RAS – Rasspecifik Avels Strategi för Amerikansk Cocker Spaniel
Vad innebär RAS ?
Vid 2001-års Kennelfullmäktige beslutades att det för varje ras i Sverige skall finnas en Rasspecifik
Avels Strategi – RAS. Denna skall innehålla rasens historia, nulägesanalys och ge tydliga mål för
framtidens avelsarbete inom områdena:

* Hälsa

* Mentalitet/Funktion * Exteriör

RAS är ett kontinuerligt arbete för att främja kvalitetssäkring och utveckling inom den svenska
Amerikansk Cocker Spaniel-aveln. Inom RAS sker en omvandling av begränsad vetskap till samlad
kunskap som i den praktiska tillämpningen utvecklas till kompetens hos våra uppfödare i rasen.
Det är ACCs stora förhoppning att vi alla, uppfödare såväl som hundägare, känner vårt fulla ansvar för att
bevara och utveckla den svenska Amerikanska Cocker Spanielns fysiska och mentala hälsa även i
framtiden. Detta gör vi genom att följa SKKs Avelspolicy och därmed :
* Prioriterar vår avel för mentala egenskaper anpassade till rasens funktion och
samhällets krav
* Prioriterar avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan
hälsostörningar
* Prioriterar exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke
önskvärda egenskaper hos avkomman
* Prioriterar avel med hundar med naturlig fortplantningsförmåga
* Verkar för en låg andel nära släktskapsparningar samt medverka till att enskilda
individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln

Hur har ACCs RAS-arbete gått till ?
I samband med ACCs Årsmöte 2003 i Mjölby informerades klubbens medlemmar och uppfödare om
innebörden av RAS och om det kommande arbetet med att ta fram material för sammanställning av ett
slutdokument. Vid ett uppfödar- och medlemsmötes senare under samma år hölls grupparbete och
frivilliga anmälde sitt intresse för att arbeta vidare under styrelsens ledning.
Ett antal informationsmöten har hållits ute i landet på olika orter där man bl.a. har diskuterat vad den
svenska försäkringsstatistiken säger om hälsoläget för vår ras.
En enkät som berörde rasens hälsoläge såväl som temperament gick ut till samtliga medlemmar genom
klubbtidningen Yankee Nytt nummer 4/04. Svarsfrekvensen var mycket hög och gav en god inblick i hur
rasen uppfattas av gemene man, vanliga hundägare såväl som uppfödare. En sammanställning av denna
enkät ligger som bilaga till detta slutdokument för den som önskar att fördjupa sig i enkätsvaren.
På ACCs årsmöte 2005 i Linköping utsågs en projektledande styrelsemedlem och arbetet med
sammanställningen av det slutgiltiltiga RAS-dokumentet intensifierades.
Under sommaren-05 gick det ut en enkät till samtliga svenska exteriördomare på vår ras med frågor kring
exteriör och mentalitet. Även sammanställningen av denna ligger som bilaga till detta slutdokument.

Rasens funktion och mentalitet har analyserats genom statistiksammanställningar och med hjälp av
kritiker från de olika arbetsproven för rasen.
I oktober-05 hölls ett centralt medlems- och uppfödarmöte för en första presentation av ett förslag till
slutdokument. Detta diskuterades livligt och vissa ändringar, tillägg och förbättringar gjordes för att
klubben slutligen skulle kunna överlämna RAS-dokument till ACCs Årsmöte 2006 för genomgång och
enhälligt fastställande och därefter till SSRK för faställande av SKK under 2006.

Vilka har ingått i RAS-arbetsgruppen ?
Leg.Vet. Annika Jonasson - Analys av försäkringsstatistik och sjukdomsförekomst i rasen. Separat
redovisning av öroninflammationsproblematiken i rasen samt behandlingsråd vid öronproblem.
Carina Andersson - Framtagning och sammanställning av enkäter till klubbens medlemmar och
exteriördomare samt sammanställning av ögonlysningsresultat gällande Katarakter, RD samt Glaukom.
Majken Fredriksson, Marianne Dahlgren, Leila Axelsson och Ann-Christin Johansson Genomgång och sammanställning av domarkritiker från officiella utställningar i Sverige
Siv Lundgren - Genomgång och sammanställning av samtliga jaktprovsresultat samt övriga
funktionstester/prov
Karin Linde Klerholm – Avelsansvarig och projektansvarig för RAS i ACCs styrelse under 2005.
Sammanställning av HD- och PRA-statistik samt analys av PRA-stamtavlor.
Carina Sandell Widin – Ordförande i ACC under 2005

Den Amerikanska Cockerns ursprung och utveckling

Ursprung och utveckling från England till USA
Den amerikanska cocker spanieln har samma ursprung som den engelska cockern, dvs den är en stötande
och apporterande fågelhund som är specialiserad på fältfågel såväl som småvilt. Rasen härstammar från
hundar som importerades från England till USA och alla rasens hundar anses gå tillbaka till en mycket
dominant avelshund, Obo II, som importerades under den senare delen av 1800-talet till USA. I USA fick
rasen ett alltmer annorlunda utseende än det engelska ursprunget. Rasen avlades åt olika håll, men cocker
spaniel var fortfarande samlingsnamnet för den engelska och amerikanska varianten under många år, trots
att hundarna var av olika typ. Först 1945 separerade den Amerikanska Kennelklubben raserna åt och
världen lärde känna den ”nya rasen” under rasnamnet Amerikansk Cocker Spaniel.
Den amerikanska cockern hör sedan 1970-talet till en av de populäraste raserna i sitt hemland och den har
även vunnit uppskattning utanför USAs gränser som en mycket uppskattad utställningshund pågrund av
sitt flärdfulla yttre. I USA framhålles dock vikten av att komma ihåg att den är en stötande och
apporterande fågelhund i grunden och att den inte enbart är en ”tjusig utställningshund”.

Rasens utveckling i Sverige
De första amerikanska cockrarna som importerades till Sverige kom redan 1950 och var en svart hane
som hette Sir Gay of Stockholm (e.Salaun’s Stockdale u. Lady Cherie of San Diego) och en buff tik vid
namn Penny Champange (e. Breezeway Gold Strike u. Breezeway Sweetheart). Ingen av dessa två
hundar går att spåra i dagens stamtavlor på våra svenskfödda amrisar.
Under slutet av 1960-talet importerades ett par tikar från kennel V.D. Cockerbox i Holland, Honey Dip
VD Cockerbox (e. Honey Hill Hoe Down u. Junta Des Trois Gamins) och Touch Of Luck VD
Cockerbox (e. Merry-Wag’s Bit Of Luck u. Quick Step VD Cockerbox) samt tiken Three Crown’s Tea
Wagon från USA. 1969 kom det en buff tik från Danmark Saxdalens Gold-Opportunity (e. Ch
Keljeagers Buff Stuff u. Saxdalens Lady-Corinne) som följdes året därpå av buffa hanen Saxdalen’s Buff
Rocket (e. Ch Keljeagers Buff Stuff u. Ch Keljeagers Miss Globetrotter) och i början av 70-talet
importerades tre hundar från USA, den buffa tiken Caramel’s Candleglow (e.Ch Kahoola’s Keyooligan
u. Caramels Contrary Mary), röda hanen Merry-Wag’s Happy Day (e. Ch Merry-Wag’s Mind Changer u.
Sham-O-Jets Dutch Miss) samt röda hanen Cobb’s Red Jacket (e. Ch Artru Red Baron u. Bleuaire's
Heart's Desire). Alla dessa hundar kom att få en fortsatt betydelse för amrisaveln i Sverige och vissa av
dem går fortfarande att finna i stamtavlorna hos de riktigt gamla svenska kennlarna.
Många nya uppfödare tillkom i rasen i slutet av 60- och i början av 70-talet då rasen blev alltmer populär
och känd av allmänheten som en glad, positiv och lättlärd hundras. Registreringssiffrorna steg från år till
år och allt fler importer togs in från rasens hemland USA trots kostsamma karantänsvistelser.
1970-talets första BIS-hund på utställning inom rasen i Sverige blev den buffa hanen IntCh NUCH
Sundust Peach Fuss (e. Sundust Artru Sun Blaze u. Sundust Merrborne Leading Lady) som var
importerad från England. Dennes framgångar i utställningsringarna bidrog starkt till rasens växande
popularitet i Sverige.
Amrisen har under alla år, sedan den introducerades i Sverige på 50-talet, visat att den är en frimodig,
glad och balanserad hund som är lättlärd och har stor arbetslust. Många fina resultat har presterats på
Jakt-, Viltspårs-, Lydnads- och Bruksprov samt i Agility under årens lopp, vilket visar att rasen inte bara
duger till utställning, utan att den även är en riktig robust arbetsmyra i skog och mark såväl som på
appellplan.

Amerikansk Cocker Cirkel och dess syften
Amerikansk Cocker Cirkel, ACC, bildades 1973 av uppfödare och rasentusiaster i syfte att ta tillvara på
rasens intresse i Sverige. Rasen i sig brottades då liksom idag med vissa rassjukdomar och avelsbasen var
i början ganska smal. Målet var att genom upplysning och avelsrekommendationer försöka få kontroll
över ögonsjukdomarna Katarakt och PRA. Amerikanska rasspecialister skulle bjudas in att döma på
klubbens egna inofficiella utställningar för att uppfödare och ägare skulle få reda på hur de svenska
hundarna hävdade sig gentemot de amerikanska och för att få råd i det fortsatta svenska avelsarbetet. Man
ville också att så många amrisägare som möjligt skulle komma samman och träffas för att utbyta
erfarenheter med varandra vid dessa tillfällen. Klubbtidningen Yankee Nytt, som började att ges ut 1973,
kom att bli en viktig informationskanal till medlemmarna. I slutet av 90-talet kompletterades
informations-spridningen genom klubbens hemsida på internet.
Klubbens verksamhet idag skiljer sig inte mycket från de målsättningar som sattes upp på 70-talet.

ACC skall:


Informera om klubbens målsättning och rasens användningsområden.



Bedriva informations- och utbildningsverksamhet i frågor som är väsentliga för avelsarbetet
inom rasen.



Följa den kynologiska verksamheten rörande rasen inom och utom landet.

ACCs Avelskommitté
Målsättning
Målsättningen för Avelskommittén är att skapa en verksamhet som skall vara intressant och nödvändig
för varje uppfödare och hanhunds-/tikägare i rasen och att den ska väcka intresse och förståelse för
avelsfrågor hos alla ACCs medlemmar.
Avelskommitténs verksamhet skall bestå av:








presentera en bred information och följa forskning och utveckling avseende avelsfrågor
samla och sammanställa information som rör rasen i avelsfrågor
bistå uppfödare, tikägare och hanhundsägare med råd i avelsfrågor
vid förfrågan delge information och agera diskussionspartner i avelsfrågor
informera om ACCs kravnivåer och rekommendationer för avel
ansvara för och genomföra uppfödarträffar i ACCs regi
deltaga på SSRK:s konferenser/kurser i avelsfrågor

ACCs Valpförmedling
För ACCs Valpförmedling gäller följande regler:
Uppfödaren, som måste vara medlem i ACC, betalar in en avgift för att få sin kull förmedlad.
Båda föräldrarna skall vara ögonlysta enl. gällande regler för ögonlysning vid tidigast 18 månaders ålder
och intyget (enl. SKK) får inte vara äldre än ett år vid parningstillfället.
Båda föräldrarna måste vara 22 månader eller äldre vid parningen.

Rasens population och avelsbas i Sverige
Rasens population
Från att från början ha varit ett fåtal individer under slutet av 60- och början av 70-talet ökade rasen
stadigt i popularitet vilket också gjorde utslag i registreringsstatistiken. Kulmen kom 1988 då 690 amrisar
såg dagens ljus innan kuperingsförbudet trädde i kraft 1989. Registreringssiffrorna föll då till 385 för att
därefter sakta men säkert åter öka till strax över 450 per år i dagsläget.
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Populationsanalys
Utförd av Per-Erik Sundgren
Underlag för analys
Analysunderlaget är rasdata från SKK fram till och med december 2004. Analyser utgår från att de
uppgifter som förekommer i rasdata är korrekta och redovisningen för avkommor endast gäller hundar
med angivet födelsedatum. Födelsedatum och/eller registreringsår saknas dock för ett stort antal hundar, i
huvudsak för importer eller föräldrar till importerade hundar, något som i vissa redovisningar kan påverka
resultaten. Databasen omfattar ett mindre antal dubbletter p.g.a. en datamässigt felaktig hantering vid
SKK där många hundar bokförs under mer än ett registreringsnummer. Dubbletter av det slaget har rättats
före analyser.
Registreringar och inavel
Nedanstående tabell ger siffror för registrerade hundar med födelsedatum. Totalt finns 4490 hundar
registrerade under perioden 1995-2004. Hundar födda år 2005 har uteslutits då året vid analysen inte varit
komplett. Av tabellen framgår att registreringarna ökar årligen under 2000-talet.
Tabell 1. Födda hundar och inavelsgrad under åren 1995 - 2004.
Födda år

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TOTALT/MEDELVÄRDEN

Antal

Inavel %

Stamtavlans djup

391
450
411
419
428
495
434
424
503
535
4490

3,9
2,5
2,8
2,6
2,6
2,8
1,8
1,4
2,0
1,6
2,4

4,5
4,6
4,6
4,5
4,6
4,5
4,5
4,6
4,6
4,7
4,6

Den genomsnittliga inaveln i rasen var i periodens början relativt hög men har därefter successivt sänkts
för att år 2004 nå en helt tillfredsställande nivå. Som framgår av tabellens sista kolumn är stamtavlorna i
det närmaste kompletta upp till 5 generationer för flertalet hundar med känt födelsedatum . Därmed är
också beräknade inavelsgrader jämförbara mellan år då 5 generationers stamtavlor utnyttjats vid
inavelsberäkning.
Det förekommer dock fortfarande aktiva uppfödare med avsevärd valpproduktion och genomsnittliga
inavelsnivåer långt över vad som kan rekommenderas. I 14 kennlar över 5 % i genomsnitt och ett par fall
genomsnittligt över kusinparningsnivå för över 200 födda valpar. Avel av det slaget kan bara bedrivas så
länge andra uppfödare utgör motvikt med betydligt lägre inavelsnivåer i sin uppfödning. I annat fall
riskerar man allvarliga genetiska problem i rasen. Delvis är de höga inavelsnivåerna kanske från tidigare
års uppfödning, men för kennlar bör liksom för rasen som helhet inavelsnivåerna i genomsnitt inte
överstiga 2,5 % beräknat på 5 generationer.
Avelsbas (effektiv population)
Den beräknade avelsbasen (effektiva populationen) avser inte antalet faktiskt använda avelsdjur.
Beräkningarna utgår i stället från den faktiska ökningen av inavelsgraden i den stam av hundar man
faktiskt har. Därefter beräknar man hur stor en slumpparad population med lika antal hanar och tikar
skulle behöva vara för att inavelsstegringen skulle bli densamma som i den verkliga hundstammen. Det
antal man då får fram är måttet på den effektiva populationen eller avelsbasen. Den effektiva avelsbasen
beskriver således hur närbesläktade de avelsdjur är som kommer till användning och vilken effekt den
släktskapen får på förlusten av ärftlig variation i djurstammen. Normalt räknar man med att en ras eller art
befinner sig i allvarlig fara för svåra genetiska skador när avelsbasen (den effektiva populationen)
underskrider nivån 50.
LatHunden, det databasprogram som använts för analyserna, medger beräkningar av ”tillgänglig”
avelsbas. Beräkningen baseras på slumpmässiga simulerade parningar för två generationer framåt i tiden.
Endast de hundar som verkligen använts som avelsdjur av rasens uppfödare utgör startpunkt för
beräkningarna. Vid de simulerade och slumpmässiga parningarna tillåts dock inte parning mellan
helsyskon eller föräldrar och avkomma. Programmet tar i övrigt inga andra hänsyn.
Analyser av avelsbasen (effektiv populationen) för amerikansk cocker spaniel redovisas i följande tabell.
Tabell 2. Utnyttjad och tillgänglig avelsbas åren 1990 - 2005 (Ne = avelsbas)
Period
1990-1995
1995-2000
2000-2005

Alla kullar
545
461
503

Beräknade
545
461
503

Utnyttjad Ne
51
36
>500

Tillgänglig Ne
159
100
100

Som framgår av tabellen 2 har en rätt dramatiskt omläggning av aveln skett under 2000-talet. Tidigare
extrema inavelssituation med mycket smal avelsbas har brutits. För dagen ser avelsbasen
tillfredsställande ut, men som framgår av tabellen har den tillgängliga avelsbasen faktiskt minskat.
Orsaken till den för tillfället mycket höga siffran för utnyttjad avelsbas torde i allt väsentligt bero på
effekten av en hel del nyimporter av relativt sätt mindre besläktade hundar som satts i avel. Att den
tillgängliga avelsbasen blir förhållandevis låg är följden av tidigare intensiv inavel som medfört att de
svenskfödda hundarna inbördes släktskap är relativt hög. Därför kan inte heller inavelsökningen hållas
nere på dagens låga nivå utan fortlöpande och betydande tillskott av importer. Det skulle kräva striktare
avelsdisciplin än flertalet uppfödare kan väntas vara beredda att acceptera att utan fortsatta importer av
hundar till avel hålla avelsbasen över den lägsta önskade nivån 100.
Observera att värden för avelsbasen inte har något direkt samband med hur många hundar som faktiskt
används i avel. Det är i stället hundarnas inbördes släktskap som avgör bredden i avelsbasen. Den relativt

höga siffran 500 innebär således bara att inaveln för den senaste femårsperioden ökat i samma takt som
skulle ha blivit fallet om man hållit minst 250 hundar av vardera könet i avel under ren slumpparning.

Effekter av inavel på fruktsamhet
En studie av parningstyper visar hur närbesläktade kullarnas föräldrar varit så som direkt syns av
stamtavlan och utan direkta inavelsberäkningar. Parningarna över kusinnivå är 465 av totalt 7534
registrerade i rasen som helhet. Av dem är bara 4 registrerade under 2000-talet. Det är uppenbart att
uppfödarna medvetet begränsat de nära släktskapsparningarna, något som också framgår av den växande
avelsbasen.
Tabell 3. Parningstyper i den totala databasen för 2823 kullar med S-registrerade mödrar.
PARNINGSTYP
I
II
III
IV

ANTAL
2262
372
155
34

INAVELSGRAD %
1,0
7,8
14,9
27,0

KULLSTORLEK
4,1
4,2
3,6
3,4

Typ I = föräldrar mindre släkt än kusiner
Typ II = föräldrar släkt som kusiner och motsvarande
Typ III = föräldrar släkt som halvsyskon och motsvarande
Typ IV = föräldrar släkt som helsyskon eller föräldrar-avkomma

Som framgår av tabellen 3 är kullstorleken i rasen förhållandevis låg vilket kan vara tecken på att resen i
ett tidigare skede varit rätt starkt inavlad. I övrigt syns den vanliga minskningen av kullstorlek vid
parning mellan mycket närbesläktade hundar.

Andelen hundar i avel och avelsanvändning
Av de totalt 4287 hundar som S-registrerats under perioden är 2157 hanar och 2130 tikar, vilket ger en
könskvot på ca 1,01. Av hanarna har 171 eller 7,9 % använts i avel. För tikarna är motsvarande siffror
417 och 19,6 %.
I raser med så pass stort antal registrerade hundar som drygt 500 valpar per år bör man eftersträva att
ingen enskild hane får lämna fler valpar än vad som motsvarar högst 10 % av ett normalårs registreringar.
Det gäller vid ett generationsintervall på 5 år. Generationsintervallet är lika med tiden från det att
föräldrarna får sin första kull till dess avkomman i genomsnitt har lämnat sin första kull. För amerikansk
cocker spaniel är det verkliga generationsintervallet dock inte mer än 4 år. Efter en justering för det
relativt korta generationsintervallet blir det rekommenderad högsta antalet valpar 36 för en enskild hane.
Hanar som producerat 25 % utöver rekommenderad nivå, d.v.s. minst 45 valpar, betecknas här som
”matadorer”. Antalet sådana ”matadorer” är 29, eller 7,8 % av hanarna i avel. De har producerat 34 % av
alla valpar som fötts och är mor- eller farfäder till 37 % av samtliga födda valpar. Det största antal valpar
som registrerats för en enskild hane som varit aktiv i avel under den tidsperiod som analyserats är 120.
Hanhundsanvändning
Möjligheterna att bevara ärftlig variation i en ras är i betydande grad beroende av antalet för avel
tillgängliga handjur och det sätt på vilket de används i avel. Beräkningarna här utgår från att en
genomsnittlig hanhund utnyttjas i avel under en period av 4-5 år. För att det då skall vara möjligt att
upprätthålla en rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund tillåtas att producera med än maximalt ca 5 % av
antalet valpar i en generation och helst inte över 2 %. Det lägre värdet bör eftersträvas i raser där
registreringstalen medger det.

För raser med ca 500 valpar eller färre registrerade per år bör man sätta taket för enskilda hanhundars
användning till högst 25 % av antalet valpar i en normal årsproduktion . För raser med ett större antal
registreringar, så som för amerikansk cocker spaniel, bör den siffran sänkas till ca 10 %. Därtill kommer
att generationsintervallet för amerikansk cocker spaniel är lägre än de 5 år som varit utgångspunkt för
tidigare rekommendationer. När både faktorerna tas med i beräkningen stannar ett önskvärt maximum för
rasen vid ca 40 valpar för en enskild hanes livstidsproduktion.
För perioden 1995-2004 finns 459 hanar registrerade som fäder. Ingen av dem överskrider det absoluta
rekommenderade taket för små raser, men 36 S-registrerade hanar har 40 valpar eller fler. I topp ligger
S47648/94 Caci´s Copiad med 120 valpar tätt följd av hanarna S37687/87 Fiddle-Stick´s Who did That,
S56967/91 Disodil´s Wild Talk och S29410/88 Disodil´s Iso Grifo med vardera 118, 117 och 115 valpar.
Det kan mycket väl vara så att samtliga uppräknade hanar är både av god mental och exteriör kvalitet och
inte mer belastade med skadliga ärftliga anlag än andra hundar i rasen. Problemet är emellertid att det inte
finns några hundar som är så genetiskt felfria att en ras tål kraftig överanvändning av dem utan att rasen
tar skada.
Intensiv användning av enskilda hanar är den enskilt största orsaken till de genetiska problem, som
spridning av ärftliga sjukdomar och defekter, som är vanliga i många hundraser. Då tidigare redovisade
beräkningar ger anledning att anta att den ärftliga variationen redan är relativt låg i rasen rekommenderas
att man eftersträvar att i avelsplaneringen nå målet att inga enskilda hanar skall tillåtas producera mer än
ca 40 valpar eller ca 10 kullar.
Bland vilt levande hunddjur är det ovanligt att ett handjur kan få fler avkommor än vad en enskild tik kan
producera under sin livstid, dvs. ca 40-50 valpar. Gensystemets skyddsmekanismer är anpassade för att
automatiskt reglera frekvenserna av skadliga gener så länge den nivån inte överskrids.

Bilaga 1: Sammanställning gjord av Per-Erik Sundgren över hanar med 40 valpar efter sig eller flera
Andragenerationsproblemet
Det är relativt lätt att fastställa och upprätthålla rekommendation för maximal användning av enskilda
hundar i avel. Betydligt svårare blir det om man ser till härstamning i kommande generationer. En hund
eller tik bör inte ha fler barnbarn än det dubbla antalet egna valpar, d.v.s. absolut maximum vid ca 250
och ett önskvärt maximum av maximalt ca 80 barnbarn. Sjutton av de hanar som använts under perioden
har mer än 100 barnbarn. I topp ligger den tidigare nämnde Fiddle-Stick´s Who Did That med inte mindre
än 314 barnbarn. Två av de övriga tidigare nämnda hanarna ligger också i toppen listan över hanar med
många barnbarn. Disodil´s Wild Talk och Disodil´s Iso Grifo har 268 respektive 221 barnbarn.
Det som här kallas ”andragenerationsproblemet” illustreras väl med hanhunden SF2074/93 Doggone
High Ya´ll. Han har själv inte fler än 41 egna valpar registrerade och tillhör således inte själv gruppen
överanvända hanar. Ändå har han 309 barnbarn och har därmed kommit att få ett starkare inflytande över
rasens framtid än vad som kan anses både önskvärt och rimligt om man tar hänsyn till de ökade riskerna
för genetiska skador den typen av avel medför.
En hanhundsägare kan naturligtvis inte hållas ansvarig för hur avkommorna till hanen används i avel.
Den enda vägen att lösa problemet med extrem överanvändning i senare generationer är en intensiv och
alltid aktuell information om den faktiska användningen av enskilda hundar i avel.
Hanars släktskap
Ett problem som ligger nära ”andragenerationsproblemet” är släktskap mellan flitigt använda hanhundar.
Rekommendationerna för hanhundsanvändning baseras på att hanhundar är relativt lite besläktade med
varandra. Närbesläktade hanar bidrar med delvis samma arvsanlag i populationen. Två kullbröder bidrar
därför mindre till att hålla avelsbasen på en tillfredsställande nivå än två lika mycket använda men
obesläktade hanar. Inom rasen amerikansk cocker spaniel är intensivt utnyttjande av mycket

närbesläktade hanar mindre vanligt än i flera andra analyserade raser. Den starkaste kopplingen mellan de
20 mest utnyttjade hanarna i rasen är mellan far och son S29410/88 Disodil's Iso Grifo samt S56967/91
Disodil's Wild Talk. De är båda alltför intensivt använda i avel. Nu kan man inte undvika att både far och
son används i avel. Alla hanar måste ju ha en far. Så problemet med överanvändning av en far och hans
son löses enklast med vanliga regler mot överanvändning av hanar i avel. De svårlösta problemen uppstår
då flera söner efter samma hane sätt in i aveln. Ett exempel är de båda halvbröderna S17201/85
Southfort’s Rolling-Stone och S43440/83 Southfort’s Solid-Lancer, som båda tillhör gruppen alltför
intensivt använda hanar. Om man verkligen skall få full kontroll på geners spridning i en hundstam borde
egentligen sönerna tillsammans inte överskrida vad som gäller för en enskild hane . Återigen är troligen
den enda lösningen på problemet ett intensivt upplysningsarbete som omfattar både hanars användning
och riskerna med alltför stark koncentration på enskilda härstamningslinjer.
På samma sätt bidrar en starkt inavlad hanhund mindre till att upprätthålla ärftlig variation och rasens
avelsbas. En inavlad hund har ju samma andel genpar med identiska dubbletter som procenten inavel
anger. För sådana genpar får alla valpar identiska arvsanlag i stället för det normala att hälften får den ena
genen i paret och hälften den andra. Mer besvärande än släktskap mellan använda topphanar är därför det
faktum att några av dem är starkt inavlade. Det gäller bland annat S18952/99 Jpk’s Gi Blues med en
inavelsgrad på hela 25 % och den tidigare nämnde Dissoldil’s Wild Talk med 13,7 % samt hanarna
S42789/99 Eaglewing-Jpk Bible Smuggler och S35683/88 Fiddle-Stick’s Makes M’Mad med vardera
12,5 och 12,3 % inavelsgrad. Det bör kanske nämnas att så höga inavelsnivåer som 25 % inte längre är
tillåtna enligt SKK:s nya uppfödarregler.
Det är fullt möjligt att samtliga nämnda hanar varit utomordentliga som avelshundar. De har ju alla varit
flitigt använda och därför troligen uppskattade. Men problemet är att varje hund utan undantag bär kända
eller okända defekt- och sjukdomsanlag. Med en alltför omfattande spridning av gener med samma
ursprung framtvingar man gendubbleringar, det vi kallar inavel. Det kan då inte undvikas att också
skadliga gener dubbleras och att en ökande andel hundar drabbas av ärftliga problem. I praktisk avel är
det omöjligt att helt utrota defekt- och sjukdomsalstrande gener. De kommer alltid att finnas i lägre
frekvens hur man än bär sig åt. Dessutom nybildas hela tiden genskador. I naturen gallras sådana skador
bort automatiskt genom de begränsningar som där gäller för närbesläktade parningar och antal avkommor
per avelsdjur. Inom hundaveln bryter man ofta mot de enkla restriktioner som håller vilda djur relativt
friska och fria från defekter över århundraden och årtusenden.

Bilaga 2: Artikel av Per-Erik Sundgren – ”Naturens skydd av ärftlig variation”, där ytterligare
information kan hämtas om hur naturen balanserar fortplantningen så att verkan av skadade gener
minskas.

Debutålder i avel
Om man både skall ta hänsyn till exteriör, mentalitet och jaktliga egenskaper, samt dessutom i någon grad
gardera sig mot ärftliga sjukdomar och defekter som debuterar först i vuxen ålder, så blir konsekvensen
att hanen bör vara minst 2-3 år gammal innan han används i avel.
Det finns åldersuppgifter för 436 av 439 använda hanar. För ett par av dem är de uppgifterna om
födelsedatum för hanarna felaktiga i SKK:s rasdata. Det gäller s15576/2001 Caci’s Cyber Space samt
S47801/2004 Detor’s Curtain Call. De har egna födelsedatum som är senare än uppgivna datum för
respektive hanes första kull, vilket är uppenbart orimligt.
För dem med synbarligen korrekta data finns åldersuppgifter vid första kullens födelse för 319 hanar. Den
lägsta debutåldern är 270 dagar vid 1:a kullens födelse, eller ca 7 månader, vid parning. Om det inte är
fråga om rena tjuvparningar är det svårt att värja sig mot föreställningen att ren tävlingsiver är orsaken till
de extremt tidigare parningarna. Ytterligare 35 av 319 hanar, ca 11 % av hanarna, är dock satta i avel före

ett års ålder och 158 av hanarna, nära 50 %, har debuterat i avel före 2 års ålder. Uppgifterna gäller
samtliga hanar använda under den studerade perioden, även dem som är födda före 1995.
Ca 50 % av hanhundarna används således så tidigt i avel att full utvärdering av deras egna exteriöra och
mentala kvaliteter knappast varit möjlig. Det kan naturligtvis råka vara så att en hanhund ändå är ett bra
avelsdjur, men det är alltid riskabelt att chansa på att sätta hundar i avel innan de ens själva är vuxna och
både fysiskt och mental fullt utvecklade. Det enda tydliga motiv för mycket tidig avel torde vara ren
konkurrens om tävlingsmeriter, framför allt vid utställningar. Men tävlingsaveln är ett av de största
enskilda problemen inom hundaveln just därför att den lockar både till alltför tidig och alltför intensiv
användning av enskilda hanar i avel, vilket i sin tur är de huvudsakliga orsakerna bakom de genetiska
svårigheter många raser är drabbade av.

Tikar i avel
Som regel krävs det 4-5 tikar per i avel insatt hanhund om man inte skall hamna i svårigheter med en
krympande avelsbas. Med drygt 400 hanar i avel borde därför antalet tikar i avel under perioden uppgå till
ca 1600-2000. Det verkliga antalet är 798 och av dem är 580 S-registrerade med ett medelantal av 8,1
valpar registrerade per tik. Det innebär en rätt normal produktion av ca 2 kullar i genomsnitt per tik. Ca
20 % av kullarna är dock efter tikar som producerat 3 kullar eller mer.
För 580 registrerade kullar 1995-2004 finns uppgift om moderns ålder vid första kullens födelse. För en
av tikarna är åldersuppgiften uppenbart felaktig, 94 dagar, men 6 tikar var mindre än 1 år när de parades,
med en lägsta ålder av knapp 8 månader. Sammanlagt 193 av tikarna, ca 33 %, var under 2 år vid första
parning. Av dem är 52 födda under 2000-talet. Det är uppenbarligen en relativt utbredd praxis att sätta
tikar i avel vid relativt låg ålder. Här gäller, liksom tidigare nämnts om hanhundarna, att det knappast är
möjligt att fullt ut värdera en hunds exteriöra och mentala kvaliteter före 2 års ålder. Beträffande defektoch hälsostatus gäller att vissa defekter debuterar relativt sent, viket också ger anledning till att undvika
avel med hundar som ännu inte är vuxna och fullt utvecklade.

Målsättning:
Att bibehålla rasens inavelsgrad på en acceptabelt låg nivå och att ytterligare bredda avelsbasen
för att därigenom öka den genetiska variationen i rasen.
Att höja debutåldern för avel för både hanar och tikar till över 2 års ålder för hela rasen till 60%
inom loppet av 10 år.
Strategi:
Att öka informationsgivningen om tillgängliga avelshundar i rasen och att hjälpa till med
uträkning av inavelsgrad för tänkta parningar genom Avelskommitténs försorg.
Att försöka se till att inga enskilda hanar tillåts producera mer än ca 40 valpar eller ca 10 kullar
under sin livstid genom att kontinuerligt informera om enskilda hanars användning i Yankee Nytt.
Att kontinuerligt informera om vikten av en sen avelsdebut för både hanar och tikar för att i
möjligaste mån gardera sig mot ärftliga sjukdomar och defekter inom rasen som debuterar först i
vuxen ålder.

Rasens hälsostatus
Inledning
Hälsan hos amerikansk cockerspaniel har under två års tid varit föremål för insamlande av fakta, analys
och redovisning inför medlemmarna i Amerikansk Cocker Cirkel.
På följande sidor redovisas materialet i sin helhet och i vilken form den presenterats för medlemmarna.
Rasklubben har redan en ögonpolicy för medlemmarna att följa gällande ärftliga ögonsjukdomar, samt
krav på ögonlysning, ej äldre än ett år, av båda föräldradjuren före parning. Ögonpolicyn är utarbetad av
klubben i samarbete med veterinärmedicinsk expertis på området i Sverige.
Ett omfattande arbete med analys av försäkringsstatistik samt medlemmarnas kunskaper inhämtade från
medlemsenkät och medlemsmöten har sammanställts under RAS-arbetet. Det innebär att det nu finns ett
utgångsmaterial gällande hälsan att jämföra med inför framtiden.
En frisk hund är basen för allt avelsarbete och rasklubbens främsta uppgift framöver måste vara att söka
och sprida kunskap till sina medlemmar gällande de sjukdomar som i materialet kan betraktas utgöra
rasens problem.
Kortsiktigt mål
Att under 2006 sprida innehållet i RAS-dokumentet till medlemmarna, genom att anordna
medlemsträffar på flera, geografiskt spridda platser över landet.
Långsiktiga mål
Att under 2006 starta arbetet med att kartlägga och tillfråga veterinärmedicinsk expertis om hjälp
med sjukdomsfakta, så att rasens sjukdomar beskrivs i en policy liknande den som rasklubben
redan har rörande ärftliga ögonsjukdomar. Policyn bör utformas rådgivande snarare än restriktiv
i de fall arvsgång inte kan fastställas.
Att under 2007 och framåt anordna medlemsutbildningar med utgångspunkt från och med hjälp
av den expertis som anlitats vid respektive policys framtagande.

Sammanställning av försäkringsstatistik gällande hälsan
Den här sammanställningen är gjord som en del av RAS-projektets inriktning på hälsa.
Statistiken rör ersättningar gjorda under åren 1998 till 2002 från försäkringsbolagen Agria, Folksam, If
och Sveland. Totalt rör det sig om cirka 2900 tillfällen då djurets försäkring gått in och täckt kostnaderna
för veterinärvård, eller där djurets livförsäkring utnyttjats. Då försäkringsbolagen av olika skäl valt att
redovisa materialet på skilda sätt, kan siffror inte anges i reella tal (dvs faktiskt antal hundar för varje
diagnos) Proportionerna mellan diagnoser inom rasen och i jämförelse med andra raser blir de
konsekvenser som här gjorts efter studier av statistiken. Man ska vid tolkningen av siffrorna ta följande
kommentarer i minnet.
I samtliga bolag ligger amerikansk cockerspaniel på både en hög skadefrekvens och en hög skadeprocent.
Skadeprocenten för en ras definieras som utbetald ersättning dividerat med inbetald premie, kort sagt hur
dyr rasen är för bolaget. Sveland anger 92% och Folksam 73-138%. Agria, vilket är det bolag som har
överlägset flest antal amrisar försäkrade, vill inte ange hur många individer det rör sig om, av
konkurrensskäl. Skadefrekvensen anger andelen amrisar som utnyttjar sin försäkring jämfört med antalet
försäkrade av rasen, vilken i de fall det angivits, till 70%, jämfört med 15-25% för medeltalet av raser.
Femårsperioden är godtyckligt vald och visar snarare tendenser inom rasen och bör ses som ett instrument
att jämföra statistikens utseende med i framtiden, för att se åt vilket håll hälsan går. Tyvärr kan man av
detta arbete dra slutsatsen, att mycket återstår att göra innan rasen kan närma sig ens medeltalet bland
Sveriges hundar vad gäller hälsa.

Veterinärvårdsersättningar
Då materialet är omfattande, cirka 2600 fall, får den tabell som nedan anges, antas ha goda möjligheter att
spegla verkligheten. Det man får ta hänsyn till, är att samma individ kan ha utnyttjat sin försäkring för
samma åkomma flera gånger under femårsperioden, samt att samma individ också kan ha drabbats av
flera åkommor. Notera också att bara de fall som kommit upp i nivå över självriskbeloppet kommer med i
statistiken, vilket innebär att mer lättbehandlade fall får antas utgöra mångdubbelt fler
veterinärvårdsbesök. I tabellen anges, i fallande skala de vanligaste diagnoserna för amerikansk cocker
spaniel under åren 1998-2002 sammantaget från bolagen Agria, Folksam, If och Sveland. Som en
jämförelse står i den andra tabellen samtliga hundraser veterinärvårdsersatta via Agria (tabellen angiven
av på Agrias hemsida 2003). Kort sagt, med en frekvens på 16% av alla fall med diagnosen
öroninflammation (även koppling till hudproblem), är detta rasens enskilt största problem!.
Vanligaste sjukdomarna på
amerikansk cocker spaniel
1) akut öroninflammation
2) hudtumör
3) kronisk öroninflammation
4) magtarmproblem
5) hudinfektioner
6) juvertumör
7) livmoderinflammation
8) cherry eye
9) akut tonsillit
10) korsbandsskada

Vanligaste sjukdomarna på
svenska hundraser
1) livmoderinflammation
2) juvertumör
3) hudtumör
4) öroninflammation (akut och kronisk)
5) hälta
6) tonsillit
7) bitsår
8) magtarmproblem
9) analsäcksinflammation
10) korsbandsskada

Liversättningar
Knappt trehundra utbetalningar på djurets livvärde har gjorts under femårsperioden. I de flesta fallen
innebär det att hunden avlivats, men det finns gånger där livvärdet betalas ut men där hunden efter
behandling kan leva vidare. Till exempel om en åkomma medför att djuret inte kan användas i avel, se
försäkringsvillkoren för respektive bolag. Dock kan bara liversättning falla ut en gång per hund. Här
saknas mycket information för att man ska kunna dra några slutsatser av siffrorna, som dessutom inte
heller här av försäkringsbolagen angivits i reella tal. Alla gamla och alla oförsäkrade hundar saknas
statistik för. Det är också för få individer representerade för att kunna rangordna en tio-i-topplista.
Intressantare är, att jämföra rasen med ett medeltal av våra svenska raser. Liksom med
veterinärvårdsersättningarna ovan, finns på Agrias hemsida följande lista;
Liversättningar, medeltal av svenska hundraser
1) trafikskada
2) höftledsdysplasi
3) epilepsi
4) livmoderinflammation
5) hjärtsvikt
6) död (utan diagnos)
7) malignt lymfom
8) juvertumör
9) diskbråck
10) diabetes
Ledande åkomma i avlivningsstatistiken för amerikansk cockerspaniel, är kroniska örononflammationer.
På en mellan-nivå ligger hudproblem, leverskador, epilepsi, ögonsjukdom, livmoderinflammation och
malignt lymfom. Låg frekvens höftledsdysplasi (ingen), trafikskada och muskelskador.

Bilaga 3: Sammanställning av försäkringsstatistiken i sin helhet gjord av Annika Jonasson leg.vet.

Ovanstående material har i sin helhet presenterats på upptaktsmöte inför RAS hösten 2003, under
årsmötet 2004 samt på medlemsmöte i Ängelholm senhösten 2004.

Sammanställning av medlemsenkät, hälsodelen
I nummer 4 /2004 av Yankee Nytt, fanns en medlemsenkät rörande rasen bifogad. Svar inkom från ägare
till sammanlagt 472 amerikanska cocker spaniels. På frågan om hunden varit sjuk någon gång såpass att
veterinär behövt anlitas, fick djurägaren själv ange orsaken till besöket. Varje individ kan därmed
förekomma under flera diagnoser i tabellen nedan.
Enkätsvar, de 10 mest förekommande diagnoserna i fallande antal. (Totalt angavs 29 olika diagnoser där
fler än en hund svarat samma, samt ett flertal diagnoser därutöver som bara angivits i enstaka fall.)
Enkätsvar, de 10 mest förekommande diagnoserna i fallande antal
1) Cherry eye
47 hundar
2) Hudinfektion
26
3) Akut öroninflammation 25
4) Epilepsi
18
5) Hypotyreoidism
18
6) Juvertumör
17
7) Livmoderinflammation
15
8) Tonsillit
14
9) Kronisk öroninfl.
10
10) Cancer/tumör
8

Bilaga 4: Sammanställning av enkätsvar från ägarna av Amerikansk Cocker Spaniel gjord av Carina
Andersson

Rasens enskilt största hälsoproblem - Öroninflammation
Denna plågsamma åkomma är enligt försäkringsstatistiken rasens vanligaste förekommande problem. Hos
en del individer, är symtomen så besvärande, att avlivning blir det enda som återstår. Rasen har med sin
rikliga päls och hängande öron (ofta hittar man dessutom detta kombinerat med trånga hörselgångar hos
hårt drabbade hundar) rent anatomiskt lättare att få öroninflammationer än andra raser. Rasen är också
enligt erfarenhet mycket smärt-tålig och är man inte observant som ägare, kan hunden ha dragits med sin
öroninflammation ganska länge innan den uppmärksammas.
Klippning
Det kan inte nog poängteras hur viktig regelbunden klippning av framförallt öronlapp och kind är för att
minska risken för öroninflammation. Det är varje uppfödares skyldighet att visa och påtala detta för sina
valpköpare! Om man tittar på en amris som är nyklippt, syns det tydligt att öronlappen inte hänger
alldeles tätt inpå huvudet, utan att en naturlig luftkanal finns. För att hålla denna naturliga ventilation,
måste hunden klippas minst var fjortonde dag. Enligt enkätsvaren är det få hundar som klipps så ofta.
Öronrengöring
Tråkigt nog kan alltför frekvent rengöring leda till öroninflammation! Ju mer örat rengörs med olika
rengöringsmedel, desto mer sekret kommer örats hud att bilda vilket leder till ännu mer tvättande och i
slutet av denna onda cirkel, har normalfloran rubbats så mycket, att öroninflammationens bakterier får
fritt fram och sjukdom är ett faktum. Även användande av starka rengöringsmedel är bannlyst i öronen.
Tvättsprit eller Jodopax är exempel på medel som inte har i ett öra att göra. Kan så vara att Jodopax som
spätts kraftigt varit använd mycket förr, men det var innan vi fick tillgång till dagens betydligt lämpligare
preparat. Var rädd om örats naurliga skyddsmekanismer och nöj dig med att torka ur den friska hundens
öron med bomullstuss doppad i olja efter badet eller vid veckogenomgången.

Trång hörselgång
Trång hörselgång är ett anatomiskt problem som återfinns hos många amrisar med återkommande
problem med öronen. De här hundarna har ofta öroninflammationer redan som unghundar och dras med
besvären resten av livet om man inte åtgärdar det i tid. Tyvärr är bästa lösningen en operation, där man tar
bort en bit av öronbrosket för att luften lättare ska komma åt. Hur vet man då om hunden har en trång
hörselgång? Jo, man misstänker detta på hundar som får återkommande öroninflammationer tidigt i livet.
Som en riktlinje, kan man också jämföra med andra hundar genom att stoppa i fingret ytterst i
hörselgången, ett kvinnopekfinger får lätt plats ett par centimeter in på en hund med normal hörselgång.
Kroniska problem
En amris med fiskfjällsliknande hud på insidan av ytterörat, runt hörselgången och ut mot öronlappen,
lider eller har lidit av en kronisk öroninflammation. Denna hund har lättare att drabbas av fortsatta
öronproblem. Den förtjockade huden går inte att behandla bort.
Börja med att kontrollera att både djurägare och veterinär hanterat behandlingen korrekt. Be gärna om en
remiss till en hudspecialist, då örat bara är en förlängning av övrig hud. Glöm inte att utesluta
hypothyreoidism som orsak till problemet. Ofta behövs upprepade provtagningar (blodprov) för att inte
misssa diagnosen. Behandlas hypothyreoidismen, försvinner också öronproblemen. Om man har man
gjort allt rätt, men problemen kvarstår, är det tyvärr enda utvägen att avliva hunden. Öroninflammation är
ett smärtsamt tillstånd och en hund som ständigt har ont, får inte ut mycket av livet. Meddela även
hundens uppfödare, inte för att anklaga någon, men för att den kunskapen kanske kan förhindra att fler
drabbas i framtiden. Öroninflammation är inte ett problem man ska ta lätt på om man äger en amris!
Avel
En hund med återkommande öroninflammationer ska inte gå i avel. Även hundar som klipps mer sällan
(varannan månad eller mer), klarar att hålla sina öron friska i yngre år, så det går inte att skylla på
bristande klippning och definitivt inte på bristande rengöring i de fall hunden har problem ofta. Hundar
”på gränsen” och hundar med problem, måste man för hundens skull klippa varannan vecka. Exteriör
innefattar också örats anatomi, en trång hörselgång nedärvs i lika stor utsträckning som en välvinklad has
(och för all del en dåligt vinklad has också..)
Täta öroninflammationer kan också vara ett tidigt symtom på hypothyreoidism (sköldkörtelrubbning), en
annan sjukdom som finns i rasen. Dessa hundar är ännu mindre lämpade att använda i avel.
Målsättning:
Att genom ökad kunskap hos uppfödarna och medlemmarna bidra till en förbättring av
sjukdomsläget, så att det vid nästa försäkringsstatistik-genomgång (förslagsvis statistik från åren
2007-2011) visar en nedgång av antalet sjukdomsfall gällande öroninflammation med 10%.
Strategi:
Att genom kontinuerlig information till rasens uppfödare och medlemmar i klubben hålla fokus på
rasens enskilt största hälsoproblem.

Bilaga 5: Redogörelse för hur öroninflammationer uppkommer och hur dessa kan behandlas/botas, av
Annika Jonasson leg.vet.

Rasens olika ögonsjukdomar
Enlig analys av SKKs RAS-data gjord av Per-Erik Sundgren för de 4490 amrisar som föddes under
perioden 1995 – 2004 så finns det uppgifter om ögonstatus för 1021. Av dem har i sin tur 816 eller nära
80% fått bedömningen Öga UA. Kvarvarande med anmärkning på ögon är då 205 hundar, eller ca 20% av
alla ögonlysta hundar. Det är en relativt hög siffra när andelen undersökta hundar av hela rasen endast är
ca 23%.
De helt dominerande anmärkningarna rör gruppen Katarakter och den rätt intensiva ögonlysningen visar
att uppfödarna redan är väl medvetna om ögonproblemen i rasen och att ögonkontrollen ingår som en del
i avelsarbetet sedan tidigare. Tyvärr debuterar många av de ärftliga ögonsjukdomarna sent, vilket både
motiverar till fortsatt granskning av samtliga hundar som sätts i avel såväl som till att undvika att använda
alltför unga hundar i avel liksom att man undviker alltför intensiv avel på enskilda individer (matadorer).

Bilaga 6: Sammanställning av samtliga enskilda fall av Total Katarakt, Bakre Polära Katarakter, Främre
Y-sömskatarakter samt Fokal RD på rasen från SKKs RAS-data.

Total Katarakt
Total Katarakt innebär en grumling av hela linsen vilket resulterar i blindhet. Ärftliga former är vanligen
dubbelsidiga. Vid icke ärftlig Total Katarakt finns i allmänhet även andra förändringar i ögat, typ skador
etc.
Mellan åren 1975 – 2004 har 92 enskilda fall av Totala Katarakt registrerats i SKKs RAS-data. Medeltalet
ligger på 3,4 enskilda nya fall per år i rasen under denna period, vilket får ses som ett rimligt antal.
Arvsgången för den ärftliga Totala Katarakten är tyvärr inte helt klarlagd, vilket gör det svårt att fastställa
vilka hundar som är anlagsbärare av sjukdomen.
ACCs Policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon ska man EJ avla på hund med Total Katarakt såvida inte
ögonveterinären skrivit ”katarakt total, icke ärftlig” på ögonintyget.

PRA - Progressiv Retinal Atrofi
Ögonsjukdomen PRA innebär en långsam förtvining av hundens näthinna som så småningom leder till
blindhet. PRA påvisas vid ögonlysning långt innan hunden får synproblem. De flesta former av PRA har
enkel autosomal recessiv arvsgång, dvs avkomman måste få anlaget från båda föräldrarna för att
sjukdomen skall visa sig.
Vår ras är tyvärr drabbad av denna ögonsjukdom och vi måste bli mer medvetna om att gener inte
försvinner, de kan ”gömma sig” under ett antal generationer för att ”helt plötsligt poppa upp” när anlaget
finns hos båda föräldrarna och sjukdomen visar sig. Medelåldern för debut av sjukdomen ligger på 5½ år i
Sverige. Vid analys av svenska PRA-drabbade hundars stamtavlor framgår den recessiva nedärvningen
klart och tydligt. Det finns 28 fall av konstaterad PRA i Sverige från 1980-2005 och det finns 17 kända
anlagsbärare som fortfarande finns med i våra stamtavlor och som kan innebära en ökad PRA- risk för vår
avel i Sverige om de korsas med varandra.
ACCs Policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon skall man EJ avla på drabbad hund eller känd anlagsbärare av PRA,
dvs föräldrar och avkomma. Man ska EJ heller avla på kullsyskon till drabbad hund, då dessa statistiskt
har 67% risk att vara anlagsbärare av sjukdomen.
Målsättning:
Målsättningen är att öka kunskapen och medvetenheten om PRA och dess nedärvning hos landets
uppfödare, för att minska risken för fler PRA-fall på svenskfödda hundar.

Strategi:
Klubbens avelskommitté skall aktivt söka information om forskningen kring PRA och följa PRAläget i världen för att regelbundet kunna ge information genom klubbens tidning och hemsida samt
ge relevant upplysning vid avelsförfrågan.
DNA-forskning pågår fr.a. i USA för att ta fram gentester så att man i framtiden ska kunna
fastställa vilka hundar som är affekterade av PRA, vilka som är anlagsbärare och vilka som är helt
fria från PRA-anlaget. Klubbens avelskommitté kommer att följa denna forskning med stort
intresse framöver och informera sina uppfödare och medlemmar i frågan.

Bilaga 7: Stamtavlor på samtliga PRA-hundar i Sverige
Bilaga 8: Lista på de ”aktiva” PRA anlagsbärare som ännu finns i våra stamtavlor.
Bakre Polär Katarakt
Denna form av katarakt innebär att det sker en grumling under bakre linskapseln. Många är progressiva,
dvs de utvecklas över tiden och ger hunden en tilltagande synnedsättning.
Mellan åren 1977 – 2004 har 117 enskilda fall av Bakre Polär Katarakt registrerats i SKKs RAS-data.
Medeltalet ligger på 4,2 enskilda nya fall per år i rasen under denna period, vilket får ses som ett relativt
rimligt antal.
Arvsgången för den Bakre Polära Katarakten är tyvärr inte helt klarlagd, vilket gör det svårt att fastställa
vilka hundar som är anlagsbärare av sjukdomen.
ACCs policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon ska man EJ avla på drabbad hund med Bakre Polär Katarakt, då denna
kataraktform allt som oftast innebär en synnedsättning över tiden för hunden.

Främre Y-söms Katarakt
Denna form av katarakt innebär små grumlingar i främre delen av linsen, i sammansmältningslinjen för
linsfibrerna (Y-sömen). De kan med stigande ålder öka i antal, men breder inte ut sig och ger därför i
regel inga påvisbara synproblem för hunden. Arvsgången bedöms som sannolikt ärftlig men är inte helt
klarlagd. Denna kataraktform började att registreras hos SKK först efter 1993, innan dess registrerades
den som Övrig Partiell Katarakt.
Mellan åren 1997 – 2004 registrerades 33 enskilda fall av Främre Y-söms Katarakt i SKKs RAS-data.
Under 2004 registrerades 9 nya enskilda fall viket är en ökning i jämförelse med andra år. Det går i
dagsläget inte att säga vad detta beror på och det går ej heller att se något direkt samband mellan de linjer
som drabbats.
ACCs policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon innebär inte Främre Y-söms Katarakt något avelshinder.
Man bör dock inte para två affekterade hundar med varandra och man bör följa upp hundar med främre
Y-söms katarakt och avkomma med kontinuerlig ögonlysning.

Övrig Partiell Katarakt
Inom denna grupp av katarakt ingår alla övriga ärftliga och icke ärftliga linsgrumlingar som inte nämns
under Total Katarakt, Bakre Polär Katarakt samt Främre Y-söms Katarakt. Katarakterna kan vara av
varierande storlek och ha olika lokalisering i linsen. Vissa av dem är harmlösa – andra är allvarliga.
Mellan åren 1973 – 2004 registrerades 581 enskilda fall av Övrig Partiell Katarakt i SKKs RAS-data.

61 av dessa fall har klassats som icke ärftliga. 3 fall av dessa har vid senare ögonlysning klassats om till
helt UA, 3 fall har klassats om från icke ärftlig till enbart Övrig Partiell Katarakt och 3 fall har klassats
om till Total Katarakt.
ACCs policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon kan avel tillsvidare ske på hund om ögonveterinären skrivit ”icke
ärftlig katarakt” på ögonlysningsintyget. Diskussion pågår bland ögonveterinärerna om vilka
förändringar som påverkar avelsvärdet.

Retinal Dysplasi
Retinal dysplasi är en utvecklingsrubbning av näthinnan av varierande omfattning. Enstaka näthinneveck
bedöms milt och vi vet inte alltid om de är ärftliga. Näthinneveck i centrala delen av näthinnan bedöms
mera allvarligt och kallas fokal/multifokal RD. De påverkar inte synen, men bedöms som sannolikt
ärftliga. Ännu större förändringar förekommer vid geografisk RD då delar av näthinnan kan ha lossat,
vilket kan medföra sämre syn för hunden. Hos vissa raser, men inte hos amerikansk cocker, förekommer
total RD då valpen föds med helt avlossad näthinna i båda ögonen.
Olika resultat vid undersökning vid olika tillfällen av samma hund visar att näthinneveck ibland kan
"komma och gå".
Fokal RD infördes som diagnos i slutet av 1980-talet. Mellan åren 1990 och 2004 registrerades 13 fall av
näthinneveck, 32 fall av fokal RD, 13 fall av multifokal RD och ett fall av geografisk RD på 59 enskilda
hundar. Bara under 2004 har 13 nya fall av näthinneveck, 8 fall av multifokal RD och ett fall av
geografisk RD registrerats vilket är en mycket kraftig ökning i jämförelse med tidigare år. Detta är
oroväckande. Det går i dagsläget inte att säga vad detta beror på och det går ej heller att se något direkt
samband mellan de linjer som drabbats.
ACCs policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon innebär inte näthinneveck något avelshinder, men man ska dock inte
para två affekterade hundar med varandra och det är viktigt att man följer upp dessa hundar och deras
avkomma med ögonlysningar.
Hund med fokal/multifokal RD bör ej användas i avel. Avla EJ på hund med geografisk RD. Följ upp
affekterade hundar med ögonlysningar.
Målsättning:
Målsättningen är att öka kunskapen och medvetenheten om retinal dysplasi hos landets uppfödare.
Strategi:
Klubbens avelskommitté skall aktivt söka information om forskningen kring retinal dysplasi och
kontinuerligt analysera läget i rasen avseende sjukdomen för att regelbundet kunna ge information
genom klubbens tidning och hemsida samt ge relevant upplysning vid avelsförfrågan.

Glaukom
Glaukom innebär för högt tryck inne i ögat. Utan behandling skadas näthinnan och ögat blir blint. De
mediciner som finns för behandling är inte alltid effektiva. Glaukom orsakar ofta smärta.
Endast enstaka fall av denna ögonsjukdom har registrerats i SKKs RAS-data. Det finns säkert ett
mörkertal då de hundar som drabbats sällan kommer till veterinär för ögonlysning, utan snarare söker
vård på grund av sina sjukdomstecken.
ACCs policy:
Enligt ACCs avelspolicy för ögon ska man EJ avla på drabbad hund då både ärftliga och förvärvade
egenskaper samverkar för att sjukdomen skall uppstå.

SKKs registreringsregler för Amerikansk Cocker Spaniel
För vår ras gäller Registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är ID-märkt och som ej
ögonundersökts inom ett år före parningen. Denna regel infördes 1/1 2002.

Sammanfattning av rasens ögonsjukdomar
Vid genomgång av rasens ögonlysningsstatistik genom åren kan man se en tendens till att dagen
uppfödare ögonlyser allt färre hundar. Kanske detta är ett tidens tecken, att man helt enkelt inte har råd till
att ögonlysa de hundar man inte har för avsikt att använda i avel. Detta gör att vi får ett mindre underlag
att göra utvärderingar på, vilket skapar en viss osäkerhet i bedömningen av rasens övergripande
ögonstatus. Det är av vikt att vi även ögonlyser syskon till de hundar som går i avel, då vi kan få fram
mycket värdefull information om arvsgång och spridning av sjukdomsanlag inom rasen där igenom.

Bilaga 9: ACCs avelspolicy gällande ögon
Målsättning:
Att öka antalet ögonlysta hundar i rasen i förhållande till antalet registrerade från dagens 23 % till
33 % (1/3 av rasen) fram till år 2014, för att få en bättre överblick över rasens ögonstatus.
Strategi:
ACC skall aktivt uppmuntra sina uppfödare och medlemmar till en ökad ögonlysning av antalet
hundar, även upp i åldrarna, för att få ett bättre underlag att göra sin avelsutvärdering på.
Uppfödarmöten skall hållas årligen där information ges om läget i rasen gällande den övergripande
ögonstatusen. Ögonspecialister skall bjudas in för att föreläsa om rasens ögonsjukdomar. På så sätt
kan kunskapen hos uppfödarna breddas och klubben kan hålla sig bättre informerad om vad som
händer gällande ögonsjukdomarna för att kunna utarbeta vidare avelsstrategier.

Rasens Höftledsdysplasi-statistik
Under alla år har höftledsröntgen skett helt och hållet på frivillig basis precis som i rasens hemland USA
och krav på känd status för registrering av valpar finns ej.

HD-STATISTIK 1971 - 2004
TOTALT ANTAL RÖNTGADE
Röntgade enligt nya systemet
Röntgade enligt gamla systemet
HD-frekvens i rasen

225
33
192
12%

HD-GRAD
A
B
C
D
E
U.A
1
2
3
4

ANTAL
10
19
3
1
0
169
15
2
2
2

HD-grader
A+B+UA
C+1
D+2
E+3+4
HD-frekvens i rasen

Antal
Procent
88%
198
18
8%
5
2,20%
4
1,70%
12%
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Målsättning:
Rasens HD-frekvens har legat på ungefär samma låga nivå under hela tidsperioden och ACC ser
inget behov av att införa speciella restriktioner för rasens avel avseende HD i nuläget.
Strategi:
ACC uppmanar sina uppfödare att följa SKKs regler och anvisningar samt till fortsatt frivillig HDröntgen av rasen.

Rasens Mentalitet & Funktion
Vår standard säger följande om rasens mentalitet och funktion
Den Amerikanska Cocker Spanieln är en stötande och apporterande fågelhund samt sällskapshund. Rasen
skall vara balanserad i temperamentet, frimodig och glad utan någon tendens till blyghet samt visa stor
arbetslust. Den ska ha kraftig, kompakt kropp och kan komma upp i ansenlig fart som den förenar med
stor uthållighet. Framför allt ska rasen vara sund och helt igenom välbalanserad.

Jaktprovsreglerna om rasens funktion
Vid jaktprov bedöms hundens vilja och förmåga att finna vilt. Rasen ska kunna arbeta både på land och i
vatten och visa uthållighet i sitt arbete. Den ska bereda jägaren skottmöjlighet. En amris skall visa god
jaktlust och arbetsvillighet samt visa vilja att finna vilt. Den ska ha ett väl anpassat mönster för att
genomsöka terrängen och visa rörlighet och villighet att genomsöka även svår terräng. Hunden skall
anpassa sitt sök till terrängen, men ska alltid arbeta inom hagelsbössans räckvidd från föraren räknat.

Rasens jaktliga förmåga och funktion
1976 startade den första amrisen på jaktprov i Sverige. Det var den buffa tiken Chico’s Ginny Buff Lady
(e. Merry-Wags Happy Day u. Ch Ramblers Ain't She Funny) och hon gjorde detta med ett tredjepris i
Kvalificeringsklass. Därefter har ytterligare 108 amrisar startat på jaktprov under åren 1976 – 2003. Av
dessa har 69,2 % gått till pris i någon av klasserna.
Vid genomgång av samtliga kritiker från jaktprov arrangerade av SSRK framstår rasen som en relativt
lättlärd och arbetsvillig hund under förutsättning att den får rätt vägledning av sin förare i sin träning.
Amrisen har enligt kritikerna från jaktproven till övervägande del bra fart, stil och uthållighet samt en
mycket god till bra näsa och förmåga att finna vilt. Majoriteten av de prövade hundarna är följsamma och
har god till bra dirigerbarhet. Stadgan i flog och skott kunde vara något bättre, men även där spelar
givetvis förarens träning av hunden en viss roll. De flesta av de prövade hundarna är skottfasta och
markerar det fallande viltet bra till mycket bra. Amrisens apporteringslust och apportgrepp bedöms också
till övervägande del som god alternativt bra.

Antal Jaktprovsstarter i alla klasser 1976 - 2003
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Klasser

Rasens funktion vid andra arbetsprov
Vid övriga arbetsprov som finns för rasen, dvs Viltspår-, Bruks- och Lydnadsprov visar rasen en hög
frekvens av starter med godkända resultat. (se bilaga) Detta tyder på att de hundar som startats givetvis
har duktiga tränare och förare men även att rasen som sådan är en arbetsvillig och lättlärd ras med ett
stabilt psyke som allt som oftast klarar av de arbetsuppgifter som föreläggs den.

Bilaga 10: Redovisning av övriga arbetsprov för rasen.
Rasens mentalitet
I dagsläget har 16 amrisar blivit MH-beskrivna, alla från olika kullar. Detta är ett allt för litet antal att
grunda rasens mentala rasprofil på och mycket arbete återstår innan vi faktiskt vet vad som karaktäriserar
vår ras mentalitet i jämförelse med andra raser. MH-beskrivningen är det verktyg vi behöver för att vi ska
kunna kvalitetssäkra vår mentala rasprofil.

Målsättning:
Målsättningen för rasen är att bibehålla det frimodiga temperamentet och arbetsvilligheten som
standarden föreskriver genom att uppmuntra till ett ökat deltagande i de olika arbetsproven som
finns för rasen. Detta för att bibehålla den objektiva måttstocken för rasens funktion även i
framtiden.
Strategi:
ACC skall även fortsättningsvis informera alla sina medlemmar om de olika arbetsproven som
finns och vad som krävs för att genomföra dessa framgångsrikt tillsammans med sin hund.
ACC ska vidare verka för att öka rasens deltagandet i framtida MH-beskrivningar genom att söka
samarbete med de rasklubbar inom SSRK som har utbildade funktionärer, detta för att vi ska få
ett större material att grunda vår mentala rasprofil på.

Rasens Exteriör
Rasens standard
Ursprungsland: USA
Användningsområde:
Stötande och apporterande fågelhund, sällskapshund
FCI-klassifikation:
Grupp 8
Sektion 2
Bakgrund/Ändamål:
Den amerikanska cocker spanilen har samma urprung som den engelska och härstammar från hundar som
importerades från England. Alla rasens hundar anses gå tillbaka till en mycket dominant avelshund,
Obo II, som hade importerats från England under senare delen av 1800-talet. I USA fick den ett alltmer annorlunda
utseende än det engelska ursprunget. Rasen avlades åt olika håll, men cocker spaniel var samlingsnamn
för den engelska och den amerikanska varianten under många år, trots att hundarna var av olika typ. Först 1945
separerade Amerikanska Kennelklubben raserna och den amerikanksa typen fick namnet cocker spaniel, medan den
engelska fick heta just egelsk cocker spaniel. I övriga världen kallas den engelska enbart för cocker spaniel och
USAs variant har fått "amerikansk" framför rasnamnet.
Den amerikanska cocker spanieln hör sedan 1970-talet till en av de populäraste raserna i sitt hemland och den har
även vunnit uppskattning utanför USA som en mycket glamorös utställningshund. I USA framhålles dock ofta
vikten av att komma ihåg att den är en stötande och apporterande fågelhund och inte enbart en utställningshund.
Rasen importerades till Sverige 1950.
Helhetsintryck:
Amerikansk cocker spaniel är den minsta i den amerikanska fågelhundsgruppen.
Den skall ha en kraftig, kompakt kropp och ett fint utmejslat, förädlat huvud och ge ett välbalanserat helhetsintryck.
Den skall ha raka framben och vara reslig över manken med en rygglinje som sluttar något mot de måttligt
vinklade, starka och muskulösa bakbenen. Den kan komma upp i ansenlig fart som den förenar med stor uthållighet.
Framför allt skall den vara sund och helt igenom välbalanserad. Det är mer önskvärt med en i alla avseenden
välbalanserad hund än med stora kontrasterande fel och förtjänster.
Viktiga måttförhållanden:
Längdmåttet från bröstben till sittbensknöl skall vara något större än mankhöjden. Kroppen måste ha tillräcklig
längd för att möjliggöra parallella och fria rörelser. Hunden får dock aldrig ge ett långt och lågt intryck.
Uppförande och karaktär:
Den amerikanska cocker spanieln skall vara jämn i temperamentet, frimodig och glad utan tendens till blyghet. Den
skall visa stor arbetslust.
Huvud:
För att huvudet skall kunna ge ett väl proportioneligt intryck i balans med resten av hunden måste följande
uppfyllas:
Skallparti:
Skallen skall vara rundad men utan överdrift och skall heller inte ha någon tendens till platthet. Ögonbrynen skall
vara väl markerade. Partiet under ögat skall vara väl utmejslat.
Stop:
Stopet skall vara tydligt markerat.
Ansikte:
Nostryffel:
Nostryffeln skall vara tillräckligt stor för att vara i balans med nospartiet. Den skall ha väl utvecklade näsborrar
typiska för en jakthund. Den skall vara svart hos de svarta, black/tan och samt svart/vita hundarna. Övriga färger får
ha svart, burn och leverfärgad tryffel, ju mörkare desto bättre. Den skall harmonisera med färgen på
ögonlockskanterna.
Nosparti:
Nospartiet skall vara brett och djupt. För att vara välbalanserat skall avståndet mellan stopet och nosspetsen vara

hälften av det från stopet upp över hjässan till nackknölen.
Läppar:
Överläppen skall vara utfylld och tillräckligt djup för att täcka den undre käken.
Käkar/tänder:
Käkpartiet skall vara fyrkantigt och jämnt. Tänderna skall vara starka, sunda och inte för små. Saxbett.
Kinder:
Kinderna skall inte vara markerade.
Ögon:
Ögongloberna skall vara runda och riktade rakt fram. Ögonkanterna skall ge ett lätt mandelsormat intryck. Ögat
skall varken vara insjunket eller utstående. Färgen på iris skall vara brun, ju mörkare desto bättre i allmänhet.
Uttrycket skall vara intelligent, alert, milt och tilltalande.
Öron:
Öronen skall vara lobformade, långa och tunna. De skall vara väl behårade och inte ansatta högre än i linje med
undre ögonlockskanten.
Hals:
Halsen skall vara tillräckligt lång för att nosen skall nå marken. Den skall vara muskulös och utan överflödigt
halsskinn. Den skall resa sig kraftfullt från skulderpartiet och vara något välvd samtidigt som den smalnar av mot
huvudet.
Kropp:
Rygglinje:
Rygglinjen skall slutta något mot den muskulösa bakdelen.
Rygg:
Ryggen skall vara stark och slutta mjukt från skuldra till svansansättning.
Bröstkorg:
Bröstkorgen skall vara djup och minst nå till armbågarna. Dess front skall vara tillräckligt vid för att ge nödvändigt
utrymme för hjärta och lungor men inte så att den hindrar de parallella frambensrörelserna. Revbenen skall var
djupa och väl välvda.
Svans:
Den kuperade svansen skall vara ansatt och bäras i linje med ryggen eller något högre. Den skall aldrig bäras rakt
upp som hos en terrier eller så lågt att hunden verkar blyg. I aktion skall svansrörelserna vara livliga.
FRÅN OCH MED FÖRSTA JANUARI 1989 ÄR SVANSKUPERING FÖRBJUDET I SVERIGE.
Extremiteter
Framställ:
Helhetsintyck:
Frambenen skall vara parallella, raka och muskulösa med kraftig benstomme. De skall vara ansatta tätt intill
kroppen och väl under skuldran. Det är tillåtet att ta bort sporrarna.
Skulderblad:
Skuldran skall vara väl tillbakalagd och med överarmen bilda en vinkel på ca 90 grader, vilket tillåter fria och
vägvinnande frambensrörelser. Skuldran skall var renskuren och sluttande utan att vara framskjuten och så placerad
att skulderbladsspetsarna har en vinkel som tillåter en väl välvd bröstkorg.
Armbåge:
Sedd från sidan skall, om hunden står rakt med frambenen, armbågen ligga rakt under skulderbladets högsta punkt.
Mellanhand:
Mellanhanden skall vara kort och stark.
Tassar:
Tassarna skall vara kompakta, stora, runda och väl slutna med starka trampdynor. De får varken vara inåt- eller

utåtvridna.
Bakställ:
Helhetsintryck:
Höfterna skall vara breda och bakstället väl rundat och muskulöst. Bakbenen skall sedda bakifrån vara parallella
såväl stillastående som i rörelse. De skall vara muskulösa med kraftig benstomme. Det är tillåtet att ta bort
sporrarna.
Lår:
Låren skall vara kraftfulla och välformade.
Knäled:
Knäleden skall vara stark och stadig såväl stillastående som i rörelse. Den skall vara måttligt vinklad.
Has:
Hasen skall vara stark och lågt ansatt.
Tassar:
Baktassar som framtassar.
Rörelser:
Trots att amerikansk cocker spaniel är den minsta av fågelhundarna i den amerikanska fågelhundsgruppen skall den
ha typiska jakthundsrörelser. En nödvändig förutsättning för goda rörelser är balansen mellan fram- och bakställ.
Det starka, kraftfulla bakstället skall ge gott påskjut. Samtidigt måste hunden vara så välkonstruerad i skuldra och
framben att den utan svårighet får ett vägvinnande steg framåt som balanserar den påskjutande kraften från
bakstället. Framför allt skall rörelserna vara samordnade, mjuka, obesvärade och vägvinnande. Överdrivet livliga
rörelser får inte förväxlas med korrekta rörelser.
Päls:
Pälsstruktur:
På huvudet skall pälsen vara kort och fin. På kroppen skall den vara av medellängd med tillräckligt underull för att
ge ett gott skydd. Öron, bringa, buk och ben skall vara rikligt behårade men inte överdrivet så att de rena linjerna
eller rörelserna döljs eller påverkar den amerikanska cocker spanielns utseende och funktion som måttligt pälsad
jakthund. Pälsens kvalitet är mycket viktig. Den skall var silkig, rak eller svagt vågig och av en kvalité som gör den
lättskött. Överdrivet mycket, lockig eller bomullsliknande päls är allvarliga fel. Att använda elektrisk klippmaskin
på ryggen är inte önskvärt. All trimning skall göras så att intrycket blir så naturligt som möjligt.
Färg:
Svart: Enfärgat men även black/tan. Färgen skall vara kolsvart. Skiftningar i brunt eller lever är inte önskvärt. En
liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tillåten. Vitt på andra ställen är diskvalificerande.
Övriga enfärgade hundar utom svarta (ASCOB): Alla färger från ljusaste gräddfärg till mörkaste röd inkluderande
brun och brun med tan-tecken. Färgen skall vara ren utan skiftningarmen en ljusare färg på behänget är tillåten. En
liten vit fläck på bröst och/eller strupe är tillåten. Vitt på andra ställen är diskvalificernade.
Flerfärgade: Två eller flera färger som är väl åtskilda och av vilka en måste vara vit; svart och vit, röd och vit (det
röda kan variera från ljusaste gräddfärg till mörkaste rött), brun och vit och roan samt alla dessa färger i
kombination med tan-tecken. Tan-tecken skall helst finnas på samma ställen som hos svarta och övriga enfärgade
hundar (ASCOB). Roan räknas till gruppen flerfärgade och kan ha vilket som helst av de vanliga roan-mönstren.
Om grundfärgen upptar 90% eller mer är detta diskvalificerande.
Tan-tecken:Tan-färgen kan vara från ljusaste gräddfärg till
mörkaste röd och får inte överskrida 10%. Tan-tecken över 10% är diskvalificernade. Tan-tecken hos svarta eller
övriga enfärgade hundar (ASCOB) skall finnas på följande ställen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En tydlig fläck över vardera ögat.
På läppar och kinder.
På öronens insida.
På alla tassar och/eller ben.
Under svansen.
Eventuellt på bröstet. Varken förekomst eller avsaknad av
denna fläck skall bestraffas.

Tan-tecken som inte är klart synliga eller som det bara finns spår av skall bestraffas.
Tan-tecken som breder ut sig över nosen och går ihop skall också bestraffas. Hos en för övrigt tan-tecknad hund ur
gruppen svarta eller övriga enfärgade hundar (ASCOB) är avsaknad på tan-tecken på något av de ovan
specificerade ställena diskvalificerande.
Storlek/Vikt:
Mankhöjd:
Idealmankhöjden för hanhund är 38 cm.
Idealmankhöjden för tik är 35,5 cm.
Höjden får variera med en centimeter. Mankhöjden som överstiger 39,5 cm för hanhund och 37 cm för tik är
diskvalificernade. Mankhöjd som understiger 37 cm för hanhund och 34,5 cm för tik skall bestraffas.
Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Diskvalificerande fel:
Mankhöjd:
Hanhund över 39,5 cm.
Tik över 37 cm.
Färg och tecken:
De tidigare nämnda färgerna och färgkombinationerna är de enda tillåtna.
Alla Övriga färger eller färgkombinationer är diskvalificernade.
Svart:
Vita tecken förutom på bröst och/eller strupe.
Övriga enfärgade hundar (ASCOB):
Vita tecken förutom på bröst och/eller strupe.
Flerfärgade:
Grundfärg som upptar 90% eller mer.
Tan-tecken:
Tan-tecken som överskrider 10%. Avsaknad på tan-tecken hos svarta eller enfärgade hundar (ASCOB) på något av
de tidigare ovan specificerade ställena hos en för övrigt tan-tecknad hund.
Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Vid SSRKs domarkonferens för spaniels 2004 framhöll ACC följande gällande vår ras
Rasen skall betraktas som en jakthund och det är viktigt att rasen har spanielprägel och är en ”merry
cocker” med en glatt viftande svans. Mentaliteten är väldigt viktig.
Det är viktigt med korrekta huvudproportioner där nospartiet inte är för kort. Rasen ska inte ha
dvärghundshuvud utan ett spanielpräglat huvud där stopet ska vara kraftigt markerat. Huvudet ska vara
konstruerat för att kunna apportera matvilt. Det förekommer hundar som har tänder som är små som
risgryn och det framhölls att rasen skall ha normal storlek på sina tänder och ett korrekt bett (saxbett).
Den svagt sluttande överlinjen är viktig för raskaraktären både i stillastående såväl som i rörelse.
Halsansättningen ska vara omärklig och vikten av släta skuldror framhölls, dessa ej får vara grova.
Fria rörelser med bra steg både fram och bak poängterades. Stor vikt ska läggas vid paralleliteten i
rörelserna, dvs att hunden går på en linje. Rörelserna och överlinjens hållfasthet skall kontrolleras genom
flera varv i ringen. Rasen ska ha mycket ”gåvilja”, fort och flashigt är inte samma sak som korrekta
rörelser.
Det är viktigare att hunden har korrekt pälskvalité än en stor mängd av päls. Pälsstrukturen ska vara silkig
och inte ha för mycket ull i sig. En hund ska kunna vinna även om den inte är i full päls.

Genomgång av utställningskritiker samt enkätsvar från svenska exteriördomare
För att få en insyn i hur rasens exteriör har utvecklats under årens lopp har en genomgång gjorts av
samtliga exteriörkritiker för rasen från Svenska Kennelklubbens utställningar från 1995 – 2004. Detta
material omfattar ca 7300 starter. Vidare har även en enskild genomgång skett av utställningskritiker för
åren 1975, 1985, 1995 samt 2004, för att kunna se en utvecklingskurva för rasen i sin helhet under 30 år
och detta material omfattas av ca 10.000 startande hundar.
Det skickade även ut en enkät gällande rasens exteriör till de 47 svenska domare som innehar
auktorisation på vår ras för att få en bild av hur dessa uppfattar rasens exteriör. Det inkom 21 svar på
denna enkät.

Bilaga 11: Sammanställning av domarnas enkätsvar gällande rasens exteriör, utförd av Carina
Andersson

Rasens exteriöra utveckling
Efter genomgång av utställningskritikerna kan man göra följande sammanfattning av åren 1995 – 2004:










90% av alla startande hundar har tilldelats ett 1:a pris i kvalité
50% av de startande har tilldelats CK
De flesta cert har utdelats i Unghundsklass/Öppenklass
Få cert har utdelats i Juniorklass
Ännu färre cert har utdelats i Veteranklass
9% (ca 660st) av de startande har under 1995-2004 blivit tilldelade ett 2:a pris i kvalitet
11st startande hundar har tilldelats ett 3:e pris i kvalitet pga: grov skalle, storlek, bettfel eller dåligt
temperament
22st startande hundar har tilldelats 0:a i kavlitet pga: grov skalle, dåligt kors, dålig topline,
feltecknad päls samt dåligt temperament
5st startande hundar har tilldelats KEP – kan ej prisbelönas pga: bristande uppförande i ringen
samt dåligt temperament

Nedan visas de flest återkommande exteriöra felen som har bidragit till ett 2:a pris i kvalité 1995-2004
samt hur utvecklingskurvan pekar för rasen från år 1975 och framåt.
Exteriöra fel i fallande
skala som renderat ett
2:a pris i kvalité
Dålig topline
Grov skalle
Korta frambensrörelsen
Framskjuten skuldra
För stor
Dåliga kors
Lång rygg
Kort hals
Dåligt förbröst
Dålig pälskvalité
Bettfel
Kort bröstkorg
Knappa vinklar
Dåligt påskjut
Dåligt temperament

Utvecklingskurva

Ligger stilla
Fortsatt försämring
Fortsatt försämring
Fortsatt försämring
Fortsatt försämring
Fortsatt försämring
Ligger stilla
Fortsatt förbättring
Fortsatt försämring
Fortsatt försämring
Ligger stilla
Fortsatt försämring
Fortsatt förbättring
Fortsatt försämring
Fortsatt förbättring

Utveckling 1975-2004
















Då 90 % av samtliga utställda hundar under 1995-2004 har erhållit ett 1:a pris i kvalitétsbedömning
gentemot rasens standard torde man kunna anta att rasen som sådan håller en mycket god exteriör kvalité
i Sverige. Man bör dock inte luta sig tillbaka i tron att allt bara är bra med rasens exteriör, det finns alltid
plats för förbättring.
Målsättning:
Att öka medvetenheten hos de svenska uppfödarna om de förekommande exteriöra felen i rasen för
att kunna påverka den exteriöra utvecklingen till det bättre i framtiden.
Strategi:
ACC skall genomföra kontinuerliga anatomiutbildningarna av rasens uppfödare på olika platser i
Sverige, med tyngdpunkten lagd på kritisk utvärdering av det egna avelsmaterialet gentemot
rasstandarden. Detta för att öka förståelsen för vad som bör prioriteras i aveln för att uppnå en
successiv förbättring av rasens exteriör.
Vidare skall kontinuerliga kritikanalyser skall göras med 10 års intervaller för att klubben skall
kunna följa upp rasens exteriöra utveckling över tiden och därmed ges en möjlighet till riktad
utbildning för klubbens uppfödare och medlemmar, men även för att kunna ge verifierad
information om rasens exteriöra utveckling till rasens domare vid framtida domarkonferenser.

Sammanfattning - RAS
Hur går vi vidare i vårt RAS-arbete ?
Rasens uppfödare måste göras medvetna om att de i allra högsta grad är delaktiga i rasens utveckling in i
framtiden genom sina egna faktiska val av avelsdjur.
ACC har till uppgift att kontinuerligt informera sina uppfödare och medlemmar om innehållet i RASdokumentet. Ambitionen med RAS är att bredda kompetensen hos landets uppfödare inför framtiden för
att dessa skall kunna utveckla rasens sundhet, funktion/mentalitet och exteriöra helhet genom ett aktivt
val av friska och mentalt sunda hundar i sin avel. ACC skall därför fortbilda sina uppfödare och
medlemmar genom att kontinuerligt anordna möten på olika platser i Sverige inom dessa områden.
ACC skall även aktivt informera sina medlemmar och allmänheten om rasens allsidighet och breda
arbetsregister inom lydnad, viltspår, jakt, agility samt bruks för att minska den ensidiga fokuseringen på
sällskap och utställning i rasen.

Bilagor
1. Hanar med 40 valpar eller fler samt barnbarn – av Per-Erik Sundgren
2. Naturens skydd av ärftlig variation – av Per-Erik Sundgren
3. Sammanställning av veterinärdiagnoser / försäkringsstatistik – av Annika Jonasson Leg.vet.
4. Sammanställning av enkätsvar från amrisägare – av Carina Andersson
5. Öroninflammation dess uppkomst och behandling – av Annika Jonasson, Leg.vet.
6. Sammanställning av frekvens av ögonsjukdomar i rasen
7. Svenska PRA-stamtavlor – av Karin Linde Klerholm
8. Lista på aktiva PRA-anlagsbärare – av Karin Linde Klerholm
9. ACCs avelspolicy gällande ögon
10. Sammanställning av övriga arbetsprov för Mentalitet & Funktion – av Siv Lundgren
11. Sammanställning av domarnas enkätsvar gällande exteriören – av Carina Andersson

