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Rashunden fortfarande mest populär
Svenska Kennelklubben registrerade under förra året nära 53 400 nya hundar, en
liten minskning jämfört med 2011. Den stora majoriteten svenskar väljer rashundar
framför blandraser, och de tre populäraste hundraserna är fortfarande labrador
retriever, schäfer och golden retriever. Även den lilla chihuahuan är fortsatt mycket
populär, tillsammans med flera andra mindre hundraser.
Enligt Svenska Kennelklubbens årliga registreringsstatistik registrerades 53 395 nya rashundar
2012. Det är en minskning med cirka 1 procent, eller 513 hundar i jämförelse med 2011 (53
908 st). I Jordbruksverkets hundregister ligger blandrashunden i topp i antal registreringar. Men
då räknas den som en enskild ”ras” och ställs mot andra raser som schäfer och golden retriever.
Fortfarande väljer den stora majoriteten i Sverige en i Svenska Kennelklubben registrerad rashund
med dokumenterad bakgrund. Enligt den beräkning som SCB gjorde 2006 finns omkring 730
000 hundar i landet. Av dessa är cirka 70 procent rashundar registrerade i Svenska Kennelklubben,
20 procent är blandraser och 10 procent är oregistrerade rashundar.

Labrador retriever kvar på toppen
Högst upp på 2012 års topplista finns labrador retrievern med 2 282 nyregistreringar. Schäfern
(1 844 st) gick under året om golden retrievern (1 788 st) med 56 registreringar. Flest antal nyregistreringar, om man räknar samman hårlagen lång- och korthårig, står den populära chihuahuan
för (2 360 st). Taxen, som finns i tre olika storlekar och tre olika hårlag, skulle kvala in på en 6:e
plats om man räknade samman de nio varianterna. Nya på topplistan är den finska lapphunden
och mopsen. Klättrat på listan har shetland sheepdog, flatcoated retriever, fransk bulldogg och
den norska älghunden (gråhund). Rottweiler har däremot lämnat toppskiktet och hamnat på 16:e
plats. Sammantaget kan vi se att de mindre rashundarna är fortsatt mycket populära – 9 av de 20
hundraser med högst antal nyregistreringar under 2012 är små i sin storlek.
För några av de svenska nationalraserna, särskilt stövarraserna, ser läget fortsatt mörkt ut. Sifforna visar dock att drevern har återhämtat sig starkt under året med nästan en fördubbling av
registreringsantalet; 616 nya registreringar 2012 mot 365 året innan. Intresset är också fortsatt
starkt för våra olika älghundsraser.

Sex nya hundraser till Sverige
Sex nya hundraser kom till Sverige under 2012. Det rör sig om redan erkända hundraser som
förra året för första gången registrerades i vårt land. Mer information om de nya hundraserna,
deras bakgrund och olika användningsområden finns i Svenska Kennelklubbens hundrasguide:
www.skk.se/hundraser/
• Rafeiro de alentejo är en vakt- och herdehund från Portugal, hemmahörande i rasgrupp 2
(schnauzer, pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar).
• Nihon teria är en japansk dvärgterrier som återfinns i rasgrupp 3 (terrier).
• Thai bangkaew dog är en sällskapshund från Thailand och tillhör rasgrupp 5 (spetsar och
hundar av urhundstyp).
Fortsättning nästa sida

www.skk.se
På vår webbplats hittar du fakta om
Svenska Kennelklubben. Tidigare
pressmeddelanden finner du på
mynewsdesk.se. Där finns också
bilder som hör till pressmeddelande
för nedladdning.

För mer information - kontakta Svenska Kennelklubben
Pressansvarig Hans Rosenberg
Telefon: 08-795 30 18, 0705-83 83 32
E-post: hans.rosenberg@skk.se

Svenska Kennelklubben Rinkebysvängen 70 163 85 SPÅNGA
Tel 08-795 30 00 · Fax 08-795 30 40 · Webbplats www.skk.se

Pressmeddelande
• Bosanski ostrodlaki gonic-barak är en utpräglad jakthund från Bosnien, som används till jakt
på vildsvin. Hundrasen hör till rasgrupp 6 (drivande hundar samt sök- och spårhundar).
• Porcelaine är en drivande jakthund från Frankrike som i sitt hemland jagar i pack, ett jaktsätt
som är förbjudet i Sverige. Porcelaine hör hemma i grupp 6 (drivande hundar samt sök- och
spårhundar) och går att använda för jakt på både hare och vildsvin.
• Deutsche brache är en långsamt drivande jakthund lämpad för jakt på hare, kanin och räv.
Hundrasen kommer från Tyskland och hör hemma i rasgrupp 6 (drivande hundar samt sökoch spårhundar).

De 20 mest registrerade raserna 2012
Labrador retriever (2 282 st)
Tysk schäferhund (1 844 st)
Golden retriever (1 788 st)
Jämthund (1 742 st)
Chihuahua, långhårig (1 287 st)
Chihuahua, korthårig (1 073 st)
Cocker spaniel (1 066 st)
Cavalier king charles spaniel (1 016 st)
Sheetland sheepdog (948 st)
Jack russel terrier (845 st)
Chinese crested dog (838 st)
Flatcoated retriever (825 st)
Fransk bulldog (818 st)
Border collie (788 st)
Staffordshire bullterrier (787 st)
Rottweiler (737 st)
Norsk älghund, grå (714 st)
Finsk lapphund (697 st)
Mops (686 st)
Dansk-svensk gårdshund (681 st)
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Totalt har cirka 335 raser och varianter registrerats i Svenska Kennelklubbens hundregister.
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