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MENTALBESKRIVNINGSFREKVENS PER UPPFÖDARE
I Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) för Rhodesian Ridgeback för perioden 2018-2022 finns det gemensama
målet ”Andelen svenskfödda hundar med officiell mental status ska i genomsnitt inte understiga 45 % av antalet
hundar registrerade i Sverige.”
För att nå detta mål krävs i praktiken att varje valpkull bidrar med sin andel beskrivna hundar. Hur många
hundar i varje valpkull som behöver beskrivas för att uppnå 45 % kan enkelt räknas ut genom att ta antalet
registrerade hundar i kullen * 0,45 och sedan avrunda uppåt till närmaste heltal (t.ex. 8 * 0,45 = 3,6 avrundat
uppåt = 4).
Det kan alltid finnas skäl till att samtliga hundar i en valpkull inte blir mentalbeskrivna. Till exempel kan hund
ha exporterats till ett annat land, vilket ibland innebär att den bor för långt bort för att delta vid
mentalbeskrivning i Sverige. Hund kan avlida före 18 månaders ålder, och har då kanske inte hunnit bli
beskriven, eller ha en allvarlig sjukdom som medför att ägaren av medicinska skäl väljer att avstå från
mentalbeskrivning. Därtill kommer det förmodligen alltid att finnas hundägare som av andra skäl inte
mentalbeskriver sin hund.
För att nå målet krävs således att vi kompenserar för dessa obeskrivna hundar genom att i frekvens ligga en bit
över det uppsatta målet. Det går om vi hjälps åt!
Beskrivningsfrekvens
Nedan visas andel mentalbeskrivna hundar per uppfödare med kullar födda under perioden 2016-01-01 – 201712-31 och som beskrivits mellan 2017-01-01 och 2019-06-30 (resultat registrerade t.o.m 2019-07-01). Endast
hundar som har genomfört BPH eller MH i Sverige har inkluderats. Antal hundar som exporterats har angivits
baserat på vad uppfödaren rapporterat i ”Data Om Valpkull”. För kullar där ”Data Om Valpkull” inte har
lämnats in har antalet exporter angivits till 0.
Den genomsnittliga beskrivningsfrekvensen för hundar födda 2016-2017 är 42 % per 2019-07-01.

Notera att samma individer kan ha startat vid BPH och MH.
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