
RAS – rasspecifika avelsstrategier  

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De 
beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de 
avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. 

Raskommittén uppdrag är att ta fram fakta, information om aveln och hälsa av Landseer. 

Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

Arbetet i  RASkommittén är att ta fram beskrivning av nuläget och problemen som finns hos 

rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin 

beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. 

Kommitténs uppdrag är att fram nya rasspecifika avelsstrategier och att löpande granska och 

uppdatera RAS-dokumenten. RAS kommittén skall vara en resurs för uppfödare och 

Landseerägare , dit man kan vända sig och få information. 

Prioriterade områden 

Hälsa och funktion 

 Hundens hälsa och välbefinnande skall alltid komma i första hand, dvs störst hänsyn 
skall tas till hälsostörningar som förorsakar lidande hos hunden. Prioritera avel som 
gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.  

 Prioritera avel som gynnar god funktion.  
 Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit 

utveckla för rasen kända hälsostörningar. I annat fall bör information inhämtas om 
föräldradjurens hälsostatus vid lämplig ålder. 

 Avelsdebuten bör ske tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs 
fysiska mognad och beteende (mentalitet).  

Specialklubbens/rasklubbens organ för avelsfrågor 
Enligt SKKs riktlinjer för arbetet med avelsfrågorna  ska special-/rasklubbens organ för 

avelsfrågor bland annat: 

 ha god kunskap om grundläggande rasinformation: populationsstorlek, avelsstruktur 
och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks, samt exteriör 

 fortlöpande studera rasens utveckling samt även fortlöpande redogöra för denna 
utveckling 

 aktivt deltaga i utvecklingen och uppföljningen av rasspecifika avelsstrategier (RAS) 

 årligen upprätta verksamhetsberättelse med utvärdering av bl a RAS samt 
verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelsrådet 

 

 

 


