel är en relativt frisk ras när det gäller ögonsjukdomar. Men för att 
vi skall behålla den friska linjen så är det framöver fortfarande viktigt att vi enbart 
använder friska hundar och linjer inom aveln, och att vi även tittar bakåt i linjerna.  

2010 är total 130 hundar ögonlysta, 120 utan anmärkning på ögonen. Detta är det näst 
högsta antalet ögonlysta hundar under den senaste 10 års perioden. 

Reg./År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UA antal 

UA % 

82 

96,5% 

96 

96,0% 

84 

98,8% 

80 

97,6% 

129 

94,2% 

97 

93,3% 

88 

90,7% 

109 

90,1% 

113 

90,8% 

99 

92,5% 

120 

92,3% 

Diagnos / 
notering 

Diagnos / 
notering % 

5 

5,9% 

5 

5,0% 

3 

3,5% 

6 

7,3% 

19 

13,9% 

17 

16,3% 

15 

15,5% 

20 

16,5% 

13 

10,8% 

18 

16,8% 

19 

14,6% 

Totalt 
Undersökta 

85 100 85 82 137 104 97 121 120 107 130 

2010 är 10 hundar ögonlysta med anmärkning. 

19 diagnos/notering är fastställda på vår ras. PPM Iris, Iris lindrig 11st. PPM Iris, Iris 
lindrig har alltid förekommit inom vår ras och är en tilläggs notering. 2 individer med 
katarakt ÖP lindrig utbredning. 1 individ med corneadystrofi. 1 individ med icke ärftlig 
katarakt. 1 individ med Multifokal RD. 1 individ med lindrig förändring, gonioskopi. 2 
individer med Glaukom. 
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Glaukom 
Sjukdomar med förhöjt tryck i ögat kallas allmänt för Glaukom. 

Hos hundar finns inga tidiga varningstecken för glaukom utan diagnosen ställs först när 
symtomen är mycket allvarliga. På ögonvitan syns då tjocka, ringlande blodkärl och det 
sjuka ögat ser ofta större ut än det friska. Hornhinnan blir dimmig och pupillen slutar 
reagera på ljus. Trycket i ögat är ofta dubbelt så högt som normalt. Hunden har ont och 
blir passiv och nedstämd. 

Glaukom kan vara primärt eller sekundärt. De primära glaukomen har ofta ärftliga inslag 
och orsakas av inbyggda fel i ögat. Symtomen är sällan medfödda men sjukdomen finns 
latent och symtomen utvecklas fullt först vid vuxen ålder. 

Glaukom upptäcks oftast i samband med akuta besvär och är alltså inget man i förväg 
upptäcker vid ögonlysning. Därav blir följden att det ej rapporteras in till SKK för 
registrering och det innebär i sin tur att mörkertalet är stort. 

Höftleder/HD 
Under 2010 har totalt 188 Welsh Springer Spaniel höftröntgats. Fördelning enligt nedan: 

A = 100st, B = 56st, C = 17st, D = 13st, E = 2st. 
A+B fria höfter utgör totalt 156st, dvs. 83 %.  
D+E gravt HD fel utgör totalt 15st, dvs. 8 %. 

Siffran blir alltså att vi inom rasen har 17 % HD varav 8 % med grav HD. Totalt sett en 
liten minskning av HD inom rasen, dock en liten ökning av grava HD i förhållande till 
föregående år. 

 

HD/År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HD % 28,3% 41,2% 28,7% 28,7% 22,3% 25,2% 24,5% 20,8% 27,6% 19,7% 17,0% 

Klubbens målsättning har varit att få ner antalet HD-belastade hundar till 20 % under en 
femårsperiod 2005 - 2010.  

Sköldkörtelrubbning Forskning SLU 
Samarbete kring Sköldkörtelrubbning inleddes mellan WSSK och SLU sensommaren 
2009. Betydligt fler blodprov måste in till SLU för att påbörja forskningen på vår ras. 
Information finns på hemsidan www.wssk.se. 
 

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi. 
RAS (Rasspecifik Avelsstrategi) för vår ras fastställdes 2005 och det är dags för en 
revidering av dokumentet. Målet under 2011 är att reviderad RAS dokument. Diskussion 
kring revidering av RAS kommer föras vid planerad RAS-konferens oktober 2011. 
 

 

Carsten Sörensen 

Ansvarig WSSK avelsfrågor 2010 


