
Råd för uppfödare 

Barbetklubben arbetar för att vår ras ska vara frisk och bevara sina specifika egenskaper. Därför är 

det mycket viktigt att vi arbetar tillsammans för rasens bästa och att vi är medvetna om att det vi gör 

nu, kommer att vara avgörande för rasens framtid.  

Vi rekommenderar alla uppfödare: 

 Att inte avla på tik/hane före 24 månaders ålder.  

Detta rekommenderar vi för att få mer säkerhet i att det inte utbryter några kramper vid 2 

års ålder som är en av de kända utbrytningsåldrarna för epilepsi. 

 

 Att röntga höfter och armbågar innan hunden används i avel och endast använda individer 

med godkända höft- och armbågsresultat rekommenderade av SBBK (Se avelspolicy). Även 

hundar som inte ska användas i avel bör röntgas för utvärderingssyfte och för rasens statistik.  

 

 Att ögonlysa din hund inom ett år innan den används i avel (gäller vid varje parning) och 

endast använda individer med godkända resultat rekommenderade av rasklubben. Även 

hundar som inte ska användas i avel bör ögonlysas för utvärderingssyfte och för rasens 

statistik. Det finns individer med anmärkningar på ögon runt om i världen. Därför är det 

viktigt att alla ögonlyser sina hundar, så att vi får ännu bättre kännedom om vad rasen har 

för ögonstatus, så att vi kan bekämpa framtida ögonproblem redan nu.  

 

 Att inte överstiga den inavelsgrad som SBBK rekommenderar vid parning (6,25%). 

Beräkningen görs i http://www.pawpeds.com/db/?a=sf&g=4&p=bar&date=iso och 

observera att vi räknar på 5 generationer!  

 

 

 Att skicka blodprov på hela valpkullen till forskningsprojektet i Helsingfors som forskar på 

epilepsi/kramper hos barbetrasen. Blodprov på valpkull kan tas i samband med 

vaccinationen. Alla barbeter bör lämna blod så att vi så snabbt som möjligt kan hitta de gener 

som ger upphov till epilepsi och på så vis få chans att stoppa det.  

 

 Att bjuda valpköpare på medlemskap i SBBK. Som uppfödare betalar du endast 100 kr i 

medlemsavgift för dina valpköpare. Klubben behöver fler medlemmar så att vi har möjlighet 

att jobba för rasen och våra medlemmar på ett ännu bättre sätt samt kunna förmedla viktig 

information till barbetägare. 

 

 Att följa de rekommendationer som gäller vid insemination (se SKK:s avelspolicy) eller: 

http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=565&Sprak=sv  

 

 Att maximalt ta 3 kullar på samma individ (gäller både tik och hane) men antalet bör inte 

överstiga mer än maximalt 20 avkommor.  

 

 

http://www.pawpeds.com/db/?a=sf&g=4&p=bar&date=iso
http://kennet.skk.se/skk/innehall.aspx?ID=565&Sprak=sv


 Att inte upprepa samma parningskombination.  

Upprepade parningskombinationer ger sällan någon ökad möjlighet till genetisk variation. 

 

 Att utvärdera sin senaste valpkull (röntga och ögonlysa) innan man låter sin tik/hane 

användas i avel igen.  

Detta rekommenderar vi för att få mer säkerhet i vad tiken/hanen nedärver till sina 

avkommor innan en ny kull sätts till världen. 

 

 Att uppmana sina valpköpare att fylla i enkäten om hälsostatus för barbeter vid 2 respektive 

5 års ålder som finns att ladda ner från barbet.se under ”dokument”.  

Det är viktigt att vi får in så många svarsenkäter som möjligt för att kunna göra en 

utvärdering av rasens hälsostatus i Sverige.  

 

 

Meritering 

För att en individ ska gå i avel, så bör den ha något positivt att tillföra rasen. Eftersom varje 

hund är sin ägares ögonsten kan det ibland vara svårt att själv bedöma om den egna hunden 

har de kvaliteter som behövs för ett grundligt avelsarbete. Att kolla sin hund hälsomässigt är 

en god start, men det kan även vara bra att skaffa sig någon form av meriter, så att även 

andra kan se att just din hund kan bidra med bra egenskaper.  

 

Utställning 

Förutom att avelsdjuren ska vara friska och sunda, så kan det även vara bra att ställa ut sin 

hund på utställning minst 1 gång för att få ett omdöme av en auktoriserad domare, som 

bedömer hur hunden förhåller sig till rasstandarden. Domaren tittar på hundens utseende 

och hur hunden är byggd, samt hur den rör sig. Men utställningsresultat är endast en exteriör 

bedömning och säger inte mycket om hundens mentala förmåga eller huruvida hunden är 

lämplig för sin ursprungliga arbetsuppgift eller om hur frisk hunden är. Därför är det bra att 

testa fler egenskaper på sin blivande avelshund.  

 

Mentalbeskrivning/BPH 

Mentaliteten är en mycket viktig del av avelsarbetet och förutom att man känner sin hund 

bäst så kan det vara nyttigt att genomföra en MH-beskrivning eller ett BPH-test där hundens 

mentalitet beskrivs i olika situationer. Man testar bland annat hundens vilja att ta kontakt 

och samarbeta med främmande människor. Andra delar som bedöms är hundens jakt och 

arbetsförmåga, hundens reaktioner på plötsliga händelser, rädslor och skottprov m.m.  MH-

beskrivning och BPH utförs på alla hundraser och varje ras har mer eller mindre önskvärda 

egenskaper just i förhållande till sin rasstandard. Alltså kan egenskaper som är mer 

önskvärda i en ras vara mindre önskvärda i en annan ras. Men det finns inga rätt eller fel och 

man blir inte godkänd eller icke godkänd. De flesta hundägare tycker det är väldigt roligt att 

låta beskriva sin hund och man lär sig mycket. Det kan ibland vara svårt att komma med på 

ett MH eller BPH, så var ute i god tid med din anmälan. De flesta större rasklubbar och/eller 

brukshundsklubbar anordnar tester varje år.  

Vi uppmanar fler barbetägare att testa sina hundar så vi får en bättre kännedom om rasens 

mentala styrkor och svagheter. 



 

               Arbetsegenskaper 

Eftersom barbet är en arbetande hund och vattenapportör är det bra att hålla rasens 

egenskaper vid liv till kommande generationer. Tyvärr får vi inte meritera våra hundar på 

jaktprov i Sverige, men det finns mycket man kan göra ändå. Förutom att själv träna 

apportering och jakt med sin Barbet så kan man gå olika kurser med sin hund för att lära sig 

mer. Fr.o.m. 2010 har barbeter rätt att erövra svenskt viltspårschampionat vilket för 

närvarande är den enda jaktliga merit en Barbet kan få i Sverige.  

För övrigt finns det en mängd olika hundsporter som passar för barbeter och det är roligt om 

vi i framtiden kan se fler Barbeter ute på tävlingsbanorna inom de olika 

hundsportsområdena. 

Att jobba med sin Barbet och kanske skaffa arbetsmeriter visar att hunden är bildbar och går 

att använda till olika aktiviteter. Det finns många brukshundsklubbar, jaktklubbar och privata 

företag som anordnar hundkurser inom olika områden året runt. 

 

Tips för dig som tänkt para din tik utomlands: 

Om du planerar att para din hund utomlands ska du i god tid ha vaccinerat din hund mot rabies. 

Vaccinera gärna även mot leptospiros och herpes. Tala med din veterinär om vilka smittorisker det 

finns. 

Mer info finns på jordbruksverket 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel.4.207049b811dd8a513dc800024

64.html  

Det kan vara bra att kolla upp hanhundens stamtavla på pawpeds: 

http://www.pawpeds.com/db/?a=sf&g=4&p=bar&date=iso Där kan man också se hur många 

avkommor den tilltänkta hanhunden har efter sig sedan tidigare. Om antalet är högt, så bör man  

fundera på ett annat alternativ. 

 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel.4.207049b811dd8a513dc80002464.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/inochutforsel.4.207049b811dd8a513dc80002464.html
http://www.pawpeds.com/db/?a=sf&g=4&p=bar&date=iso

