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AVELSKOMMITTÉN RAPPORTERAR...

2021 blev, ungefär som föregående år, något ut-
över det vanliga. Fortfarande kan vi uppfödare 
vittna om mängder av valpförfrågningar, däre-
mot sattes maskineriet i gång så att efterfrågan 
lite bättre kunde mötas. Hellre det än att att folk 
skulle köpa smuggelvalpar uppfödda under 
bedrövliga förhållanden. Det blev till viss del 
lättare för oss att få våra hundar hälsotestade, 
mentalbeskrivna och meriterade. 

Följande redovisade punkter är i huvudsak tagna 
från SKK:s Avelsdata (Ras - Sök/välj ras: cocker spa-
niel - Listor; Djur använda i avel; Inavelstrend; Statistik 
registrering). De sammanställningar som rör HD-index 
är däremot gjorda manuellt (dock fortfarande baserat 
på uppgifter från SKK:s Avelsdata). Avelskommittén 
har även valt att sist i rapporten inkludera statistik för 
de beskrivningar som gjorts av rasens mentalitet.

Registreringar
1317 cocker spaniels registrerades under 2021 och det-
ta är 133 fler än 2020. Det är den högsta siffran på ca 
15 år. 

Under 2021 importerades 12 hanar från följande 
länder: Italien (4), Ryssland (2), Storbritannien (2), Dan-
mark, Norge, Ungern och Serbien, varav 5 enfärgade och 
7 flerfärgade. Tio tikar importerades från följande län-
der: Danmark (3), Finland, Norge, Ryssland, Storbritannien, 
Tyskland, Ukraina och Ungern, varav 8 enfärgade och 2 
flerfärgade. 

Höftledsdysplasi (HD)
Det har nu gått fyra år sedan HD-index infördes för 
cocker spaniel. Index är en statistisk modell som väger 
in många olika faktorer. Förhoppningen med detta in-
dex är att på sikt förbättra höftledsstatusen på rasen. 
Ett värde på över 100 förväntas ge en förbättring av 
rasens snitt, medan ett värde under 100 förväntas ge 
en försämring. 

365 HD-röntgenresultat registrerades under 2021: 
Grad A: 137 st; Grad B: 141 st; Grad C: 73 st; Grad 
D: 13 st och Grad E: 1 st. Jämfört med 2020 är samtli-
ga siffror mer eller mindre de samma. Andelen HD-fel 
har ökat med 0,8 och ligger nu på 22,6 %. Av de 365 re-
gistrerade röntgenresultaten hade 192 hundar (52,6 %) 
ett HD index på 100 eller mer, vilket är mycket positivt. 
Två HD-belastade hundar når upp i ett värde större än 
eller lika med 100. Spannet för HD-index sträcker sig 
från 68 i botten upp till 127 som högsta värde.

Då det efterfrågats en uppdelning på färger på de 
hundar som röntgats med HD C, D och E kommer här 
en sammanställning. Grad C, Enfärgat (48): Svart (22 
varav 11 av jakttyp), Röd (13 varav 2 av jakttyp), Brun (5 
varav 3 av jakttyp), Black & tan (3), Sobel (3) och Gyllene 
(2). Grad C, Flerfärgat (25): Blue roan (11), Svart/vit 
(6 varav 2 av jakttyp), Svart/vit & tan (3),  Blue roan & 
tan (1), Brun/vit (1), Orange roan (1), Lemon roan (1) och 
Gul/vit (1). Grad D, Enfärgat (10): Svart (5 varav 2 av 
jakttyp), Röd (2), Brun (2 av jakttyp) och Black & tan 
(1). Grad D, flerfärgat (3): Blue roan (1), Svart/vit (1 av

Kull med enfärgade valpar, drygt sju veckor gamla. Foto: Henrik Johansson

Cocker Spanielklubbens Avelskommitté har härmed för avsikt att presentera en del 
av det avelsarbete som gjorts under 2021 samt under året registrerade hälsoresultat.
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Antal kullar Intervall HD-index HD-index  
100 eller 
överFödda totalt Med HD-index 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129

2018 195 177 0,6 % 20,3 % 26,0 % 37,9 % 15,3 % - 53,2 %

2019 179 164 2,4 % 15,9 % 36,6 % 28,1 % 17,1 % - 45,1 %

2020 226 206 0,5 % 16,0 % 35,9 % 33,0 % 12,6 % 1,9 % 47,5 %

2021 254 240 1,7 % 14,6 % 25,4 % 39,2 % 15,8 % 3,3 % 58,3 %

jakttyp), Orange roan (1). Hunden som röntgats med 
Grad E var enfärgad: Brun & tan.                                                                                                       

Tabell 1 visar att av de 246 kullar som föddes 2021 
är 181 kullar (73,6 %) efter A/B föräldrar. 63 kullar 
(25,6 %) är efter minst en förälder med C, och 8 kullar 
är efter föräldrar med C/C och C/D. 

Kullar tilldelas ett preliminärt HD-index baserat på 
medelvärdet av föräldrarnas indexvärde vid parnings-
tillfället. 240 kullar fick ett sådant index (ytterligare 14 
kullar saknar index), se tabell 2. Efter en bra start 2018, 
följt av nergång, ser vi att andelen kullar med ett index 
på 100 eller högre nu är drygt 58 %. Medianvärdet höj-
des därmed från 2020 års 99 till 102.

Tittar man enskilt på den jaktavlade populationen 
utgjordes denna av 38 kullar. Av dessa saknade sex 
kullar index. Subpopulationens medianvärde var det-
samma (102) som för hela populationen, vilket ger in-
dikationer på att man tar HD-problematiken på allvar.

Armbågsledsdysplasi (ED)
96 hundar har undersökts och samtliga är u a.

Patellaluxation
25 hundar har undersökts och samtliga är u a.

Föräldradjur Kullar födda

Kombinationer 2017 2018 2019 2020 2021

HD grad A  HD grad A  53 44 42 49 57

HD grad A  HD grad B  57 70 58 81 90

HD grad A  HD grad C  16 26 17 28 30

HD grad B  HD grad B 26 34 32 41 34

HD grad B  HD grad C 8 14 16 19 25

HD grad C HD grad C - 1 5 6 7

HD grad C HD grad D - - - - 1

okänt HD grad A  3 3 5 2 1

okänt HD grad B  1 2 2 - 1

okänt HD grad C 1 - - - -

okänt okänt - 1 2 - -

Ögon
Under 2021 har 47 hundar DNA-testats fria för 
PRA-prcd, 13 hundar testats som anlagsbärare, 0 tes-
tats som sjuk och 454 förklarats hereditärt fria. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett DNA-test en-
dast visar genetisk status för just den defekten. På rasen 
finns dessutom fler ögondefekter, varför det är viktigt 
att även låta hunden genomgå en klinisk undersökning 
av särskilt utbildad veterinär innan den används i avel. 
Cocker Spanielklubben har i nuläget som avelsrekom-
mendation att ett intyg från sådan undersökning får 
vara max två år gammalt vid parningstillfället.

AK har fortsatt tidigare års arbete med bearbetning-
en av data vad gäller ögonlysningsstatus på föräldrar 
vid parning, samt även identifierat vilka diagnoser som 
bedöms så pass allvarliga att de behöver hållas extra 
koll på. Dessa diagnoser är: PPM, RD, entropion, ektropi-
on, artresia puncta lacrimalis, distichiasis, retinopati, kongeni-
tal katarakt samt övriga katarakter, speciellt de av ärftlig 
karaktär.

Under 2021 har data från 246 kullar kollats vad gäl-
ler ögonlysning av föräldrarna före parning. I 99 fall 
(40,2 %) saknades giltigt ögonlysningsresultat före par-

Tabell 1. Utvecklingen avelskombinationer (HD) de senaste fem 
åren.

Tabell 2. Utvecklingen av födda kullars preliminära HD-index de senaste fyra åren.

Ögonlysning av cocker spaniel. Foto: Leg. vet. Elin 
Dahllöv

2/2022 COCKERTIDNINGEN 23



24

Föräldradjur Kullar födda

Kombinationer 2017 2018 2019 2020 2021

(FN) DNA-testad fri (FN) DNA-testad fri 17 16 13 8 8

(FN) DNA-testad fri (FN) hereditärt fri  28 33 28 42 44

(FN) hereditärt fri  (FN) hereditärt fri  9 14 23 31 38

(FN) hereditärt fri  (FN) DNA-testad anlagsbärare B  1 1 - - -

okänt (FN) DNA-testad fri 23 21 30 29 31

okänt (FN) hereditärt fri 34 36 37 35 47

okänt okänt 53 74 48 81 78

ning på en eller båda föräldrarna. Detta kan jämföras 
med 22,9 % för 2019. Femton av de 99 kullarna är av 
jakttyp. Hos 52 kullar (52,5 %) saknar båda föräldrarna 
giltig ögonlysningsstatus, och hos 47 kullar (47,5 %) 
saknas ögonlysningsstatus på en förälder.

Antalet ögonlysta cocker spaniels under 2021 är 328 
st. Dessa står för totalt 346 registrerade diagnoser, av 
vilka 247 är u.a. Några av dessa har dock vid annat 
tillfälle under året fått någon typ av anmärkning. Dis-
tichiasis fortsätter att vara den vanligaste diagnosen med 
45 hundar (22 enfärgade/23 flerfärgade). Artresia punc-
ta lacrimalis återfanns hos 6 st, uppdelade på följande 
färger: 2 blue roan, 1 röd, 1 svart av jakttyp, 1 svart/vit 
av jakttyp och 1 orange roan.

Eftersom förekomsten av distichiasis tycks öka och 
diagnosen är samma oavsett om hunden har många 
eller få strån, har Avelskommitten varit i kontakt med 
SSVO (Svenska Sällskapet för Veterinär Oftamologi) 
för att få ögonveterinärernas syn på diagnosen. 

Kontentan av svaret blev att det finns fog för att 
säga att det är distichiasis i sig som skall avlas bort. 
För även om hunden X bara har strån som inte ska-
dar ögat så är det inte säkert att dess avkommor bara 
kommer att få ”snäll” distichiasis utan det kan vara mer 
slumpmässigt hur det nedärvs. Felväxande ögonhår är 
alltså alltid en riskfaktor när det gäller ögonskador och 
därför finns det inget behov av att gradera antal eller 
liknande.

Cocker Spanielklubbens Avelspolicy, att inte para 

hundar med samma diagnos med varandra, är alltså 
helt i linje med ovan. Och hundar som verkligen har 
problem bör inte användas alls.

Så vad är på gång nu? På årsmötet 2022 återremitte-
rades motionen om hälsoprogram för ögon till styrel-
sen och Avelskommittén. Ögonpolicyn är under omar-
betning, främst vad gäller att snabbt se om en diagnos 
innebär avelsförbud eller inte.

Familjär nefropati (FN) & Renal dysp-
lasi (RD)
Det finns två olika njursjukdomar konstaterade på 
cocker spaniel: familjär nefropati (FN) och renal dysp-
lasi (RD). De visar samma symptom, men skiljer sig åt 
på histologisk nivå. Utgången är dock alltid densamma 
- dödlig. Eftersom de oftast drabbar unga hundar anses 
de väldigt allvarliga. I nuläget finns DNA-test endast 
tillgängligt för FN. För RD pågår fortfarande forsk-
ningen för att få fram ett. 

År 2021 registrerade SKK 530 cockrars (43,7 % av 
det totala antalet, 1214, födda valpar) genetiska status 
för FN; 482 (39,7 %) var hereditärt fria och 48 (4,0 %) 
var DNA-testade fria A. Antal kullar födda i kombina-
tion fri A x fri A, fri A x hereditärt fri, och hereditärt fri 
x hereditärt fri är 90 st, motsvarande antal för 2020 var 
80 st, så här går det framåt, vilket är glädjande.

Antal kullar födda i kombination okänt x fri A och 
okänt x hereditärt fri är 78 st, antal för 2020 var 65 st. 

Diagnos | Födelseår 2017 2018 2019 2020 2021

Familjär nefropati (FN) hereditärt fri 359 (97,0 %) 402 (95,9 %) 396 (95,9 %) 496 (98,8 %) 361 (98,6 %)

Familjär nefropati (FN) DNA-testad fri A 11 (3,0 %) 15 (3,6 %) 17 (4,1 %) 6 (1,2 %) 5 (1,4 %)

Familjär nefropati (FN) DNA-testad anlagsbärare B - 2 (0,5 %) - - -

Familjär nefropati (FN) DNA-testad sjuk C - - - - -

Familjär nefropati (FN) - - - - -

Totalt antal undersökta 370 (47,6 %) 419 (42,1 %) 413 (43,0 %) 502 (42,1 %) 366 (30,1 %)

Antal födda 777 995 961 1192 1214

Tabell 3. Utvecklingen avelskombinationer (FN) de senaste fem åren.

Tabell 4. Utvecklingen känd genetisk status (FN) de senaste fem åren.
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Cockerklubben kan inte nog poängtera vikten av att minst ett av föräldradjuren ska ha känd 
fri genetisk status för FN, och på så sätt undvika att det föds sjuka individer!

Här går det också framåt, och en eloge till de uppfö-
dare som använder minst en fri förälder vid parning.

Antal kullar födda i kombination okänt x okänt är 
i år fortfarande högt med 78 st. Antalet DNA-testa-
de hundar har sjunkit, för att nu vara nere på 0,4 %. 
Många hundar är hereditärt fria i generationer bakåt, 
och SKK har under året meddelat att från och med 
generation fyra måste vi nu börja testa om våra avels-
djur. Därmed kommer förmodligen antalet DNA-tes-
tade hundar att öka under kommande år. Dock är det 
endast 30,1 % som är hereditärt fria/DNA-testade fria 
A av det totala antalet födda 2021.

Under året har inget RD fall konstaterats.

Inavelsökning / Kullstorlek
Rashundsavel sker i en sluten population och därmed 
blir inavel oundvikligt. Däremot kan man minska ef-
fekterna av inavel genom att kontrollera hur snabbt 
ökningen sker. Inavelsgraden (räknat på fem genera-
tioner) i den svenska populationen ökade med 1,4 % 
under 2020 vilket är -0,1 jämfört med 2020. På popula-
tionsnivå finns ett maxvärde på 2,5 %. Ökningen ligger 
en bra bit under det och ger ingen anledning till oro. 

SKK beräknar som sagt inavelsgraden (eller mer 
korrekt, ökningen av den) på fem generationer. När 
det gäller ökningen av inavelsgrad för den enskilda 
kullen rekommenderar SKK 6,25 % som en maxgräns. 
De allra flesta (95,7 %) av kullarna födda 2021 hade en 
inavelsgrad som ligger i intervallet 0,00 - 6,25 %. Det 
är en högre procentsats (+1,9) än förra året. I nästa 
intervall (6,26 - 12,49 %) fanns 3,5 % av kullarna, vilket 
är -2,3 jämfört med 2020. Därmed var det en försvin-
nande liten andel kullar som hade en inavelsgrad över-
stigande 12,50 % (motsvarande halvsyskonparning). 

Kullstorleken har minskat från 5,3 till 4,9.

Debutålder
170 cockrar blev föräldrar för första gången under 

2021. Av dessa var 47 hanar och 123 tikar. Med gällan-
de regelverk är det inte tillåtet att avla på för unga eller 
för gamla tikar. Det fanns som tur var inga tikar som 
parades innan 18 månaders ålder. Däremot var det två 
stycken som var över sju år gamla. Tre fjärdedelar av 
tikarna var 2-3 år, vilket fortsätter att vara det normala. 

För hanarna finns inga egentliga rekommendatio-
ner, mer än vad som fastställts i SKK:s registreringsbe-
stämmelser. En av hanarna var dock under året. Drygt 
hälften var 2-3 år. Fyra hanar användes första gången i 
avel efter 7 års ålder, vilket får ses som positivt då man 
vet mer om deras fysiska och psykiska egenskaper. 

Hanhundsanvändning
254 kullar har fram till 2022-04-26 registrerats med fö-
delseår 2021. Dessa har 126 olika hanar och 240 olika 
tikar som föräldrar. I tabell 5 presenteras de hanar som 
fick fyra eller fler kullar. Ingen av dem är av jakttyp. 
Asterisk (*) efter namnet anger att hanen var med på 
samma lista föregående år. Avelskommittén vill påmin-
na om att i enlighet med RAS bör en hane inte få fler 
än 10 % av antalet registrerade valpar totalt under sin 
livstid. I nuläget motsvarar detta ca 120 valpar.  

Mentalitet
Från 2012 till 2021 kan vi enligt SKK:s och SBK:s 
mentalbeskrivningar BPH (beteende- och personlig-
hetsbeskrivning hund) respektive MH (mentalbeskriv-
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Röntgenbild av cockertik dräktig med fem valpar. Foto: Motala Djurklinik
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Namn Ursprung % av kullar 2021 % av valpar 2021 Antal kullar 2021 (totalt) Antal valpar 2021 (totalt)

Francini’s Double Ferrero Rocher IT 4,7 5,4 12 (15) 68 (82)

Coxica’s King of  the Night * SE 2,8 3,2 7 (19) 40 (94)

Line Sam Xclusive Diamond SE 2,8 2,7 7 (21) 34 (123)

Manaca’s Tiger of  Sweden SE 2,4 2,0 6 (18) 25 (90)

Highlighters Worth the Wait SE 2,0 2,5 5 (8) 31 (50)

Merry Cocktails Moray * SE 2,0 2,4 5 (37) 30 (192)

Line Sam Zmashing Zvante * SE 2,0 2,2 5 (13) 28 (69)

Manaca’s Ideas for Life * SE 2,0 1,8 5 (24) 23 (117)

Francini’s Cornelius IT 2,0 1,5 5 (7) 19 (32)

Merry Cocktails Zealous SE 2,0 1,4 5 (6) 18 (24)

Manaca’s Tom Dick Or Harry SE 2,0 1,3 5 (6) 16 (22)

Paisley’s For Your Eyes Only SE 1,6 2,4 4 (6) 30 (36)

Northworth Veiled Crush FI 1,6 1,8 4 (9) 22 (52)

Merry Cocktails Creme Fraiche * SE 1,6 1,5 4 (11) 19 (63)

Craigdean Ollison * GB 1,6 1,3 4 (17) 16 (82)

Liljeblomman’s Lotus * SE 1,6 1,2 4 (8) 15 (30)

ning hund), konstatera att cockern är en social och 
nyfiken hund. Cocker Spanielklubben fortsätter att 
förorda BPH framför MH som beskrivningsmetod för 
cocker spaniel.

Under 2021 har 40 hundar beskrivits i BPH, 20 ha-
nar och 20 tikar, 38 av dessa står noterade som genom-
förda.  

Sedan starten 2012 har totalt 270 cockrar startat på 
BPH, varav 262 har genomfört. De åtta som avbröt be-

Tabell 5. De mest använda hanhundarna under 2021.
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skrivingen är jämnt fördelade över könen. Av de som 
genomförde var 115 hanar och 147 tikar. Målet är att 
nu komma upp i 500 beskrivna, för att då få en ännu 
bättre analys gjord av rasens mentalitet.  

Endast två cockrar har genomgått MH – båda med 
känd mental status som följd.

Text: Ingrid Olsson & Henrik Johansson

Momentet "Främmande person" under BPH. Foto: Carina Ohlander


