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Inledning
Syftet med att ha en mer utförlig årlig enkät över den fysiska och mentala hälsan
hos vår ras är att kunna övervaka detta och snabbare kunna upptäcka eventuella
problem som uppstår. Enkäten vänder sig till de som har hundar som fyller 4, 8
och 12 år det aktuella året. Att välja ut ett par årskullar med ett jämnt intervall ger
möjlighet att i framtiden jämföra resultaten hos en årskull med hur det såg ut 4 år
tidigare.

Detta är 2020 års enkät. Den täcker in kelpies födda 2008, 2012 och 2016. Totalt
har vi fått in 136 svar vilket är cirka 29 % av alla möjliga svar. Se fördelningen i
tabellen nedan.

Totalt

svar Tik Hane Födda

Andel

svar

Alla 136 81 55 471 29%

2008 32 18 14 162 20%

2012 39 25 14 157 25%

2016 65 38 27 152 43%

Eftersom antalet hundar varierar för de olika åren har vi valt att presentera den
jämförande datan i % och inte i antal.
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1. Allmänt
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2. Hunden lever inte längre



5

2.3 Vilken sjukdom? (Ifyllt manuellt)

2.4 Hur yttrade sig temperamentsproblemet? (ifyllt manuellt och

sammanställt nedan)

4 svarade stress varav 1 svarade stress, 1 svarade hanteringsproblem, 1 svarade
andningsproblem och 1 svarade aggressivitet.

3. Kastrering
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4. Hanar
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5.Tikar



10



11



12



13



14



15

5.3.7 Om ja, vilken eller vilka var dödsorsakerna?

1 svarade att valpen var för liten
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6. Hudproblem
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7. Öron
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8.Ögon
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9. Mag- och tarmproblem
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10. Andra infektioner
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11. Hjärtproblem
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12. Krampanfall, epilepsi
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13. Tumörer
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14. Skelett och leder
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15. Tassar och klor
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16. Njurar och lever
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17. Hormonella sjukdomar



42



43

17.5 Annat - Har hunden någon annan hormonell rubbning? Ange i så

fall vilken här nedan.

Inga deltagande hundar har haft någon annan hormonell rubbning.

18. Blödningsrubbningar
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19. Tänder
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20. Annan sjukdom
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21. Olycksfall

Svaren ovan är förenklade och kategoriserade utifrån svaren som angivits i fritext.
En hund kan ha haft mer än ett problem.
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22. Beteende och temperament

Svaren ovan är förenklade och kategoriserade utifrån svaren som angivits i fritext.
En hund kan ha haft svar som passar i flera kategorier.
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22.3 Hur är din hund…
Anges på en skala 1 till 5 där 1 motsvarar en helt trygg hund och 5 mycket rädd.

12 8 4 Total

Medel 1.97 2.03 2.28 2.13

12 8 4 Total

Medel 1.50 1.54 1.48 1.50
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12 8 4 Total

Medel 1.88 1.64 1.83 1.79

12 8 4 Total

Medel 1.66 1.62 1.52 1.58
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22.4. Om ja, ange för vad här

Skott
Rullande fordon. Hon går snabbt åt sidan. Ibland nästan duckar om de kommer
för snabbt och nära. Men ingen kvarstående rädsla sekunden efter den passerat.
Getingar bromsar
Gå på halkiga underlag som stora runda stenar i stenbrott. Rörliga underlag, viss
del höjder som rörliga broar. Hade märkts i L test.
Stora bilar som kör förbi eller grävmaskiner mm.
Hon har lite svårt att gå förbi bilar på mycket trafikerade gator i stan. För många,
för hög hastighet, för hög ljud.
Osäker i mörker, troligen på synsvaghet pga ålder
Tyvärr skotträdd
Lite ljudkänslig t ex då jag skakar mattor å dammsuger
Män med huvudbonad eller kraftiga personer
Att gå vid trafiken landsväg
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22.5.1 Om nej, vilken är anledningen? (Ifyllt manuellt och

sammanställd nedan)

Har inte haft passande tid för det i våran närhet
Han började utredas för smärta i kroppen, hann inte göra MH innan.
inte så vanligt på den tiden, skulle inte användas i avel
Hon hade egen träning då hon va lite rädd för saker så ville inte skrämma henne
mer, nu är hon mer trygg
Brist på tid
Tidigare ägaren
Inte intressant för min vallhund
Vet ej
Bits
Korad
Inte blivit av ännu
Skulle aldrig klara av att genomföra hela beskrivningen
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23. Vallning
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23.7 Vilket är ditt mål med din hunds vallning?
Hjälpa till hemma
Konkurranse
Har endast testat ett fåtal gånger. Målet är tändning.
Godkänd vallhund vilken hon också är och att hon fått glra det hon är skapt att
göra
Bara provat två ggr som ung
Att ha roligt och ta vallhundsprov
Se att han har kvar egenskaperna och bevara dem. Vallningsegenskaperna är
delvis det som gör en kelpie, till just kelpie
Hon är gk vallh och har flera 2:apris i IK1. Det var mina mål
Bara provat en gång för att se om intresse fanns. Är inte intresserad att
fortsätta.
Låta honom få utlopp för sitt vallningsbeteende och få se hur han är som
vsllhund.
Vallningskurs. Har Genomfört vallanlagstet
Prova på som aktivering
Aktivering
Hunden är numera avliden
roligt att testa på men inget jag tränar aktivt
Aktivering och stärka hans självförtroende och lära mig mera om vallning av en
bra hund
Ikke noe stort mål. Vært på kurs
Aktivering
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ta fram de naturliga insikterna ,
Ingen
Hobbynivå
Kul för hunden och mig
Aktivering och se hur egenskaperna förts vidare.
Bor på gård, har egne djur som må vallast
Interessant å lære mer
arbetshund
arbetshund, jobbar dagligen i besättning
Naturligt beteende
Hon hjälper till med gårdens egna får ibland
Inga. Bara kul att testa.
Att kunna valla så ofta som möjligt!
Följer med andra vallande hundar
Att ha koll på att anlagen finns kvar
Jag provade bara för att han skulle få chansen att göra det han är avlad till. Han
pussade på fåret istället.
Gk vallanlagsprov. Ville se om hon hade det i sig
Har varit, men nu är hon pensionär
Inte aktuellt
Vallanlagsprov
Aktivitet
Hjälper till på min gård
Få använda sina instinkter
Utlopp för sin instink få jobba med huvudet
Praktisk arbeid
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24. Omplacering
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25. Avslutning

Diskussion
Svarsfrekvensen är fortsatt relativt låg, ungefär samma som föregående år. Vid
denna enkät användes medlemsutskick via medlem online, information på
Svenska kelpieklubbens facebooksida samt facebooksidan Svenska Kelpies och
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mail och meddelanden som skickades till berörda uppfödare med uppmaning om
att de skulle be sina aktuella valpköpare fylla i enkäten. Till de kommande årens
enkäter bör klubben arbeta för att fler kelpieägare blir medlemmar och på så sätt
lättare kunna nå ut med information till fler av dessa.

Det finns även indikationer på att svarsgruppen inte utgör en genomsnittlig bild av
populationen då andelen hundar som anges ha höftledsröntgats och genomfört
MH är betydligt högre än vad den är för hela populationen. Inte osannolikt de som
har svarat i viss utsträckning är de som är mer aktiva med sina hundar och som
därför röntgar och gör MH i en högre utsträckning. Det är dock intressant för
klubben att få information om hälsan, både den fysiska och den psykiska, på alla
hundar i populationen oavsett ”sysselsättning”.

Det digitala enkätprogrammet har fyllt sitt syfte bra även denna gång. Nu har
enkäterna slagits ihop så att alla svarar på samma enkät, men väljer hundens
födelseår.

Slutord
Detta var femte året med denna enkät. Tanken är inte att dra några slutsatser från
ett enskilt år nu utan att den ska genomföras årligen på de hundar som det året
fyller 4, 8 och 12 år. Vart fjärde år görs en större sammanställning och när enkäten
gjorts under 8 år kommer man kunna följa samma årskull vid tre olika åldrar. Det
kommer över tid att ge en bild över hälsan i hela rasen samt hur den förändras
över åren. Ägare till kelpies födda 2004-2016 har hittills haft möjlighet att svara
det året hunden fyllt 4, 8 eller 12 år. Enkäten kan fungera som ett underlag i
klubbens arbete med RAS.

Det har kommit mycket positiv respons från engagerade medlemmar vid
genomförandet av denna enkät vilket är mycket roligt. Svenska kelpieklubben vill
tacka alla som bidragit med svar! Ni som inte fick vara med denna gång kommer
kunna svara på enkäten i framtiden.

/Avelskommittén SVEKK


