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Centralstyrelse den 15-16 juni 2021 
 
 
§ 97 SKK/AK . nr 3-2021 
 
--- 

b) SKK/AK nr 3-2021, Hälsoprogram för tysk schäferhund 
Svenska Brukshundklubben har ansökt om att ändra hälsoprogram för tysk 
schäferhund avseende höftledsdysplasi, HD.  
 
Rasen har haft index för HD sedan 2018 och har sedan 2019 haft ett hälsoprogram på 
nivå 3 där avelsdjuren ska vara höftledsröntgade innan parning med resultat grad A 
eller B och en rekommendation att det preliminära kullindexet är över 100.  
 
Specialklubben ansöker nu om att slopa krav på fria höfter och följa gängse 
registreringsregler för övriga raser med index som avelsverktyg och hälsoprogram 
avseende höftledsdysplasi på nivå 3. Klubben önskar även att statistik för kullindex för 
tysk schäferhund ska tas fram halvårsvis så att klubbarna kan följa utvecklingen.  
Vidare har klubben önskat en skyndsam hantering med snabbt införande av 
förändringen i Registreringsreglerna.  
SKK/AK gick igenom ansökan och tillagd information från specialklubben med 
motivering.  
 
SKK/AK beslutade att det för tysk schäfer hund ska gälla att hundar med höftledsstatus 
A, B eller C får användas i avel, med rekommendationen att föräldradjurens 
genomsnittliga HD-index vid parningstillfället ska vara högre än 100. Hundar med HD 
grad D eller E får inte användas i avel, oavsett HD-index. För utländska avelsdjur gäller 
fortfarande att dessa ska ha HD grad A eller B.  
Kommittén hoppas även kunna tillmötesgå klubbens önskemål om att erhålla underlag 
för framtagande av statistik över kullindex för HD för tysk schäferhund en gång per 
halvår.  
 
SKK/AK beslutade att införa ändringar i registreringsregler för rasen från 2021-07-01 
och uppmanar klubbarna att tillse att informationen når uppfödare av tysk 
schäferhund.  
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CS beslutade att fastställa AKs beslut att gälla från den 1 juli 2021. 
 
Beslutet är omedelbart justerat. 
 
--- 
 
Med vänlig hälsning 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Annika Klang 
e.u. 


