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Minnesanteckningar från mötet om Ras 
2017-01-21 
 

 

Ordföranden Alf inleder, hälsar välkommen och samtliga presenterar sig.( 33 deltagare) 

 

A  Dagen inleds med en paneldebatt där Avelskommittén ger sina personliga reflektioner över hur 

de ser på rasen 

Alf Oskarson: En bra collie är en hund som är frisk, vacker med bra mentalitet. Lättuppfostrad, 

lättlärd, skrämmer ingen, så stabil så att jag kan gå igenom Nordstan i Göteborg och vara trygg med 

min hund, allround, jag kan ställa ut och tävla med den om jag vill. Generellt är collien bra, hälsan är 

god, exteriört tycker jag att typerna varierar för mycket, många med dålig anatomi, rika fronter, 

kohasighet, dåliga vinklar, inte bra rörelser, mentalt är de försiktiga, många bra collie, men en del 

med stora mentala brister, det finns bra avelsverktyg som vi bör använda, samtidigt behövs 

uppfödarens fingertoppskänsla 

Ulla Berg-Persson: Haft collie sedan 1951, Första kull 1955, Älskar rasen och vigt mitt liv för rasen, 

Collieuppfödning idag är ett stort ansvar- Viktigt med mentalitet, exteriör och sundhet. Collien skall 

vara snäll, vänlig tolerant mot andra djur, tillgänglig, accepterar barn, vara med sin ägare överallt, 

många pratar om att collien är så dålig mentalt men jag håller inte med. Så dålig är inte collien 

mentalt. Collien måste vara frisk! Har dålig erfarenhet av avläsningssystemet för HD, vill inte ha collie 

som man måste springa till veterinär hela tiden med från tidig ålder. Exteriören är inte bra. Collien 

har ändrat i typ, extrema skillnader och ytterligheter exteriört. Sträva efter en medelväg. Uppfödarna 

måste kunna se sina egna hundar – se hur de verkligen är. Ta bort rosafärgade glasögonen!! Detta 

måste man lära sig själv annars blir man ingen bra uppfödare. Lita inte på utställningsdomarna. 

Uppfödarens ansvar att följa standarden är viktigast. 

Kerstin Widmark: collie – största delen av mitt liv! Helhet: harmoni, balans och värdighet. Exteriör 

och mentalitet skall gå ihop. Jag har collie och är engagerad för rasen. Colliens svaga sidor måste vi ta 

tag i men det är de positiva egenskaperna som gör att vi är engagerade i rasen. Collien skall fungera i 

alla miljöer och i alla sammanhang. Collien är smartare och vänligare än människor ibland!! I grunden 

är collien oförändrad men visst har förändringar skett på ytan. Det är samma ras och vi skall vårda 

arvet: vår rasstandard/vår ras. Vi måste värna om det positiva med collien och samtidigt efterhand ta 

tag i de eventuella problem som dyker upp. En collie skall fortsatt väcka positiva känslor i möten med 

människor. Jag är alltid trygg när jag går ute med min collie, bevara collien!! 

Marianne Hansson: Instämmer vad som sagts innan. Bästa rasen med alla de egenskaper som collien 

har. Lättlärda, vänliga, vackra, kan göra allt, fantastiskt att se en collie valla. 

 
Synpunkter från deltagarna: 
Förvånande att alla pratar så positivt om rasen!? Varför sjunker rasens popularitet. Varför bråkar 

rasens olika företrädare.  

Registreringarna kanske sjunker p.g.a. av konkurrensen från alla nyinkomna raser 
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Varför är collien en brukshund och inte en vallhund. Håller inte med att collien är dålig mentalitet. 

Jag tycker inte att rasen är dålig. Är förvånad över att registreringarna sjunker. 

Colliefolket pratar skit om sin egen ras. Pratar med folk över hela världen och ingen har sagt att vi har 

dåliga hundar. Utifrån sett har vi en god bild av collien. 

Min hund skall kunna vara med överallt och är förvånad över att man klagar på collien. Är glad när 

jag ser att collien finns i alla typer av aktiviteter.  

PÅ facebook finns en lista med ca 1500 personer och alla älskar sina hundar. 

Har erfarenhet av Riesen och där kommer alltid enstaka valpar tillbaka till uppfödaren. Det händer 

aldrig på collie. 

 

B Colliens hälsa – Statistik från försäkringsbolaget Agria (Kerstin Widmark) 

(Se hennes powerpointbilder) 

Synpunkter från deltagarna: 

Statistiken som bygger på Agrias uppgifter på svenskförsäkrade hundar är några år gammal men 

senast tillgänglig. Finns ingen färskare. 

Collien lever länge och är förhållandevis frisk.  

Hur vanligt är det med insemination p.g.a. bristande könsdrift? Man behöver sätta in hanar i avel när 

de är unga. Hanar som används första gången i sen ålder kan det bli problem med.  

Collietikar har oftare än andra rasers tikar problem med livmodersinflammation. Frågan är när i 

livscykeln detta drabbar tikarna. Stor skillnad om det sker i ung ålder eller i hög ålder. Är det unga 

tikar som drabbas? Klubben bör försöka ta reda på åldern på drabbade tikar. Det finns en 

forskare/uppfödare i Sydafrika som forskar på detta som vi kan försöka få fram uppgifter från. 

Vissa collies har problem med svaga mellanhänder. Vi vet inte varför? Oftare problem med armbågar 

och kohasighet enligt vad som syns på utställning.  

Varför avlivas en del p.g.a. HD-problem? Beror det på grava HD-diagnoser. De avlivas väl endast då 

de visar kliniska symptom. 

Varför har korthårscollien mer problem med ögon? Vet ej. 

Kan en veterinär gå in i Agrias statistik lite djupare? Bör kollas! 

Finns det epilepsi på Collie? Inget rasproblem utan kanske mer ett problem i enstaka familjer. 

Dessutom har epilepsi olika orsaker vilket måste beaktas.  

 

 C SRD och Exteriör – Meta Carlsson 

Meta redovisar SRD – se hennes bilder. Hon visar bilder på bett och ögon. Colliens mentalitet skall 

uppmärksammas.  

Utställningar – Se hennes bilder 

Synpunkter från deltagarna: 
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En del hundar som har ok bett från början kan få problem i hög ålder. Detta kan vara helt naturligt 

och inget fel som man vill komma åt i SRD. 

Det behövs fler som exteriörbeskriver sina hundar.  Diskuteras om det har någon betydelse vid vilken 

ålder man bör exteriörbeskriva.  Flera påpekar att klubben ska arbeta för att det går att beskriva i 

samband med utställningar och andra aktiviteter. Uppfödarna kan också pusha sina valpköpare att 

exteriörbeskriva.  

Diskuteras att exteriörbeskrivare mäter hundens höjd olika.  

Viktigt att känna på sin hund och läa sig hur egna hundarna ser ut. Klubben kan ordna med träffar där 

man får lära sig mer om anatomi utifrån levande material ”hands-on”. 

Klubben behöver öka intresset för collie. Fler collieuppfödare behöver vara medlemmar i klubben. 

Det är en viktig uppgift för klubben att värva sina uppfödare som medlem. Klubben måste engagera 

uppfödarna.  

 

D Mental & HD-index Meta Carlsson 

Meta redovisar mental & HD-index, Se hennes bilder 

Synpunkter från deltagarna: 

Frågan tas upp att den samlade rasspindeln för collie jämfört med genomsnittet av samtliga 

bruksraser är svår att förändra över tid. Det blir för trubbigt att läsa. Collien skall inte jämföras med 

andra raser. Man bör istället följa utvecklingen i rasen genom att jämföra med snittet på rasen över 

tid.  

Har vi fler osociala collies idag? Ja, det menar flera. Har vi då fel verktyg för avelsplanering eller har vi 

inte använt verktygen i avelsplaneringen? 

Vi vill bara jämföra med egna rasen och hur den förändras över tid! Här har vi ju istället MH-index där 

vi jämför varje collie med snittet på collie.  Mentalindex visar att collien har störst problem på skott 

och nyfikenhet/orädsla.  

Mentalindex kan vara svårt att förstå för nya hundägare men det är viktigast att uppfödarna förstår 

och använder verktyget.  

Varför uppdateras mentalindex bara en gång per år? Det måste gå att uppdateras oftare – en gång 

per år är alldeles för lite. Informeras om att projektgruppen tagit upp detta med Kennelklubbens 

avelskommitté. Kennelklubben arbetar just nu för att få in mentalindex i avelsdata.  

Frågan ställdes om vilket syfte en ny gemensam arbetsgrupp med SKK skulle ha kring mentalindex. 

Svar att syftet är att med hjälp av expertis/kunniga personer diskutera varför uppfödarna inte  

använder sig mer av mentalindex och vad man kan göra åt det.. 

Har collien så stora rädslor som man pratar om?  

Varför ska collieklubben samarbeta med SLU och Kennelklubben kring mentalindex? Vad är syftet 

med en gemensam arbetsgrupp? Det behövs istället (eller både och) en dialog med uppfödarna?  

Rasen har en lång historia med diskussion om mentalitet – den som kan sin colliehistoria vet att det 

funnits synpunkter sedan början av 1900-talet. Dagens uppfödare är inte sämre än gårdagens! Vi kan 
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inte bortse från att det inom denna fina ras finns individer som är för rädda, menar någon. Om vi 

använder mentalindex och undviker att avla på de mest rädda hundarna kommer det att ge resultat. 

Kan det finnas collies som får 5 på skotten på MH som får det för att beskrivarna tror att hundens 

reaktion på första skottet betyder att den är skotträdd och inte vågar skjuta vidare? Hade de fortsatt 

skjuta så hade det visat sig att hunden inte är skotträdd.  

Uppfödare har rätt att prägla sina egen uppfödning men skall ta ansvar för att hålla sig till 

standarden. Rasen har minskat vilket är olyckligt. Hur mycket jämför vi collien med de andra engelska 

vallhundsraserna? Vad är det som säger att collien inte skall vara som den är idag?  

Vi måste fundera på varför rasen minskar i antal. Klubben bör göra en analys över varför den 

minskar. Jämför gärna med utvecklingen av registreringen i andra länder. Beror minskningen på att 

det finns för många krav för att få registrera valpar? (= krav på HD-röntgen, krav på känd mental 

status)  

Kan det vara en trötthet mot kraven från uppfödarna för att det blivit så dyrt med att röntga, gå på 

MH, etc.  

 

E Uppföljning av RAS 2016, Anja Gramner  

Anja går igenom uppföljningen av nuvarande ras. Se hennes bilder.  

Anja visar t.ex. att registreringssiffrorna minskat dramatiskt, att målet för antalet HD-röntgade (50 %) 

är uppnått sett över 5 år, målet avseende andelen med HD max 14 % når vi sett över 5 år, målet att 

98 % av valparna skall ögonlysas uppnås inte men vi ligger nära, målen för omlysning i vuxen ålder 

uppnås, målet att 50 % per årskull skall MH-beskrivas når vi inte riktigt för långhår men däremot för 

korthår 

Anjas frågor: skall vi ha olika mål för långhår och korthår? Nya mål för MH- och HD-index?  

 

Synpunkter från deltagarna: 

Det framkommer att antalet hundar med HD har ökat senaste tiden. Detta borde vi undersöka. Kan 

det vara fel i avläsningarna? Kennelklubben måste kvalitetssäkra avläsningarna.  

Inga krav på MH när man använder utländsk hane men vad gäller för importerad livmoderimport. 

Detta måsta klubben undersöka snarast. 

Fortsatta arbetet – Hur gör vi? Hittills har avelskommittén svarat för arbetet men hur gör vi nu? 

Några lokala aktivitetsområden har skickat in sina synpunkter.  

Genpolen måste breddas. Genetiska variationen måste öka. Särskilt nu när rasen minskar i storlek. 

Fler hundar måste användas i avel.  

Ett mål måste vara att öka rasens storlek.  

Det är önskvärt att ha få grundregler och därefter ett antal rekommendationer som uppfödarna kan 

förhålla sig till. I andra länder finns inte motsvarande krav och vi kan inte påstå att utländsk 

uppfödning skulle vara sämre. Är vår väg den enda riktiga vägen? 
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Avslutningsvis: Arbetet med att revidera RAS skall göras under 2017. En arbetsgrupp skall tillsättas 

som tar fram ett förslag. Alla får lämna synpunkter, information från gruppen skall lämnas ut 

kontinuerligt. Styrelsen vill ha en öppen process hela vägen fram till ett slutligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


