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Schäfern fortsätter tappa placeringar
Schäfern, eller tysk schäferhund som den numera heter officiellt, har halkat ner
på tredje plats i registreringsstatistiken efter att ha petats från förstaplatsen
förra året, efter trettio år som herre på täppan. Liksom förra året toppas listan av
labrador retriever och på andra plats finns nu golden retriever.
20 mest populära raserna
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labrador retriever
golden retriever
schäfer
jämthund
cocker spaniel
chihuahua, långhårig
chihuahua, korthårig
cav. king charles spaniel
rottweiler
chinese crested dog
shetland sheepdog
jack russell terrier
flatcoated retriever
border collie
staffordshire bullterrier
fransk bulldogg
dansk-svensk gårdshund
pudel, dvärg
norsk älghund, grå
lagotto romagnolo

2 299
2 012
1 992
1 685
1 184
1 170
1 168
1 048
999
927
896
844
791
774
758
732
638
637
624
624

Hvratski ovcar är en fårvallare som
kom till Sverige 2011.
Foto: Åsa Lindholm

Bland de hundraser som ökar mest på 20-i-topplistan finns border collien som avancerat från 21:a
till 14:e plats. Det är en utpräglad brukshund som används för fårvallning men som på senare år
har blivit allt populärare för hundsporter som lydnad och agility. En annan ras som klättrat in på
listan i år är fransk bulldog som nu finns på plats 16. Lagotto romagnolo har efter flera års uppgång
nu fallit tillbaka från plats 16 till 20. Slår man ihop de två hårlagen av chihuahua hamnar rasen
på andra plats och lägger man ihop de nio varianterna av tax kommer den på femte plats.
Generellt minskade antalet nyregisterade hundar i Svenska Kennelklkubbens register med cirka sju
procent. Största minskningen finns i gruppen med drivande hundar, där bland annat de svenska
stövarraserna och drever återfinns. Drever har minskat med nästan 50 procent sedan förra året
och är nere på omkring 350 nyregistreringar jämfört med över 1 000 år 2000. Hamiltonstövare
har minskat från omkring 750 registreringar år 2000 till 250 registreringar förra året.
Statistiken som redovisas ovan baseras på nyregistreringar av hundar i Svenska Kennelklubbens
stambok. Denna statistik har redovisats officiellt sedan 1950 och är en säker källa för den som
vill studera trender för hur olika raser utvecklas numerärt. Statistik från Svenska Kennelklubbens
ägarregister är, i likhet med Jordbruksverkets register, svårare att tolka då det omfattar såväl döda
som levande hundar. Det finns ingen skyldighet att rapportera in när hunden dött och eftersom
det inte är några kostnader förknippade med att stå kvar finns det risk att dessa register ökar med
tiden. När Svenska Kennelklubben redovisar ur ägarregistret brukar en genomsnittligt livslängd
på tio år användas för att få fram ungefärliga siffror.
Att jämföra numerären för enstaka raser med samtliga hundar av blandras och dra slutsatsen att
blandrashunden är populärast ger inte en rättvisande bild av det svenska hundbeståndet. Blandrashundar har bara gemensamt att de har föräldrar som inte är registrerade som samma ras och
två blandrashundar kan vara mer olika varandra än två rashundar av olika ras. Rashunden är fortfarande den vanligaste hunden i svenska hushåll. Enligt SCBs senaste beräkning från 2006 finns
det omkring 730 000 hundar i landet, vilket innebär att mer än 550 000 hushåll har hund.

Hvratski ovcar och tenterfield terrier är nya hundraser i Sverige
Hvratski ovcar är en vallande och vaktande herdehund från Kroatien. Det är en medelstor hund
med svart, tufsigt lockig och vågig päls. Rasen påminner mycket om den ungerska rasen mudi.
Hunden som nu finns registrerad i SKK bor i Norrhammar.
Tenterfield terrier kommer från
Australien och finns i Sverige sedan
2011.
Foto: Åsa Lindholm

Tenterfield terrier är en relativt liten hund med en mankhöjd på knappt 30 centimeter och en vikt
på cirka fem kilo. Det ska ska vara en aktiv, stark och smidig arbetande terrier med gott självförtroende och stort mod. Det är en hane och en tik, båda födda 2009, samt en kull med fyra valpar
födda i mars 2011 som nu registrerats. Samtliga hundar finns i Norrtäljetrakten.
Tysk schäferhund har inte bara bytt namn sedan årsskiftet utan också delats upp i två raser;
normalhårig och långhårig som på utställning kommer tävla var för sig.
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