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Rasspecifik avelsstrategi för dvärgschnauzer  
  
Inledning  
Under en kort del av dvärgschnauzerrasens historia har just vi den till låns. Det vi gör nu 
kommer att påverka rasens framtid för längre eller kortare tid. Därför är det viktigt att vi 
bedriver en noggrann och välplanerad utveckling och avel av den ras vi har tagit ansvar för.  
  
För att vi alla – uppfödare, valpköpare och andra intressenter – ska veta vilket utseende 
och beteende en individ av vår ras ska ha finns till vårt stöd en rasstandard (bilaga 1 ), som 
i detalj beskriver hur varje hund av rasen ska se ut och fungera.  
  
Ansvaret för rasens framtid ligger ytterst hos uppfödaren samt ägaren till avelshunden. För 
att kunna fatta lämpliga beslut behöver den enskilde uppfödaren ha kunskaper om 
rasstandarden, tillgång till fakta om den egna tiken och den tilltänkta avelshanen samt 
allmänna kunskaper om avel. Först då har varje uppfödare en förutsättning att producera 
hundar som ligger så nära som möjligt de övergripande målen i avelspolicyn för 
dvärgschnauzer samt de personligt uppsatta målen för sin egen avel.  
  
Bakgrund  
Svenska Kennelklubbens Kennelfullmäktige beslutade 2001 att det för varje hundras skall 
finnas en s k rasspecifik avelsstrategi. Uppdraget att utforma denna lades på 
specialklubbarna, för vår del på Svenska Schnauzer-Pinscherklubben (SSPK). SSPK i sin 
tur delegerade arbetet till sina respektive rasklubbar, däribland Dvärgschnauzerringen. 
Samordningsansvaret kvarstår dock hos SSPK.   
  
Dvärgschnauzerringens RAS-arbete  
Dvärgschnauzerringens arbete med att dokumentera och fastställa en rasspecifik 
avelsstrategi startade under hösten 2002, då en inledande information hölls vid ett 
uppfödarmöte. Möten och andra aktiviteter beskrivs i handlingsplan (bilaga 2).  
  
Det grundläggande arbetet har bestått i att beskriva rasens ursprung och historia, göra 
analys av nuläget vad gäller hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation och exteriör. 
Analysresultatet har legat till grund för bedömning och utifrån denna har förslag till 
avelspolicy samt långsiktiga mål och konkreta åtgärder (kortsiktiga mål) utarbetats.  
  
Analysarbetet har styrts och drivits av Dvärgschnauzerringens styrelse. I 
bedömningsarbetet samt i arbetet med att ta fram förslag till avelsstrategi har föreningens 
avelskommitté deltagit.  
  
Dvärgschnauzerringens arbete med avelspolicy och avelsstrategi för rasen omfattar de fyra 
rasvarianterna, peppar/salt, svart, svart/silver och vit.   
  
Där det i analysarbetet framkommit att förhållandena skiljer sig mellan de olika 
färgvarianterna har detta tagits med i bedömningarna och angivits i resultatet. Där vi gjort 
bedömningen att ingen skillnad finns mellan rasvarianterna har vi gjort värderingar och 
förslag till åtgärder utifrån detta.  
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Analys- och bedömningsarbetet  
Till grund för arbetet med analys och bedömning har vi haft följande uppgifter:  
  

  Rasstandarden (bilaga 1 )  
  Handlingsplan RAS (bilaga 2 )  
  Enkät till hundägare gällande hundar födda 1989 – 2003 (bilaga 3)  
  Enkät till uppfödare ägande hundar födda 1989 – 2003 (bilaga 4)  
  Rapport över resultat av enkätundersökning enligt bilaga 3 och 4 (bilaga 5)  
  Diskussionsuppgifter vid uppfödar- och medlemsmöten.   

-  Rapport från möte den 25 oktober 2003 (bilaga 6 ) – Denna rapport 
innehåller korta rapporter från övriga medlems-/uppfödarmöten  
genomförda 2003. 

 - Rapport från möte den 30 oktober 2004 (bilaga 7 )  
  Statistik från försäkringsbolag If och Folksam, Agria (bilaga 9  och 10 )  

 
  
Resultatet av analyser och bedömningar samt rekommenderat åtgärdsarbete återges 
nedan under respektive rubrik för egenskap. Beräkningar av om eventuella skillnader är 
statistiskt signifikanta har inte gjorts i några analyser.  
  
Avelspolicy och avelsstrategi  
Det är viktigt att uppfödarna har intentionen att föda upp sunda hundar med rastypiska 
egenskaper. Även hanhundsägare och valpköpare bör vara insatta i och arbeta för avel 
enligt god etik och moral med mål att göra allt för hundens bästa.   
  
Avelspolicyn innehåller våra långsiktiga mål och vår viljeinriktning för avelsarbetet samt 
utvecklingen av dvärgschnauzerrasen under den korta tid vi förvaltar den.   
  
Avelsstrategin beskriver konkret vad och hur vi ska göra för att uppfylla de mål anges i 
avelspolicyn. I avelsstrategin anges konkreta mål och åtgärder samt tidpunkten för när 
varje konkret mål beräknas vara uppnått.  
  
Det är viktigt att varje enskild uppfödare (även den som tar en enda kull på sin tik) har 
tillgång till den aktuella avelspolicyn samt avelsstrategin som stöd i sitt avelsarbete.   
  
Dvärgschnauzerringens avelspolicy  
Dvärgschnauzerringen har, då det gäller avelsarbete, som ett övergripande mål att väcka 
intresse för och främja avel av rasen dvärgschnauzer i varianterna peppar/salt, svart, 
svart/silver samt vit.  
  
Dvärgschnauzerns utveckling och framtid grundar sig på uppfödarnas och 
hanhundsägarnas ansvar för rasen och bygger på noggranna val av avelsdjur. Aveln skall 
vara målinriktad och långsiktig så att den leder till bibehållna goda egenskaper och 
utveckling enligt väl grundade planer avseende hälsa, funktion, mentalitet, genetisk 
variation och exteriör.   
  
Det är viktigt att notera att var och en som planerar och tar en kull på sin tik är att räkna 
som uppfödare, med det ansvar detta innebär för både den enskilda hunden och rasen.  
  
Det är Dvärgschnauzerringens ambition att utgöra ett gott stöd i avelsarbetet med inriktning 
mot uppfödning av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda individer av rasen 
dvärgschnauzer.  
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Dvärgschnauzerringen skall verka för att ett samarbete sker mellan olika uppfödare samt 
mellan avelskommittén och uppfödare.  
  
Historik  
Rasens utveckling till det den är i dag har varit lång. Historiken beskrivs i detalj på 
Dvärgschnauzerringens hemsida, Historik (bilaga 8).  
  
Förslag till avelsstrategi  
Hälsa  
Bakgrund och nuläge  
Till grund för vår bedömning av dvärgschnauzerns hälsa ligger statistik inhämtad från 
försäkringsbolagens uppgifter – if och Folksam (bilaga 9) samt Agria (bilaga 10). Dessutom 
har uppgifter hämtade ur svar på enkäter (rapport, bilaga 5) till hundägare och uppfödare 
samt uppgifter om resultat av ögonspegling skickade från SKK till 
SSPK/Dvärgschnauzerringen och redovisade i Hundsport Special funnits tillgängliga vid 
bedömningarna.  
  
För att få ett lämpligt och jämförbart värde att utgå från vid vår bedömning inom detta 
område har vi räknat ut andelen drabbade hundar i de fyra rasvarianterna tillsammans 
utifrån de uppgifter vi fått ur våra enkätsvar – uppfödar- och hundägarenkät – samt 
uppgifter från försäkringsbolagen. Vi har slagit ihop resultaten för rasvarianterna eftersom 
vi bedömt att skillnaden mellan rasvarianterna är liten.   
  
Uppgifterna från enkäterna har hela tiden jämförts med försäkringsbolagens information. 
Två av tre försäkringsbolag har genom sina utlämnade uppgifter givit oss möjlighet att 
räkna ut andelen sjuka i den gällande populationen. Då vi med hjälp av enkäten till 
valpköparna fann att de försäkringsbolag som givit oss tillräckliga uppgifter för 
andelsberäkning försäkrar 60% av alla försäkrade dvärgschnauzrar har vi gjort 
bedömningen att dessa uppgifter ger tillräcklig säkerhet i vår bedömning.  
  
Andel drabbade hundar i uppgivna sjukdomar – se tabell (bilaga 11 ).  
  
Dvärgschnauzerringens avelskommitté har gjort bedömningen att följande sjukdomar är 
viktigast att jobba med just nu:  
  
Mag-tarmrelaterade sjukdomar  
Bedömningen är att 9,5% är en hög andel sjuka djur. Vi bedömer dock att detta värde 
måste jämföras i första hand med andra rasers värden för samma åkomma/åkommor för att 
kunna bedömas på rätt sätt för vår ras.  
  
Livmoderinflammation   
Enligt till oss inkommen statistik är detta ett problem som tycks drabba de flesta raser till 
stor del. Därför bör vi delta i det arbete som, vi utgår från, kommer att ske centralt inom 
SKK, för att bedöma orsaker och möjligheter att undvika problemen.  
  
Urinsten  
Vi bedömer att 5,3% drabbade hundar i vår ras är en hög andel, varför vi bör 
uppmärksamma denna ohälsa och utreda den mer.  
  
 
Klor och hudproblem  
Dessa problem redovisar 2,4% respektive 2,2% vilket vi bedömer som relativt sett låg 
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andel. Men med tanke på att flera uppfödare vid våra möten påtalat en oro för att dessa två 
problem verkar öka och att de kanske kan ha ett samband gör att vi bör bevaka dem och 
följa upp på lämpligt sätt.  
  
Ögon  
I rasen förekommer ögonsjukdomarna katarakt och PRA. Sedan 1992 har vi central 
registrering på alla ögonspeglingar genomförda på ID-märkta hundar och av veterinärer 
godkända för uppdraget.   
  
Dvärgschnauzerringen ställer som krav för valphänvisning bl a att båda föräldradjuren 
ögonspeglats inom ett år före parning.  
  
Uppgifter lämnade från försäkringsbolagen visar inga uppgifter om andelen hundar med 
katarakt eller PRA. De uppgifter som framkommer ur enkätsvaren bedöms vara alltför 
opålitliga, men visar ändå på låg andel ögonproblem. Följderna för hund och ägare vid 
uppkomst av dessa problem är dock så omfattande att det finns anledning att fortsatt ha 
noggrant fokus på dessa frågor.  
  
Myotonia  
Myotonia har så långt vi vet endast drabbat ett fåtal individer i vår ras, som genom prov 
visat sig vara anlagsbärare. Eftersom anlagsbärarna enkelt kan identifieras genom 
blodprov och DNA-analys (vid laboratorium i USA) är rasklubbens viktigaste uppgift att 
informera om sjukdomen samt uppmana uppfödarna till snabba åtgärder vid eventuell 
misstanke om myotonia.  
  
Höfter  
Då kravet på höftledsröntgen numer även gäller vår ras, för deltagande i korning ser vi att 
ett antal individer röntgas varje år. En summarisk genomgång visar att några av hittills 
röntgade hundar har B och C på höfterna. Det är lämpligt att ta fram statistik, om det är 
möjligt, samt oavsett resultat formulera rekommendationer angående avel med drabbade 
djur.  
  
Övergripande mål  
Arbetet med att undersöka eventuella sjukdomar inom rasen bör fortsätta kontinuerligt. 
Bedömningarna i framtiden bör utgå från hela tiden uppdaterade statistikuppgifter. Det är 
lämpligt att ta fram nya uppgifter om hälsan hos de olika rasvarianterna inom 5 år från 
denna analys´ genomförande, d v s senast 2009.  
  
Vid framtida analyser och bedömningar av hälsan hos dvärgschnauzer bör jämförelser med 
andra raser samt ”genomsnittlig hund” också göras.  
  
Då det gäller mag-tarmrelaterade sjukdomar samt urinsten bör ytterligare utredning samt 
därefter lämpliga åtgärder, inkluderande information, göras. Utredning och 
information/utbildning startar 2005.  
Problem med hud och klor bör hållas under ständig bevakning under de närmaste åren, 
med start 2005.  
  
Andelen problem med katarakt och PRA beräknas utifrån de uppgifter som är möjliga att få 
fram. Arbetet bör vara klart i december 2006.  
  
Information om myotonia samt hur man undviker sjukdomen lämnas i ”bladet” och på 
hemsidan, under 2005.  
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Ta fram rekommendationer om avel med hund med höftledsfel. Genomförs senast 
december 2006.   
  
Strategi – konkreta åtgärder  

 Styrelsen initierar fortsatt utredning avseende mag-tarmrelaterade sjukdomar samt 
urinsten. Medlemmar informeras redan i starten om intentionerna med detta arbete via 
”bladet” samt hemsidan.  

 Styrelsen ordnar utbildning/information om urinsten, mag- tarmrelaterade sjukdomar 
samt andra lämpliga informationsinsatser i anslutning till dessa områden.  

 Uppdrag till styrelsen att bevaka problem med klor och hud samt myotonia.   
 Höfteledsfel följs upp på lämpligt sätt. Tills vidare bör styrelsen påminna om SKKs 

rekommendationer för höftledsfel vid avel.  
 Styrelsen ansvarar för att uppgifter om ögonspegling samt katarakt och PRA för vår ras 

tas fram och redovisas. Dessutom begäran till SKK om förbättrad/regelbunden 
information om redovisade ögonspeglingar med anmärkning. Regelbunden information i 
”bladet”.  

 
Mentalitet och funktion  
 
Bakgrund och nuläge  
Utdrag ur rasstandard för Dvärgschnauzer, FCI 183  
FCI 2007-03-06, SKK 2007-06-13:  
  
”Uppförande och karaktär  
Dvärgschnauzern liknar schnauzern i lynnet men har också den lilla hundens karaktär och 
uppförande. Dess klokhet, oräddhet, uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en 
trevlig sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan problem rymmas i 
en liten bostad.”  
  
Vid medlems- och uppfödarmötet den 25 oktober 2003 – se protokoll - diskuterades 
ingående dvärgschnauzerns mentalitet, uppförande och karaktär. Vid detta tillfälle 
konstaterades att dagens dvärgschnauzrar upplevs följa kraven som ställs i rasstandarden. 
Detta kan dock ännu inte på något sätt visas med säkerhet eftersom antalet objektivt 
testade hundar inom alla dvärgschnauzerns rasvarianter får sägas vara relativt lågt.   
  
Antalet MH-beskrivna hundar i rasen var i juni 2004 följande:  
Svart 31 stycken  
Alla färger 84 stycken  
  
Spindeldiagram visande resultat av MH-beskrivningar för dvärgschnauzer återfinns på 
Genetica.se (bilaga 12, svart , peppar/salt , svart/silver )  
  
Övergripande mål  
Öka antalet MH-beskrivna dvärgschnauzrar. Målet är att det totala antalet beskrivna hundar 
under 2005 skall vara uppe i 150 stycken och inom 5 år 400 stycken.  
  
Utifrån framkomna MH-resultat samla information om rasens mentalitet, uppförande och 
karaktär i dag och göra bedömning samt fatta beslut om eventuella justerande åtgärder. 
Detta skall vara gjort senast juni 2007.  
  
Strategi - konkreta åtgärder  

 Styrelsen ges i uppgift att sörja för att det inom Dvärgschnauzerringen finns minst en 
person ansvarig för arbetet med utveckling av utbildning, information, prov och 
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beskrivningar inom detta område.  
 Styrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt informera om arbetet inom området, i ”bladet” 

samt på Dvärgschnauzerringens hemsida. I detta ingår konkret information om 
rekommendationer som bör gå ut till uppfödare, hanhundsägare och valpköpare 
gällande området mentalitet och funktion.   

 Styrelsen ges i uppgift att sörja för att Dvärgschnauzerringen anordnar MH-
beskrivningar runt om i landet med start 2005.   

 Styreslen får i uppdrag att planera för och genomföra korning, med start 2006.  
 
Genetisk variation  
 
Bakgrund och nuläge  
De uppgifter som legat till grund för våra bedömningar är uppgifter från Genetica, 
Lathunden, samtliga kullar födda t o m 2004.  
  
Inavelsgraden för dvärgschnauzer svart, peppar/salt, svart/silver och vit anges i tabell 
nedan. Vi har jämfört dessa siffror med de rekommendationer som vi fått vid kontakt med 
genetiker, nämligen att det är lämpligt att ligga på en inavelsgrad som är mindre än 6,25 
(”kusinparning”) och konstaterar att för alla färger håller vi oss i genomsnitt inom dessa 
rekommendationer i dag. En stickprovskontroll på individer/kullar visar dock i dag att 
många parningar inom våra rasvarianter ligger över de rekommenderade värdena i dag.  
  
Från genetiker har vi också fått uppgifter om lämpligt antal valpar per avelsdjur (individ), 
under dess livstid. Rekommenderad andel är 25% av det antal valpar som registreras 
årligen i rasen. Med registreringssiffrorna från 2004 har vi gjort beräkningar och kommit 
fram till maximala antal valpar per avelsdjur (individ) enligt tabell nedan. Vi har även gjort 
beräkningar för maximalt rekommenderade barnbarn per avelsdjur för varje färg.  
  
Färg  Inavelsgrad  Maximalt antal valpar/avelsdjur Maximalt antal   

barnbarn/avelsdjur
Peppar/salt   3,1   123 st   246 st  
Svart   3,2   85 st   170 st  
Svart/silver   3,7   85 st   170 st  
Vit   6,1   17 st   34 st  
 
  
Övergripande mål  
Dvärgschnauzerringens arbete bör inriktas mot att verka för att inavelsgraden skall fortsätta 
ligga under maximalt rekommenderade 6,25% för varje enskild parning. Avelsarbetet bör 
också ha som mål att verka för att ingen individ inom aveln överskrider de 
rekommenderade antalet valpar och/eller barnbarn. Rekommendationer bör gå ut redan 
under 2005.   
  
Grunderna för rekommendationerna skall vara väl beskrivna och möjliga att förstå för var 
och en som önskar ta del av informationen. Lämpliga hjälpmedel för att ta fram uppgifter till 
grund för informationen införskaffas.  
  
Strategi – konkreta åtgärder  

 Styrelsen skall verka för att utse person som ansvarar för att för varje färgvariant 
upprätthålla uppgifter om inavelsgrad samt maximalt antal avkommor och barnbarn per 
individ, till stöd för uppfödare och hanhundsägare. Denna person skall också kunna 
lämna uppgifter om inavelsgrad mm för tänkta avelskombinationer.   



 
Fastställt av Svenska Kennelklubbens  avelskommitté 2007‐05‐09 (SKK/AK nr3‐2007 )                            Sida 8 av 11 
 

 Styrelsen tilldelas uppdraget att införskaffa ”Lathunden”, eller att avvakta SKKs 
utveckling av ”Hunddata” (om styrelsen bedömer att denna utveckling sker inom rimlig 
tid) till stöd för ovanstående arbete.  

 Styrelsen ansvarar för att rekommendationer offentliggörs att till avel inte använda 
hundar som överskridit det rekommenderade antalet avkommor under sin livstid (enligt 
Per-Eric Sundgrens modell)  

 Styrelsen ansvarar för att kontinuerlig information inom området genetisk variation 
lämnas ut i ”bladet” samt på hemsidan.  

 Styrelsen har att varje år ansvara för att utvärdering av den genetiska variationen 
genomförs samt att uppgifterna uppdateras. Alla uppgifter redovisas till medlemmar och 
andra intresserade.  

 Styrelsen ansvarar för att se över kraven för valphänvisning med avseende på 
föregående punkt.   

  
Exteriör  
 
Bakgrund och nuläge  
Utdrag ur rasstandard för Dvärgschnauzer, FCI 183  
FCI 2007-03-06, SKK 2007-06-13:  
  
”Helhetsintryck  
Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, snarare kompakt än smäcker. 
Den skall vara en förminskad avbild av schnauzern utan att ge ett dvärgartat intryck.”  
  
”Viktiga måttförhållanden   
Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden ungefär skall motsvara 
kroppslängden. Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara hälften av 
ryggens längd (från manke till svansansättning).”  
  
”Rörelser  
Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, fria och marktäckande. 
Frambenen skall ta för sig framåt så mycket som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga 
påskjutet och vara mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och andra 
sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband och leder skall vara fasta.”  
  
”Päls:  
Pälsstruktur  
Pälsen skall vara spänstigt hård och tät.  Den skall bestå av tät underull och hårt täckhår 
som skall vara åtliggande över hela kroppen och inte vara för kort…”  
  
”Storlek/vikt:  
Mankhöjd:  
Hanhundar och tikar: 30 – 35 cm…”   
  
”Kors:  
Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansättningen.”  
  
Vid uppfödar-/medlemsmötena har frågan om exteriör diskuterats ingående och där har 
uttalats att en dvärgschnauzer skall utstråla harmoni, kraft och elegans. I detta vägs in 
även mentaliteten eftersom en hund som ska utstråla dessa egenskaper måste vara bl a 
orädd – se under ”Mentalitet och funktion”. Vi har också konstaterat att en dvärgschnauzer 
skall visa och röra sig i god balans, vilket medför att den inte får vara överdimensionerad 
någonstans utan ha väl avvägda vinklar och benlängder. Dessutom har det framkommit att 
vi tycker att storleken på hundar som ställs ut tenderar öka och verkar överstiga i 
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rasstandarden angivna mått. En ständigt aktuell fråga då uppfödare och andra engagerade 
i rasen träffas är pälsen – färg och struktur. Vid genomförda möten har framförts krav på att 
ständigt beakta struktur och färg på pälsarna.  
  
Rasstandarden för lång svans på dvärgschnauzer är relativt ny – från november 2000. Den 
tidigare kuperingen av svansar samt vår import av kuperade hundar gör att vi fortfarande 
har svansar som ser väldigt olika ut. Vid diskussioner vid våra möten har vi kommit fram till 
att vi tolkar den nuvarande rasstandarden som att svansen från korset skall vika av snett 
uppåt och bakåt, likt en sabel.  
  
I dag gäller som ett av kraven för valphänvisning från Dvärgschnauzerringen att båda 
föräldrarna skall ha ställts ut med resultat minst 1:a i öppen klass.  
  
Övergripande mål  
Begära att SSPK anordnar domarkonferens senast 2008 samt producera nytt 
”raskompendium” senast till detta tillfälle.  
  
Ett återkommande önskemål, som även framförts vid genomförda uppfödar-
/medlemsmöten under de senaste åren är att Dvärgschnauzerringen skall verka för 
återkommande mätning av utställda hundar i vår ras, till grund för eventuell anpassning till 
rasstandarden av storleken på våra hundar. Detta bör ske med början 2006.  
  
Strategi – konkreta åtgärder  

 Styrelsen skall verka för att uppfödare och hanhundsägare skall vara väl förtrogna med 
rasstandarden och dess innebörd.  

 Styrelsen ansvarar för att uppfödare, hanhundsägare och valpköpare informeras om 
vikten av att i aveln noggrant beakta och jobba för att åstadkomma den rätta 
pälsstrukturen och färgen.  

 Styrelsen verkar för att det under de närmaste åren anordnas en domarkonferens och 
att det senast till detta tillfälle produceras ett nytt domarkompendium för vår ras.  

 Styrelsen ges i uppdrag att i samarbete med SSPK i god tid före domarkonferensen 
utse en arbetsgrupp som väljer ut hundar lämpliga att visa vid domarkonferensen samt 
formulerar aktuella frågor att ta upp vid konferensen.   

 Styrelsen ansvarar för att åstadkomma mätning – samt notering av storleken i kritiken - 
av våra hundar vid SSPK:s officiella utställningar.   

  
Allmänt  
 
Bakgrund och nuläge  
Aktiviteten då det gäller avelsfrågor har historiskt sett varit låg. Under åren 2003 till 2005 
har styrelsen i Dvärgschnauzerringen, med hjälp av flera intresserade medlemmar, arbetat 
med analys och bedömning av resultatet. Avelskommittén har sedan deltagit i beslut om 
strategier – konkreta åtgärder.  
  
I dag finns från Dvärgschnauzerringen inga tydliga rekommendationer för avel av 
dvärgschnauzer, endast krav för valphänvisning.  
  
Antalet registrerade valpar av de fyra färgvarianterna av dvärgschnauzer har under senare 
år ökat mycket – se tabell (bilaga 13 ). Vi ser ett ökat antal uppfödare och tycker att 
efterfrågan på valpar verkar fortsätta att ligga på samma höga nivå som den gjort under de 
senaste åren. Dvärgschnauzerringens arbete bör inriktas på att i dessa förändringens 
tidevarv öka och hålla kunskapsnivån hos uppfödarna vad gäller avelsfrågor på en hög 
nivå.  
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Under de senaste två åren har i dvärgschnauzerringens medlemsblad, ”bladet” funnits 
sidor med avelsfrågor. Detta är viktiga frågor att informera om i föreningens tidskrift, liksom 
på dess hemsida.  
  
Det är viktigt att inse att avelsstrategin är ett levande dokument, som i framtiden skall 
utvecklas i takt med dvärgschnauzerrasens utveckling, våra utökade kontakter med 
omvärlden samt kraven på hunden och hundägaren i samhället  
  
Övergripande mål  
Ny inriktning och ökad aktivitet hos avelskommittén till stöd för ett aktivt avelsarbete på alla 
nivåer i klubben, med inriktning mot att öka kunskaper och medvetenhet i dessa frågor hos 
medlemmar – valpköpare, hanhundsägare samt nya och erfarna uppfödare.  
  
Utifrån i analyser framkomna resultat samt därefter gjorda bedömningar arbeta fram tydliga 
rekommendationer för uppfödning av dvärgschnauzer, till stöd för valpköpare, 
hanhundsägare samt uppfödare. Detta arbete bör vara klart under 2005.  
  
För att motivera uppfödare och hanhundsägare att öka kunskapsnivån, utarbeta 
”uppfödarkörkort” eller annan utmärkelse till uppfödare och andra som håller sig ajour med 
avels- och uppfödarfrågor och som på olika sätt utvecklar sin kompetens som uppfödare. 
Eventuellt kan ett ”uppfödarkörkort” läggas som krav för valphänvisning. Informera 
successivt i ”bladet” om tillgängliga utbildningar samt andra möjliga informationsvägar då 
det gäller avelsfrågor. Detta arbete påbörjas under 2005.   
   
Fortsätta och öka ”bladets” innehåll då det gäller avelsfrågor – frågor om genetik och 
genetisk variation, hälsa, mentalitet, funktion, exteriör m fl frågor som gäller direkt avel. 
Uppfödar- och affärsfrågor - frågor om konsumentköplagen, skattefrågor m fl frågor 
förläggs utanför informationen om avelsfrågor.  
  
Avelspolicyn och avelsstrategin behöver – för att utgöra det leddokument, som det är tänkt 
att vara – kontinuerligt utvecklas och uppdateras.  
  
Strategi – konkreta åtgärder  

 Styrelsen eller årsmötet ges i uppdrag att varje år utse avelskommitté till stöd för ett 
aktivt avelsarbete samt därefter noggrant följa upp aktiviteten och resultatet av arbetet i 
denna kommitté.  

 Styrelsen ges i uppdrag att ombesörja att arbetsuppgiften med att utarbeta förslag till 
rekommenderade krav på avelsdjur samt rekommendationer för uppfödning av 
dvärgschnauzer.  

 Styrelsen ges i uppdrag att sörja för att arbetsuppgiften med att utarbeta formerna för 
ett eventuellt ”uppfödarkort” samt att inventera möjliga utbildningsvägar för 
hanhundsägare och uppfödare och informera om dessa. Redan nu är det lämpligt att 
informera om SKK:s uppfödarutbildningar och uppmana till deltagande.  

 Utse ansvarig för avelsfrågor i ”bladet” samt till hemsidan.  
 Styrelsen skall en gång per år, lämpligen i samband med framtagande av 

verksamhetsberättelsen, från valphänvisare inhämta uppgifter om antal anmälda kullar 
för hänvisning samt antal kontakter för efterfrågan av valpar av vår ras till grund för 
bedömning av tillgång och efterfrågan av valpar. Detta till stöd för utveckling av det 
framtida avelsarbetet.  

 Styrelsen skall ständigt bevaka samt årligen dokumentera översyn och eventuell 
uppdatering av denna avelsstrategi för dvärgschnauzer.  
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Avslutning/kommentarer  
Avelsstrategin för dvärgschnauzer, tillsammans med kvarvarande icke bearbetat 
analysmaterial, utgör en grund för ett digert kommande utvecklingsarbete. Det 
övergripande ansvaret ligger hos Dvärgschnauzerringens styrelse. Arbetsuppgifterna bör 
dock, för att inte bli alltför betungande, fördelas ut till avelskommittén samt andra 
intresserade medlemmar.   
  
De enskilda personer eller kommittéer som tilldelas uppdrag har att bearbeta uppgiften 
efter bästa förmåga samt därefter rapportera resultatet till styrelsen för eventuella 
påföljande åtgärder eller beslut.   
  
Avelskommittén förväntas ta flera stora uppdrag för att uppfylla de i avelsstrategin 
uppgjorda åtagandena. Det kan därför vara lämpligt att behålla det stora antalet deltagare i 
denna kommitté under en nära framtid, dock med kravet att alla som väljs noggrant ska ha 
fått presenterat för sig innebörden av uppdraget och haft möjlighet att ta ställning till sitt 
beslut att ingå i avelskommittén. De ingående personerna bör ha en seriös inriktning med 
en vilja att utföra nödvändigt arbete för att föra Dvärgschnauzerringens många åtaganden 
framåt.  
  
En sammanställning av de konkreta åtgärderna bifogas till rapporten (bilaga 14 ).   
  
Dvärgschnauzerringens styrelse  
 / e.u   
  
 Christina Forslund  
  
  
Bilagor  
Bilaga 1 Rasstandard   
Bilaga 2 Handlingsplan   
Bilaga 3 Enkät till hundägare gällande hundar födda 1989 - 2003  
Bilaga 4 Enkät till uppfödare ägande hundar födda 1989 - 2003  
Bilaga 5 Sammanställning av svaren från hundägare och uppfödare  
Bilaga 6 Rapport från uppfödar-/medlemsmöte den 25 oktober 2003   
Bilaga 7 Rapport från uppfödar-/medlemsmöte den 30 oktober 2004   
Bilaga 8 Historik  
Bilaga 9 Sammanställning av uppgifter från If och Folksam  
Bilaga 10 Sammanställning av uppgifter från Agria  
Bilaga 11 Tabell över andel drabbade hundar i sjukdomar   
Bilaga 12 Spindeldiagram MH-beskrivningar:   

     svart , peppar/salt , svart/silver   
Bilaga 13 Antal registrerade dvärgschnauzervalpar, 10 år   
Bilaga 14 Sammanställning av strategi/konkreta åtgärder   
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Ursprungsland/
hemland:

Användningsområde:

FCI-Klassifikation:

Bakgrund/ändamål:

Helhetsintryck:

Viktiga 
måttförhållanden:

Uppförande/karaktär:

Huvud:

Skallparti

Stop

Nostryffel

Tyskland

Sällskapshund

Grupp 2, sektion 1

Runt förra sekelskiftet uppträdde en schnauzerdvärghund runt 
Frankfurt am Main under namnet strävhårig dvärgpinscher. Det 
var ingen lätt uppgift att ur olika former, storlekar och typer och 
ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta 
fram en liten hund som exteriört och temperamentsmässigt till 
fullo motsvarade sin större rasfrände.

Dvärgschnauzern skall vara strävhårig, liten, kraftig, elegant, 
snarare kompakt än smäcker. Den skall vara en förminskad avbild 
av schnauzern utan att ge ett dvärgartat intryck.

Dvärgschnauzern skall vara kvadratiskt byggd varvid mankhöjden 
ungefär skall motsvara kroppslängden.
Huvudets hela längd (från nosspets till nackknöl) skall motsvara 
hälften av ryggens längd (från manke till svansansättning).

Dvärgschnauzern liknar schnauzern i lynnet men har också den 
lilla hundens karaktär och uppförande. Dess klokhet, oräddhet, 
uthållighet och vaksamhet gör dvärgschnauzern till en trevlig 
sällskapshund, som också kan tjäna som vakthund och ändå utan 
problem rymmas i en liten bostad.

Skallpartiet skall vara kraftigt och långsträckt utan starkt fram-
trädande nackknöl. Huvudet skall vara i proportion till hundens 
kroppsmassa. Pannan skall vara flat, utan rynkor och löpa parallellt 
med nosryggen.

Stopet verkar p g a ögonbrynen tydligt markerat.

Nostryffeln skall vara välutvecklad och alltid svart.

Standard för

DVÄRGSCHNAUZER (Zwergschnauzer)



Nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosryggen skall vara rak.

Läpparna skall vara svarta, strama och sluta tätt intill käkarna. 
Mungiporna skall vara strama.

Under- och överkäkarna skall vara kraftiga. Det fulltaliga saxbettet 
skall vara kraftigt utvecklat med rent vita tänder. Tuggmuskulatu-
ren skall vara kraftigt utvecklad, men ingen stark kindbildning 
får störa huvudets (med skägget) rektangulära form.

Ögonen skall vara medelstora, ovala och riktade framåt. De 
skall vara mörka med livligt uttryck. Ögonkanterna skall ligga 
väl an.

Hängöronen skall vara högt ansatta och vikta. De skall vara 
V-formade och öronens inre kant skall ligga mot kinderna. 
Öronen skall vara symmetriskt burna och riktade framåt mot 
tinningarna. Öronvikningen skall vara parallell och inte ligga 
ovanför skallens plan.

Den starka och muskulösa nacken skall vara flott välvd och halsen 
skall harmoniskt och jämnt övergå i manken. Halsen skall vara 
kraftigt ansatt, smäcker, ädelt böjd och vara i proportion till hun-
dens kroppsmassa. Halshuden skall vara stram och utan rynkor.

Rygglinjen skall från manken slutta något bakåt.

Manken skall utgöra överlinjens högsta punkt.

Ryggen skall vara kraftig, kort och stram.

Ländpartiet skall vara kort, kraftigt och djupt. Avståndet från 
sista revbenet till höften skall vara kort, varvid hunden verkar 
kompakt.

Korset skall vara lätt rundat och omärkligt övergå i svansansätt-
ningen.

Bröstkorgen skall vara måttligt bred, vara oval i genomskärning 
och nå till armbågarna. Förbröstet skall vara markant utvecklat 
genom bröstbensknappen.

Flankerna skall inte vara överdrivet uppdragna utan bilda en 
vackert böjd linje.

Nosparti

Läppar

Käkar/Tänder

Ögon

Öron

Hals:

Kropp:

Rygglinje

Manke

Rygg

Ländparti

Kors

Bröstkorg

Underlinje



Svansen skall vara naturlig (okuperad). En svans som är formad 
som en sabel eller skära eftersträvas.

Framstället skall sett framifrån vara kraftigt, rakt och inte trångt 
ställt. Underarmarna skall sedda från sidan vara raka.

Skulderbladen skall ligga tätt an mot bröstkorgen. Skuldrorna 
skall vara väl musklade på bägge sidor om skulderbladen och nå 
över bröstkotornas taggutskott. De skall vara så snedställda som 
möjligt och väl tillbakalagda. Vinkeln mot horisontallinjen skall 
vara ca 50 grader.

Överarmarna skall ligga väl an mot kroppen. De skall vara kraftiga 
och muskulösa. De skall vara vinklade ca 95-105 grader mot 
skulderbladen.

Armbågarna skall ligga väl an och varken vara utåt- eller inåt-
vridna.

Underarmarna skall från alla sidor sedda vara fullkomligt raka, 
kraftigt utvecklade och väl musklade.

Handlovarna skall vara kraftiga, stadiga och bara lätt avvika från 
underarmslinjerna.

Mellanhänderna skall sedda framifrån vara lodräta. Sedda från 
sidan skall de vara något snedställda. De skall vara kraftiga och 
något fjädrande.

Framtassarna skall vara korta och runda med välvda och tätt intill 
varandra liggande tår (kattfötter). Klorna skall vara korta och 
mörka. Trampdynorna skall vara hårda.

Bakbenen skall sedda från sidan vara snedställda. Sedda bakifrån 
skall de vara parallella och inte trångt ställda.

Låren skall vara måttligt långa. De skall vara breda med kraftig 
muskulatur.

Knäna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underbenen skall vara långa, kraftiga, seniga och övergå i kraft-
fulla hasor.

Hasorna skall vara utpräglat vinklade, kraftiga och stabila samt 
varken vara inåt- eller utåtriktade.

Svans

Extremiteter:

Framställ:

Skulderblad

Överarm

Armbåge

Underarm

Handlov

Mellanhand

Framtassar

Bakställ:

Lår

Knäled

Underben

Has



Mellanfötterna skall vara korta och lodrätt ställda.

Baktassarna skall ha korta, välvda och tätt intill varandra liggande 
tår. Klorna skall vara korta och svarta.

Rörelserna skall vara elastiska, eleganta, kvicka i vändningarna, 
fria och marktäckande. Frambenen skall ta för sig framåt så mycket 
som möjligt. Bakbenen skall ge det erforderliga påskjutet och vara 
mycket marktäckande och fjädrande. Ena sidans framben och 
andra sidans bakben skall föras framåt samtidigt. Rygg, ledband 
och leder skall vara fasta.

Huden skall ligga stram på hela kroppen.

Pälsen skall vara spänstigt hård och tät. Den skall bestå av tät 
underull och hårt täckhår som skall vara åtliggande över hela 
kroppen och inte vara för kort. Täckhåret skall vara strävt och 
tillräckligt långt för att dess struktur skall kunna bedömas. Det 
skall varken vara borstigt eller vågigt. Pälsen på benen tenderar 
att inte vara riktigt så hård. På pannan och öronen skall pälsen 
vara kort. Som typiska kännetecken skall det på nospartiet finnas 
skägg som inte får vara för mjukt, samt buskiga ögonbryn som 
skall skugga ögonen lätt.

Rent svart med svart underull
Peppar och salt 
Svart och silver
Rent vit med vit underull

För peppar och salt gäller som mål en mellanton med lika förde-
lad, väl pigmenterad pepparfärgad och grå underull. De tillåtna 
färgnyanserna är från mörkt järngrå till silvergrå. Alla färgvarian-
terna måste uppvisa en mörk mask som harmoniskt skall anpassa 
sig till varje färgslag och understryka uttrycket. Tydligt ljusa tecken 
på huvudet, bröstet och benen är inte önskvärda.

För svart och silver gäller som avelsmål svarta täckhår med svart 
underull. Vita tecken skall finnas över ögonen, på kinderna, i 
skägget, på strupen, som två skilda trekanter på framsidan av 
bringan, på mellanhänderna, tassarna, på innansidan av bakbenen 
och under svansen. Panna, hals och öronens utsida skall liksom 
täckhåret vara svarta.

Mellanfot

Baktassar

Rörelser:

Hud:

Päls:

Pälsstruktur

Färg



Storlek/vikt:

Mankhöjd

Vikt

Fel:

Allvarliga fel:

Hanhundar och tikar: 30-35 cm

Hanhundar och tikar: 4,5-7 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhål-
lande till graden av avvikelse.

- grov eller rund skalle
- pannrynkor
- kort, spetsigt eller smalt nosparti
- tångbett
- starkt framträdande kindmuskulatur
- ljusa ögon; för stora eller runda ögon
- lågt ansatta eller mycket långa, olikt burna öron
- hakpåse
- löst halsskinn, smal halsrygg
- för lång, uppdragen eller svag rygg
- karprygg
- sluttande kors
- svans som direkt från sin ansättning bärs in över ryggen 
- långa tassar
- passgång
- för kort, lång, mjuk, vågig eller silkesaktig päls
- sotig päls
- brun underull
- hos peppar och salt: ålstreck eller svart sadel
- hos svart och silver: inte klart från varandra skilda brösttrianglar
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden 
 föreskrivna med upp till 1 cm

- grov eller tunn, låg- eller högställd
- omvänd könsprägel (t ex maskulin tik)
- utåtvridna armbågar
- rakt eller hjulbent bakställ
- för långa underben
- inåtvridna hasor
- för korta mellanfötter
- vit eller fläckig päls hos färgslagen svart eller peppar och salt.
- fläckig päls hos färgslagen svart och silver eller vit
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden 
 föreskrivna med mer än 1 cm men mindre än 2 cm



Diskvalificerande fel:

Nota bene:

Testiklar:

- missbildningar av varje slag
- otypisk
- bettfel som över-, under- eller korsbett
- enskilda grava fel som konstruktions-, päls- och färgfel
- mankhöjd som över- eller underskrider den i standarden   
 föreskrivna med mer än 2 cm
- skyggt, aggressivt, ilsket, överdrivet misstänksamt, nervöst   
 uppträdande

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg 
eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka 
dess hälsa och sundhet.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 
normalt belägna i pungen.
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HANDLINGSPLAN  
RAS-projektet Dvärgschnauzer  
 
 
Åtgärd 

 
Ansvarig 

Skall vara 
klart, datum 

 
Kommentar 

 
Klart 

Uppfödarmöte, Nora, information om RAS-arbete 
Genetikföreläsning färgavel, Per-Eric Sundgren 

Styrelsen 
 

2002-10-30 Info utförd av Pauline 
Björklund 

2002-10-?? 
 

Uppfödarmöten 
- Vetlanda  
- Gävle 
- Göteborg 
- Degerfors – enkätförslag presenteras 
- Stockholm 

Pauline 
Björklund 
Susanne 
Andreasson 
Maria 
Landergård 

2003-06-30  Resultatet av
diskussionerna redovisas 
vid uppfödarmötet  
2003-10-25 

2003-10-25 

Uppfödar-/medlemsmöte I Örebro Styrelsen 2003-10-31 Skriftlig rapport från mötet 
genomfört 2003-10-30 

2003-10-30 

Enkäterna klara 
Hundägare, uppfödare, exteriördomare 

Styrelsen   2003-12-31  

Utvärdering av statistiken från försäkringsbolagen Styrelsen 2003-12-31 Utförs av Susanne 
Andreasson Weiszbach 

 

Enkäter utskickade till hundägare och uppfödare Styrelsen  Utfört av Yvonne 
Kronstrand 

2004-08-31 

Sammanställning av enkäter till hundägare och uppfödare Styrelsen 2004-10-31 Utförs av analytiker 
Yvonne Kronstrand 

2004-10-30 

Fastställa inavelsgraden samt besluta om policy för denna Styrelsen 2004-04-30 Utfört av Karin Strålman 2005-02-26 
Presentation av resultat av nulägesanalysen vid medlemsmöte i 
samband med Dvärgschnauzercupen 2004 

Styrelsen 2004-05-09 Mötet inställt och insatsen 
skjutet till uppfödar-
/medlemsmöte i oktober 

2004-10-25 

Slutlig diskussion om avelsstrategien vid uppfödarmöte hösten 
2004 

Styrelsen 2004-10-30 Skriftlig rapport finns från 
mötet genomfört 2004-10-
25 

2004-10-25 

2005-12-27  1(1) 
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Åtgärd 

 
Ansvarig 

Skall vara 
klart, datum 

 
Kommentar 

 
Klart 

Skrivning av Dvärgschnauzerringens förslag till avelspolicy samt 
avelsstrategi påbörjas, oktober 2004 

Styrelsen 2005-02-28 Utförs av Christina 
Forslund 

2005-12-27 

Avelskommittén bedömer resultatet av analys och bedömningar 
genomförda av uppfödar-/medlemsmöten samt styrelsen 

Avelskommittén  Möten genomförda 2005-
02-27 samt 2005-05-14 

2005-05-14 

Information och diskussion om avelspolicy och avelsstrategi vid 
medlemsmöte i samband med Dvärgschnauzercupen 

Styrelsen   2005-05-31 Enligt protokoll 2005-05-09

Styrelsens fastställande av avelspolicy och avlesstrategi, för 
insändande till SKK 

Styrelsen    2005-06-12

 
Dvärgschnauzerringens styrelse 
 / e.u. 
 
 Christina Forslund 
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Rapport från Dvärgschnauzerringens uppfödarmöte  
den 25 oktober 2003 

 
Ärenden  Inbjudan till mötet gjordes i ”bladet” nr 2/2003 samt på 

Dvärgschnauzerringens hemsida. Ärendena enligt kallelsen var följande: 
Fortsatt information och diskussion om avelsstrategin 
Presentation av enkätundersökningen 
Vilken information/utbildning behöver nya och gamla uppfödare? 
Hur når vi ut till nya uppfödare? 

 
Syfte 

 
Syftet med uppfödarmötet var att fortsätta dialogen mellan 
Dvärgschnauzerringens styrelse och föreningens uppfödare gällande 
avelsstrategin, rasens stora registreringsökning samt omhändertagandet av nya 
och gamla uppfödare. Dessutom fanns tanken att utöka de deltagande 
uppfödarnas nätverk genom att åstadkomma nya kontakter under mötet. 

 
Mål 

 
Målet med mötet var att öka deltagarnas kunskaper om arbetet med 
avelsstrategin, tillföra deltagarnas synpunkter på vår ras till arbetet med 
avelsstrategin samt att få idéer till insatser för utveckling av uppfödare inom 
rasen dvärgschnauzer. 

 
Deltagare 

 
Deltagarna redovisas i bilaga 1 
 
Mötet leddes av Christina Forslund, Dvärgschnauzerringens ordförande  

 
Dokumentation 

 
Följande dokument delades ut till deltagarna: 

- Utdrag ur Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur 
- Avelspolicy för Svenska kennelklubben 
- Grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund 
- Preliminär handlingsplan för RAS-projektet, Dvärgschnauzer 
- Uppgifter från försäkringsbolagen if och Folksam om dvärgschnauzer 

Mötet genomfördes enligt dagordning, bilaga 2. 
 
Genomförande 

 
INLEDNING 

Ordförande inledde med att hälsa välkommen till detta viktiga möte och 
sammanfattade arbetet med avelsstrategin hittills. Avelsstrategin skall omfatta 
mål för rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation samt exteriör. 

  
STATISTIK FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAGEN 

Susanne presenterade statistik från försäkringsbolagen if och Folksam gällande 
ersättning för skador och sjukdomar för dvärgschnauzer. Se bilaga 3. 

 
 

 
2003 ÅRS UPPFÖDARMÖTEN 

Vetlanda fredagen den 28 mars  

Tre personer deltog med stort engagemang. I övrigt ingen rapport från mötet. 
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Göteborg lördagen den 5 april 

Antal deltagare inte redovisat. 
Allmän diskussion inriktad på sjukdomar. Önskemål om att styra den allmänna
diskussionen från ögonsjukdomar till andra problem. 

Gävle den 11 april 

Ingen rapport föreligger. 

Degerfors den 9 maj 

Genomgång av första förslag till enkät att sända till dvärgschnauzerägare. 
Många och långa diskussioner om frågorna och innehållet i stort. Väldigt 
mycket fokus från deltagarna på sjukdomar. Gavs uppdrag till styrelsen att  
arbeta vidare på enkäten utifrån de diskussioner som förts. 

Stockholm den ?? maj 

I denna redovisning har 17 uppfödare deltagit och lämnat sina synpunkter. 
Uppfödarna tyckte att våra hundar har bra exteriör, som givetvis skall 
förvaltas. Peppar/salt ska ha trefärgade strån. Det är viktigt att hundarna har 
”schnauzeruttryck” med sting! Storlekarna på våra hundar bör 
uppmärksammas. Se till att domarna mäter! Eventuellt kan man ordna 
mönstring med mätning. 
Då det gäller den mentala delen bör rasklubben satsa på att få igång aktiviteter 
med mentaltester. Målet bör vara att kunna visa upp individuella rasprofiler för 
avelshundar. Man angav att man upplever att nyfikenheten hos våra hundar 
har minskat. 
Förekomsten av vissa sjukdomar diskuterades. Dessutom framfördes 
synpunkter om eventuella fertilitetsproblem i vår ras. 
Önskemål om samordnade ögonspeglingar samt att uppfödare skall uppmana 
fler av sina valpköpare att ögonspegla. 
Oro för att för många regler skall sättas upp då det gäller dvärgschnauzeraveln. 
En önskan om att uppfödarna skall ta ett eget ansvar. 
Diskuterades att anledningen till ”färgparningar” skall anges. 
Och så skickade man en önskan till Dvärgschnauzerringens styrelse: Skriv 
rekommendationer för köp respektive foderavtal på hemsidan. 

  
ENKÄTERNA 

Information om arbetet med enkäterna. Optimismen vad gäller tidplanen för 
detta arbete har varit litet för stor och det har tagit längre tid än vi från början 
räknade med. Dock ingen oro att inte hinna producera och leverera en 
avelsstrategi till SKK inom utsatt tid. 

  
DVÄRGSCHNAUZERNS EGENSKAPER 

Diskussioner gällande rasens historik, nuläge och framtid. Grupparbeten  
genomfördes enligt uppgifter i bilaga 4, 5 och 6. 
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Resultat 

Grupparbete 1 

Dvärgschnauzern har följande egenskaper 
 
Råttfångare  Robust 
Vaktare – larmare Viljestark 
Pigg, alert  Stor personlighet 
Hög integritet  Anpassningsförmåga (kan vara med överallt) 
Trogen  Positiv (kan umgås med andra hundar) 
Robust  Liten och behändig 
 
Grupparbete 2 

Förvaltar vi i dag de ursprungliga egenskaperna? 
Ja, dvärgschnauzern har de egenskaper som beskrivs i grupparbete 1.  
Det är viktigt att nu och i framtiden noggrant välja avelsdjur utifrån de  
egenskaper vi önskar oss. Viktigt att höja blicken i vårt sökande efter avelsdjur.

Grupparbete 3 

Vilken hund vill vi ha och till vilken funktion? 
Vi vill behålla följande egenskaper: 
Lugn  Sansad 
Jämn  ”Lättanpasslig” 
Stabil  Nyfiken (kan vara reserverad, men inte rädd) 
Livlig  Självständig 
”Stor hund i litet format” 
Fortfarande en dvärg till storleken 
Social sällskapshund 
Allround 

  
INAVELSGRADEN 

Vid denna punkt konstaterades att mer kunskap behövs. Därför kommer 
Dvärgschnauzerringen under våren 2004 att ordna en utbildningsdag i genetik 
med Lennart Swenson. 

  
UTSTÄLLNING AV KUPERADE HUNDAR 

Kort diskussion om utställning av kuperade hundar. Ingegärd redovisade 
samtal med SKK där han berättat att vi kommer att kunna ställa ut kuperade 
hundar t o m 2008 då Världsutställningen går av stapeln i Sverige. Inga 
önskemål om ytterligare åtgärder framfördes. 

 
Kommentar och 
bedömning 

 
Engagemanget från alla deltagarna var mycket stort under mötets alla 
diskussioner. 
 
Redovisade synpunkter kommer att ligga till grund för utarbetandet av 
avelsstrategi för dvärgschnauzerrasen. Styrelsen arbetar vidare på denna enligt 
preliminär handlingsplan för RAS-projektet, bilaga 7.  
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Utvärdering Deltagarna ombads fylla i en utvärdering av uppfödarmötet, för möjlighet till 
utveckling av dvärgschnauzerringens framtida möten. Få hörsammade 
uppmaningen, men följande omdömen gavs: 

Det här var bra 

Många olika saker ang vår ras diskuterades 
Träffa andra uppfödare och höra deras tankar och synpunkter 
Trevlig dag med många intressanta diskussioner 
Alla hade möjlighet att ventilera sina åsikter 
Mycket intressant och lärorikt 

Det här var mindre bra 

Tiden gick för fort 
Synd att det inte var så många som kom 

Jag skulle vilja lära mig mer om 

Genetik (2 st) 
Inavelsfrågor 
Exteriör 
Hur fungerar parningar med färgblandning? Varför, hur, vilka färger? 
Avelslära ”typ” PerErik Sundgren 
Färglära för schnauzer 
Avel  

 
 

Dvärgschnauzerringen 
 
 
Christina Forslund 
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Rapport från Dvärgschnauzerringens uppfödar-/medlemsmöte  
den 30 oktober 2004 

 
 
Ärenden  

 
Inbjudan till mötet gjordes i Notisbladet nr 3/2004 samt på 
Dvärgschnauzerringens hemsida. Ärendena enligt kallelsen var ett enda, 
nämligen: 
RAS-arbetet  
- Vi presenterar resultatet av analysen till grund för utformandet av 
avelsstreategin 
- Presentation av förslag till avelsstrategi 
- Diskussion 

 
Syfte 

 
Syftet med uppfödar-/medlemsmötet var att återigen komma till en dialog 
mellan Dvärgschnauzerringens styrelse, föreningens uppfödare och andra 
medlemmar gällande avelsstrategin.  
 
Som alltid fanns tanken att utöka de deltagande uppfödarnas nätverk genom 
att åstadkomma nya kontakter med likasinnade under mötet. 

 
Mål 

 
Målet med mötet var att öka deltagarnas kunskaper om arbetet med 
avelsstrategin, tillföra deltagarnas synpunkter på vår ras till arbetet med 
avelsstrategin samt att få idéer till insatser för utveckling av uppfödare inom 
rasen dvärgschnauzer till grund för det slutliga utformandet av avelsstrategi för 
rasen dvärgschnauzer. 

 
Deltagare 

 
Deltagarna redovisas i bilaga 1 
 
Mötet leddes av Christina Forslund, Dvärgschnauzerringens ordförande  

 
Dokumentation 

 
Följande dokument delgavs deltagarna: 

- Rapport från sammanställning av enkät till hundägare samt uppfödare 
- Spindeldiagram från MH gällande Dvärgschnauzer svart samt 
 Dvärgschnauzer alla färger 
- Uppgifter från försäkringsbolagen if och Folksam om dvärgschnauzer 

Mötet genomfördes enligt dagordning, bilaga 2. 
 
Genomförande 

 
INLEDNING 

Ordförande inledde mötet samt hälsade alla välkommen.  
Snabb sammanfattning av uppdraget med framtagande av avelsstrategi samt 
genomgång av Dvärgschnauzerringens arbete hittills. Avelsstrategin skall 
omfatta mål för rasens hälsa, funktion, mentalitet, genetisk variation samt 
exteriör. 
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REDOVISNING AV GENOMFÖRDA ANALYSER 
 
Statistik från försäkringsbolagen 

Ted presenterade statistik från försäkringsbolagen if och Folksam gällande 
ersättning för skador och sjukdomar för dvärgschnauzer. Se bilaga 3. Statistik 
från Agria finns redovisas i bilaga 4. 

 
 

 
Redovisning av uppfödar-/medlemsmöten 

Medlems- och uppfödarmöten där frågan om avelsstrategin behandlats finns 
redovisade i rapport, som kommer att läggas ut på Dvärgschnauzerringens 
hemsida. Rapporten gäller följande möten: 
 
Vetlanda fredagen den 28 mars 2003 
Göteborg lördagen den 5 april 2003 
Gävle den 11 april 2003 
Degerfors den 9 maj 2003 
Stockholm maj 2003 

  
Diagram från mentalbeskrivning 

Sedan en tid tillbaka finns sammanfattande s k ”spindeldiagram” för de hundar 
av vår ras som genomfört mentalbeskrivning, s k MH. De spindeldiagram som 
finns gäller ”Dvärgschnauzer svart” samt ”Dvärgschnauzer alla färger”.  

  
Inavelsgrad – övrig genetik 

Den 13 mars 2004 arrangerade i SSPKs regi en föreläsning om genetik av 
Lennart Swenson. (Utbildningstillfället ordnades ursprungligen av 
Dvärgschnauzerringen, men genomfördes av ekonomiska skäl av SSPK.) 
 
Vid föreläsningen visades bl a uppgifter tagna ur ”Lathunden”, Genetica. Med 
bl a ”farfarskurvor” samt flest rekommenderade antal valpar per föräldradjur 
under dess livstid. Lennart Swenson överlämnade till respektive rasklubb de 
uppgifter som han inför föreläsningen tagit fram.  

  
Hundägarenkät - rapport 

Yvonne Kronstrand, analytiker, som hjälpt oss finslipa enkäter till hundägare 
och uppfödare samt tagit emot svaren och sammanställt dem till rapporter, 
redovisade sitt arbete samt resultatet från enkätundersökningarna. Resultatet 
redovisas i bifogad rapport., enligt bilaga 5. 

  
BEDÖMNING SAMT FÖRSLAG TILL KONKRETA ÅTGÄRDER 

Diskussionerna omkring varje fråga under ”Redovisning av genomförda 
analyser” enligt ovan presenteras här, samt i förekommande fall, tillsammans 
med de förslag till åtgärder som mötet kom fram till. 
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Statistik från försäkringsbolagen 

Konstaterades att en osäkerhet för redovisningen av siffror för vit 
dvärgschnauzer, eftersom den representeras av relativt få individer i 
försäkringen.  
Bedömning: Med de uppgifter som kan visas i dag kan vi konstatera att för 
dvärgschnauzer gäller att urinsten har ersatts i relativt hög grad för alla färger. 
Övriga slutsatser var svårare att dra.  
Förslag till åtgärd: Gavs i uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med 
uppgifterna om sjukdomar och ta fram andelen drabbade hundar (%) av det 
totala antalet för att kunna göra mer exakta bedömningar. Detta skall 
genomföras under 2005. 

  
Uppfödar- och medlemsmöten 

Vid dessa möten har gjorts vissa analyser och bedömningar samt lämnats 
förslag till åtgärder. 
Bedömning: De flesta frågorna har gällt exteriör och funktion 
- Vi tycker att vi har bra exteriör på våra hundar, med behov av 
detaljutveckling och åtgärder för justering av tendensen med ökning av 
storleken.  
- Problem med pälsar färger kvarstår och bör uppmärksammas även i 
fortsättningen. 
- Farhågor om eventuella fertilitetsproblem framfördes. 
- Konstaterades att vi behållit råtthundens funktioner och att dessa är önskade 
även i framtiden, d v s lugn och stabil, livlig, robust, kavat, ”lättanpasslig”, 
nyfiken och självständig hund. 
Förslag till åtgärd:  
- Gavs i uppdrag till styrelsen att arbeta på att bearbeta problemet med, som 
man uppfattar det, ökande storlek. Gavs förslag på obligatorisk mätning vid 
utställning. 
- Styrelsen bör arbeta vidare på stöd för att förbättra pälsar och färger.  
- Se över om det finns fakta som stöder eventuella fertilitetsproblem, vad de i 
så fall består i eventuella lämpliga åtgärder. 
- Förslag gällande funktion redovisas under ”Mentalprov” nedan.   

  
Mentalprov 

Bedömning: För att kunna göra bedömningar av dvärgschnauzerns 
utvecklingen då det gäller den mentala statusen behöver vi utveckla 
hundägares, uppfödares och styrelsens kunskaper. Dessutom behöver vi utöka 
det material som är möjligt att bedöma. 
Förslag till åtgärder:  
- Arrangera utbildningar om etologi/mentalitet samt våra prov-
/beskrivningsformer bl a MH. 
- Arrangera MH för att utöka bedömningsbasen. 

  
Inavelsgrad 

Bedömning: Kunskaper hos uppfödare och funktionärer antas behöva 
utvecklas ytterligare. Tills kunskaperna eventuellt kommer att ge andra 
bedömningar är det lämpligt att lita till genetikernas rekommendationer. 
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Förslag till åtgärder:  
- Genomför återkommande utbildning i genetik. 
- Följ tills vidare genetikernas förslag till maximerat antal valpar för avelshund 
under dess livstid. Förmedla detta som en rekommendation från 
dvärgschnauzerringen. 

  
Rapport från hundägar- och uppfödarenkät 

Bedömning: xxxxxxxxxxx 
Förslag till åtgärder: xxxxxxxxxx 

 
Kommentar  

 
Redovisade bedömningar och förslag till åtgärder kommer att ligga till grund 
för utarbetandet av avelsstrategi för dvärgschnauzer. Styrelsen arbetar vidare 
på denna enligt plan som styrelsen tar beslut om efter kontakt med SSPK, som 
håller i den slutliga handlingsplanen.  

 
Avlutning 

 
Ordföranden, Christina Forslund tackade alla för stort engagemang och 
avslutade mötet. 

 
 

Dvärgschnauzerringen 
 
 
Christina Forslund 
 
 
Bilagor 

Bilaga 1 Deltagarlista 
Bilaga 2 Dagordning 
Bilaga 3 Sammanställning av statistik från försäkringsbolagen – Folksam, if 
Bilaga 4 Sammanställning av statistik från försäkringsbolagen – Agria 
Bilaga 5 Rapport resultat av hundägar- och uppfödarenkäterna 
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Dvärgschnauzerns historik, bilaga 8 - RAS 
 
Utomlands 
Runt Frankfurt am Main uppträdde en schnauzerdvärghund kring förra sekelskiftet 
under namnet strävhårig dvärgpinscher. Det var ingen lätt uppgift att ur olika former, 
storlekar och typer och ur virrvarret av hårda, mjuka och silkesaktiga pälsstrukturer ta 
fram en liten hund som exteriört och temperamentmässigt till fullo motsvarade sin 
större rasfrände, Schnauzern. 
 
Till en början kallades rasen för ”strävhårig pinscher”, vilket talar om att det var en 
blandning av schnauzer och pinscher. För att få fram dvärgschnauzer korsade man 
små mellanschnauzer med Dvärgpinscher och Affenpinscher. Rykten säger också att  
andra raser skulle vara inkorsade t.ex. foxterrier, men detta är obekräftade uppgifter 
och kan därför bara betraktas som spekulationer. Dvärgschnauzern hade från början 
många färger, förutom gråmelerade och svarta fanns även gulbruna, viltfärgade, 
”black and tan” med flera färger. Den kände tyske uppfödaren Josef Bertha började 
intressera sig för rasen på 1800-talet och det var också han som började renodla 
färgen peppar/salt. Svarta hundar eller svarta med bruna tecken var annars de 
vanligaste färgvarianterna bland dvärgschnauzer i början av 1900-talet. Peppar/salt 
eller älgfärgade fanns också men var betydligt mer ovanliga. Det skulle dröja 
ytterliggare ett par decennier innan peppar/salt blev den vanligaste färgvarianten (i 
Sverige ända in på 1950-talet). Svart /silver och vita började synas på utställningar 
på kontinenten först på 1970-talet.  Svart /silver får sitt absoluta genombrott under 
detta årtionde. Antalet registreringar ökar explosionsartat. Färgen svart/silver 
kommer från peppar/salt med speciella färganlag.  
  
Från början var rasen ganska oädla gårdshundar med stark vaktinstinkt men de var 
också råttfångare av stora mått och fick därför ofta tjänstgöra i stall och på gårdar. 
För att förhindra råttbett kuperades svans och öron.  
Namnet pinscher kommer förmodligen från det engelska ordet ”pinsch” som betyder 
nypa. Redan på 1700-talet hade nämligen schnauzrar emigrerat till England. 
Schnauzer är en av ett mycket fåtal raser som kan hålla kvar sitt byte genom att hålla 
fast det mellan framtassarna. Ordet ”schnauzer” dyker upp i litteraturen för första 
gången 1842 när J Gotthelf använder det som synonym till strävhårig pinscher. 
”Schnauz” betyder mustasch på tyska.  
Omkring 1850 accepterades den strävhåriga pinschern som egen ras. 1879 
introducerades den enligt uppgift för första gången på hundutställning i Hannover och 
i september 1890 kan man med bestämdhet säga att det var dvärgschnauzrar som 
deltog på en hundutställning i Stuttgart. På ovan nämnde Josef Berthas initiativ 
bildades så den tyska ”Pinscher- Schnauzer Klubb” den 3 mars 1895.  
Tre tyska avelshanar utgör det kända ursprunget av rasen, nämligen den svarta 
Peter von Westerberg född 1902, Prinz von Rheinstein född 1903 som var svart med 
gula tecken samt Lord von Dornbusch född 1904 och vars färg inte är omnämnd men 
att döma av den bild som finns av honom var han förmodligen svart. Champion Peter 
von Westerberg liksom hans son Prinz von Rheinstein anses ligga bakom en mycket 
stor del av dagens dvärgschnauzer.  
 
Sverige  
Till Sverige kom den första schnauzern år 1913 men vår ras benämndes då som 
”tysk strävhårig pinscher”. Först 1918 omtalas den som dvärgschnauzer i svenska 
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kennelklubbens stamböcker, men inte förrän på 1930-talet började dvärg och 
mellanschnauzer att konsekvent delas upp i separata raser i stamböckerna.  
1916 omnämns 2 strävhåriga dvärgpinscher i Svenska Kennelklubbens stamböcker, 
en uppges vara peppar/saltfärgad nämligen ”Lottchen von Zahna” samt ”Zenta von 
Zahna” som var gulbrun. 1917 registreras de som affenpinscher! På den här tiden 
registrerades endast de hundar som deltog på hundutställningar och inte som idag 
då vi registrerar alla hundar som föds varje år.  
1918 registrerades de första ”riktiga” dvärgschnauzerna nämligen helsyskonen 
”Masur Baltisch-Zwergenhort” och ”Antoscha Baltisch-Zwergenhort” bägge var 
peppar/saltfärgade och hade importerats från Lachner von Frommer i Tyskland av fru 
Désirée Örn i Stockholm. Samma år importerar fru Örn ”Gretl von Unterberg” från 
Josef Beisl i Österrike. Med dessa hundar grundade fru Désirée Örn sin 
dvärgschnauzeruppfödning och sitt kennelnamn ”av Håknäs”, och blir härigenom 
Sveriges första registrerade dvärgschnauzerkennel.   
Under 30-talet är fortfarande inte färgerna renodlade. Nämnas kan också att efter en 
svart import föds det t.o.m. en valp som är svart med sandfärgade tecken 
(föregångare till svart/silver). Peppar/salta är fortfarande mer älgfärgade men med 
hjälp av importer så utvecklas färgen i mer positiv riktning. 
Under 40- och 50-talet registrerades ytterligare ett par kennlar med uppfödning av 
svart och peppar/salt. Under 50-talet tog dvärgschnauzeruppfödningen verklig fart. 
Förutom de sedan tidigare registrerade kennlarna etablerades nu även nya kennlar. 
Flertalet av dessa kennlar tog under 40-, 50- och 60-talet in flera importer som hade 
stor betydelse för rasens utveckling i Sverige. Två uppfödare till som har haft stor 
betydelse för rasens utveckling var "Hans Wolgast" som startade sin kennel 1928 
och vars hundar syntes på utställningar till en bra bit in på 60-talet. Han importerade 
också en rad för aveln betydande importer. Den andra personen är "Ebba Möller" 
som var verksam från 1940-talet med andra raser och började med Dvärgschnauzer 
på 50-talets senare del och fortsatte ända in på 70-talet. Även här har vi en dam som 
framför allt genom sina framstående importer betytt oerhört mycket under flera 
decennier. Båda dessa uppfödare har dessutom erövrat Hamiltonplaketten för sina 
insatser inom hundaveln. 
 
1949 införde Svenska Kennelklubben förbud mot kupering av öron i Sverige.  
 
FCI godkänner färgen svart/silver 1977 och under 80-talet ökar registreringarna av 
dvärgschnauzer. 1989 införs kuperingsförbud av svansar.  
 
Dvärgschnauzerns popularitet fortsätter att öka under 90-talet. Under vissa år går 
svart/silver om svart och peppar/salt i antalet registreringar. 1996 importeras den 
första vita dvärgschnauzern från Tyskland till Sverige. I Tyskland har färgen funnits 
sedan 70-talet.  
 
Enskilda uppfödare började ögonspegla sina hundar i mitten av 80-talet. I början av 
90-talet får Svenska Schnauzer-Pinscher klubben, på begäran av 
Dvärgschnauzerringen, igenom central registrering av ögonlysningsresultat hos 
Svenska Kennelklubben. Den centrala registreringen möttes av hårt motstånd i 
början men ses idag som en hjälp i avelsarbetet avseende ögon.  
Under 90-talet går Sverige med i EU och gränserna öppnas och resa med hund är 
plötsligt möjligt under vissa förutsättningar.  

 2



I slutet av 90-talet, närmare bestämt 1998, öppnades åter stamböckerna för att 
bredda avelsbasen. På 80-talet stängdes stamböckerna vilket innebar 
registreringsförbud av avkommor efter hundar med olika färger. Öppningen av 
stamböckerna gav uppfödare möjlighet att para över färgerna. I dagsläget finns ingen 
utvärdering av resultaten avseende antalet1 parningar över färgerna eller kvaliteten.   
Från att det funnits ett fåtal registrerade kennlar i början/mitten av 1900-talet finns det 
år 2006 i september ca 216 registrerade kennlar.   
 
[Oktober 2006] 

                                                 
1 SKK Avelsdata; Antal parningar fördelat på färger januari-november 2006: 
(76,7 % är ej parning över färgerna) (13,1 % svart/silver och svart) (3,1 % svart/silver och peppar/salt) 
(2,5 % svart och peppar/salt) (1,1 % vit och peppar/salt) (2,2 % svart och vit) (1,1 % vit och svart/silver) 
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Uppgifter från försäkringsbolagen If och Folksam om Dvärgschnauzer 
 
If 
 
Antal försäkrade hundar 2002-12-31 
 
P/S 275 S 373 S/S 407  V 60   Totalt antal 1115 st 
 
Antal utbetalda Vet försäkringar från 1998-01-01 – 2002-12-31 
 
P/S 189 S 286 S/S 322 V 13 Totalt antal 810 st 
 
Exempel på diagnos och antal utbetalda premier uppställda efter storleksordning 
P/S  S  S/S  V 
 
Pyromentra* 18 st  Pyromentra* 16 st  Urinsten nedre urinvägar 38 st Hälta UNS 2st 
Akut Gastroenternit 8 st  Urinsten nedre urinvägar 15 st Förlossningskomplikationer 16 st Symtom ej faställd  
Kräkning 7  Akut Gastroenternit 11 st Kräkning 13 st  Feber 
Symtom ej klar 7 st  Klo/klokapsellbrott 11 st Pyromentra 12 st  Akut Stomatit 
Övre Neoplasier underhud 7 st Bitsår underhud 10 st Bitsår underhud 11 st Diarre 
Urinsten nedre Urinvägar 7 st Kräkning 9 st  Akut Gastrit 7 st  Ö neoplastiska hud  
Bitsår underhud 6 st  Hälta UNS 7 st  Akut gastroenterit 7 st Akut prostatit 
Tumör Juver 6 st  Förlossningskompl  7 st Klo/klokapsellbrott 7 st Akut testikel infl 
Förlossningskompl  5 st Ö Neoplasier hud underhud 6 st Ö neoplasier hud underhud 6 st Fraktur 
Diskbråk 5 st  Tumör Juver 6 st  Hälta UNS 6 st  Urinsten 
 

 
Uppgifter från folksam 
 
Antalet försäkrade hundar 
 
2001 P/S 168 S 90 S/S 154 V 10  Summa totalt 422 st 
2002 P/S 317 S 174 S/S 186 V 12 Summa totalt 689 st 
2003 P/S 588 S 370 S/S 249 v 30 Summa Totalt 1237 st 
 
Antalet utbetalda premier 
 
2001 P/S 11 S 3  S/S 15 V 1 Summa totalt  30 st 
2002 P/S 25 S 13 S/S 22 V 0 Summa totalt 61 st 
2003 P/S 53 S 17 S/S 20 V 2 Summa totalt 92 st 
 
Exempel på diagnos och antal utbetalda premier uppställda efter storleksordning 
 
P/S  S  S/S  V 
 
Akut gastroenterit  9 st Kräkning 5st  Akut gastroenterit 5 st                             Eklampsi  
Diarre kräkning 7   Förlossningskoml 3 st Kräkning 5 st  mekaniska skador 
Hälta UNS 3 st  Pyometra 2 st  Symtom utan faställd orsak 5st                                 
Tonsilit 3 st  Tonsilit 2 st  Pyometra 3 st 
Urinsten i nedre urinvägar 3 st Urinsten i nedre urinvägar 2st Klo/klokapsellbrott 3 st 
Klo/klokapsellbrott 2st Tumör i äggstockar 2 st Akut magsäcksinflamation 2st 
Hud Underhud 2 st  Akut analsäcksinflamation  Hud Underhud 2st 
Primär värksvaghet 2 st   Hälta UNS 2 st 
Kronisk kolittyflit 2 st 
 
Folksam har ökat sitt antal försäkrade hundar de senaste åren. 1999 så hade dom bara 112 st  försäkrade Dvärg Schnauzrar alla varianter. 
Dom har de säkert flesta antal unga hundar försäkrade  Jämför man med if och Agria så har folksam väldigt lite antal utbetalda premier 



 



 Bilaga 11, Dvärgschnauzerringens förslag till avelspolicy samt avelsstrategi 

Sammanställning av resultat från enkät till hundägare och uppfödare 
 
Mag. och tarmrelaterade sjukdomar  9,5% 
Urinsten    5,3% 
Livmoderinflammation   3,1% 
Klor    2,4% 
Hud problem   2,2% 
Biten av annan hund   2,1% 
Borrelia    1,9% 
Halsfluss/ tonsillit   1,5% 
Urinvägsinflammation   1,5% 
Öroninflammation   1,5% 
Ögoninflammation   1,4% 
Prostatan    1,4% 
Juvertumör    1,4% 
Analsäcksinflammation  1,2% 
Epilepsi    1,2% 
Problem med Tänder   1,0% 
Tumör    0,8% 
Fettknölar    0,8% 
Diskbråk    0,8% 
Problem med skendräktighet  0,8% 
Ryggbesvär   0,7% 
Blåsljud på Hjärtat   0,5% 
 
Med vänlig hälsning 
Sussie Andreasson Weiszbach  

2005-02 



Beskrivningsprotokoll MH

1a.  Tar kontakt själv eller 
besvarar kontaktförsök  =
3,6/3,8

1b.  Följer med men är inte 
engagerad i testledaren.  =
3,2/3,4

1c.  Accepterar hantering.  
=3,1/3,3

2a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =3,1/3,7

2b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,8/3,4

2c.  Griper tveksamt, 
slläpper, håller, men drar 
inte emot.  =2,3/3,2

3a2.  Startar men avbryter. 
=2,1/2,9

3b2.  Griper inte, nosar på 
föremålet.  =1,6/2,4

4.  Är uppmärksam och i 
huvudsak lugn. Enstaka 
aktivitetshöjningar.  =
2,9/3,2

5a.  Intresserad, följer 
figuranten utan avbrott.  =
2,6/2,9

5b.  Visar inga 
hotbeteenden.  =1,4/1,5

5c.  Går fram när 
figuranten är aktiv på 
linjen.  =1,9/2,8

5d.  Leker inte men visar 
intresse.  =1,5/2,6

5e.  Visar inget intresse.  =
1,4/2,3

6a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,7/3,0

6b.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =1,6/1,9

6c.  Går fram till overallen 
när föraren står bredvid.  =
2,5/2,8

6d.  Liten båge eller liten 
tempoväxlingt vid någon 
av passagerna.  =1,9/2,2

6e.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på overallen vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,9

9a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =2,9/3,4

8b.  Kontrollerar och/eller 
handlar mot båda spökena. 
Kortare avbrott.  =3,8/3,7

8c.  Uppehåller sig i 
huvudsak framför eller 
bredvid föraren. Växlar 
mellan flyktstart och 
kontroll.  =2,8/2,9

8d.  Går fram till fig när 
föraren talar med fig och 
lockar på hunden.  =
2,2/2,6

8e.  Besvarar kontakten 
från figuranten.  =3,1/3,2

7a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,7/2,6

7b.  Går fram till skramlet 
när föraren står bredvid.  =
2,7/3,6

7c.  Liten båge el. liten 
tempoväxling vid någon av 
passagerna.  =1,5/1,6

7d.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på ljudkällan vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,7

8a.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =2,3/2,4

9b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,5/3,1

10.  Avtagande kontroller 
under lek / passivitet. 
Därefter oberörd.  =1,7/1,6
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Ras : Dvärgschnauzer, Svart

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från Brukshundmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +1 från jämförelsevärdet. 

Genomförda : 115
Avbryter MH : 1

08-03-01

1a    Kontakt, hälsning
1b    Kontakt, samarbete
1c    Kontakt, hantering
2a    Lek 1, leklust
2b    Lek 1, gripande
2c    Lek 1, dragkamp
3a2  Jakt, förföljande
3b2  Jakt, gripande
4      Aktivitet
5a    Avstånd lek, intresse
5b    Avstånd lek, hot/aggr.
5c    Avstånd lek, nyfikenhet
5d    Avstånd lek, leklust
5e    Avstånd lek, samarbete
6a    Överraskn., rädsla
6b    Överraskn., hot/aggr
6c    Överraskn., nyfikenhet
6d    Överraskn., kvarst rädsla
6e    Överraskn., kvarst intresse
7a    Ljudkänslig, rädsla
7b    Ljudkänslig, nyfikenhet
7c    Ljudkänslig, kvarst rädsla
7d    Ljudkänslig, kvarst intresse
8a    Spöken, hot/aggr
8b    Spöken, kontroll
8c    Spöken, rädsla
8d    Spöken, nyfikenhet
8e    Spöken, kontakt
9a    Lek 2, leklust
9b    Lek 2, gripande
10    Skott

MH-moment

OBSERVERA att texten redovisar beskrivning för närmast 
avrundade heltal för varje moment.Den inre cirkeln = 
medelvärden för brukshundar när hel ras /
flera raser valts annars medelvärdet för aktuell ras!

Provålder : 752,6Ofullständig MH:2
Beskrivare: 2Ägare: Avstår skott: 2

Oacceptabelt beteende: 0 Avsteg från avreaktion: 0

∆ Genetica



Beskrivningsprotokoll MH

1a.  Tar kontakt själv eller 
besvarar kontaktförsök  =
3,6/3,8

1b.  Följer med men är inte 
engagerad i testledaren.  =
3,1/3,4

1c.  Accepterar hantering.  
=3,1/3,3

2a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =3,1/3,7

2b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,8/3,4

2c.  Griper tveksamt, 
slläpper, håller, men drar 
inte emot.  =2,4/3,2

3a2.  Startar men avbryter. 
=2,1/2,9

3b2.  Griper inte, nosar på 
föremålet.  =1,5/2,4

4.  Är uppmärksam och i 
huvudsak lugn. Enstaka 
aktivitetshöjningar.  =
2,9/3,2

5a.  Intresserad, följer 
figuranten utan avbrott.  =
2,6/2,9

5b.  Visar inga 
hotbeteenden.  =1,3/1,5

5c.  Går fram när 
figuranten är aktiv på 
linjen.  =2,1/2,8

5d.  Leker inte men visar 
intresse.  =1,8/2,6

5e.  Blir aktiv men 
avbryter.  =1,5/2,3

6a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,7/3,0

6b.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =1,6/1,9

6c.  Går fram när föraren 
sitter på huk och talar till 
overallen  samt lockar på 
hunden.  =2,4/2,8

6d.  Liten båge eller liten 
tempoväxlingt vid någon 
av passagerna.  =1,8/2,2

6e.  Visar inget intresse.  =
1,4/1,9

9a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =2,9/3,4

8b.  Kontrollerar och/eller 
handlar mot båda spökena. 
Kortare avbrott.  =3,8/3,7

8c.  Uppehåller sig i 
huvudsak framför eller 
bredvid föraren. Växlar 
mellan flyktstart och 
kontroll.  =2,6/2,9

8d.  Går fram till fig när 
föraren talar med fig och 
lockar på hunden.  =
2,4/2,6

8e.  Besvarar kontakten 
från figuranten.  =3,1/3,2

7a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,7/2,6

7b.  Går fram till skramlet 
när föraren står bredvid.  =
2,8/3,6

7c.  Ingen 
tempoförändring eller 
undanmanöver.  =1,3/1,6

7d.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på ljudkällan vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,7

8a.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =2,3/2,4

9b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,5/3,1

10.  Avtagande kontroller 
under lek / passivitet. 
Därefter oberörd.  =1,8/1,6
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Ras : Dvärgschnauzer, Peppar & Salt

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från Brukshundmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +1 från jämförelsevärdet. 

Genomförda : 152
Avbryter MH : 3

08-03-01

1a    Kontakt, hälsning
1b    Kontakt, samarbete
1c    Kontakt, hantering
2a    Lek 1, leklust
2b    Lek 1, gripande
2c    Lek 1, dragkamp
3a2  Jakt, förföljande
3b2  Jakt, gripande
4      Aktivitet
5a    Avstånd lek, intresse
5b    Avstånd lek, hot/aggr.
5c    Avstånd lek, nyfikenhet
5d    Avstånd lek, leklust
5e    Avstånd lek, samarbete
6a    Överraskn., rädsla
6b    Överraskn., hot/aggr
6c    Överraskn., nyfikenhet
6d    Överraskn., kvarst rädsla
6e    Överraskn., kvarst intresse
7a    Ljudkänslig, rädsla
7b    Ljudkänslig, nyfikenhet
7c    Ljudkänslig, kvarst rädsla
7d    Ljudkänslig, kvarst intresse
8a    Spöken, hot/aggr
8b    Spöken, kontroll
8c    Spöken, rädsla
8d    Spöken, nyfikenhet
8e    Spöken, kontakt
9a    Lek 2, leklust
9b    Lek 2, gripande
10    Skott

MH-moment

OBSERVERA att texten redovisar beskrivning för närmast 
avrundade heltal för varje moment.Den inre cirkeln = 
medelvärden för brukshundar när hel ras /
flera raser valts annars medelvärdet för aktuell ras!

Provålder : 743,6Ofullständig MH:0
Beskrivare: 0Ägare: Avstår skott: 0

Oacceptabelt beteende: 0 Avsteg från avreaktion: 0

∆ Genetica



Beskrivningsprotokoll MH

1a.  Tar kontakt själv eller 
besvarar kontaktförsök  =
3,6/3,8

1b.  Följer med men är inte 
engagerad i testledaren.  =
3,1/3,4

1c.  Accepterar hantering.  
=3/3,3

2a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =3,2/3,7

2b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,8/3,4

2c.  Griper tveksamt, 
slläpper, håller, men drar 
inte emot.  =2,3/3,2

3a2.  Startar men avbryter. 
=2,1/2,9

3b2.  Griper inte, nosar på 
föremålet.  =1,7/2,4

4.  Är uppmärksam och i 
huvudsak lugn. Enstaka 
aktivitetshöjningar.  =
3/3,2

5a.  Intresserad, följer 
figuranten utan avbrott.  =
2,6/2,9

5b.  Visar inga 
hotbeteenden.  =1,3/1,5

5c.  Går fram när 
figuranten är aktiv på 
linjen.  =2/2,8

5d.  Leker inte men visar 
intresse.  =1,9/2,6

5e.  Blir aktiv men 
avbryter.  =1,6/2,3

6a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,5/3,0

6b.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =1,5/1,9

6c.  Går fram till overallen 
när föraren står bredvid.  =
2,7/2,8

6d.  Liten båge eller liten 
tempoväxlingt vid någon 
av passagerna.  =1,8/2,2

6e.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på overallen vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,9

9a.  Startar långsamt, blir 
aktiv, leker.  =3/3,4

8b.  Kontrollerar och/eller 
handlar mot båda spökena. 
Kortare avbrott.  =3,7/3,7

8c.  Uppehåller sig i 
huvudsak framför eller 
bredvid föraren. Växlar 
mellan flyktstart och 
kontroll.  =2,5/2,9

8d.  Går fram till fig när 
föraren talar med fig och 
lockar på hunden.  =
2,4/2,6

8e.  Besvarar kontakten 
från figuranten.  =3/3,2

7a.  Gör undanmanöver 
utan att vända bort blicken. 
=2,8/2,6

7b.  Går fram till skramlet 
när föraren står bredvid.  =
3/3,6

7c.  Liten båge el. liten 
tempoväxling vid någon av 
passagerna.  =1,5/1,6

7d.  Stannar upp. Luktar 
eller tittar på ljudkällan vid 
ett tillfälle.  =1,5/1,7

8a.  Visar enstaka 
hotbeteenden.  =2,3/2,4

9b.  Griper tveksamt eller 
med framtänderna.  =
2,6/3,1

10.  Avtagande kontroller 
under lek / passivitet. 
Därefter oberörd.  =1,9/1,6
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Ras : Dvärgschnauzer, Svart & Silver

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,2 i avvikelse från Brukshundmedelvärdet, som 
representeras av den inre ringen.  Centrum i diagrammet har således värdet - 1 och axlarnas 
yttre ändar har värdet +1 från jämförelsevärdet. 

Genomförda : 116
Avbryter MH : 2

08-03-01

1a    Kontakt, hälsning
1b    Kontakt, samarbete
1c    Kontakt, hantering
2a    Lek 1, leklust
2b    Lek 1, gripande
2c    Lek 1, dragkamp
3a2  Jakt, förföljande
3b2  Jakt, gripande
4      Aktivitet
5a    Avstånd lek, intresse
5b    Avstånd lek, hot/aggr.
5c    Avstånd lek, nyfikenhet
5d    Avstånd lek, leklust
5e    Avstånd lek, samarbete
6a    Överraskn., rädsla
6b    Överraskn., hot/aggr
6c    Överraskn., nyfikenhet
6d    Överraskn., kvarst rädsla
6e    Överraskn., kvarst intresse
7a    Ljudkänslig, rädsla
7b    Ljudkänslig, nyfikenhet
7c    Ljudkänslig, kvarst rädsla
7d    Ljudkänslig, kvarst intresse
8a    Spöken, hot/aggr
8b    Spöken, kontroll
8c    Spöken, rädsla
8d    Spöken, nyfikenhet
8e    Spöken, kontakt
9a    Lek 2, leklust
9b    Lek 2, gripande
10    Skott

MH-moment

OBSERVERA att texten redovisar beskrivning för närmast 
avrundade heltal för varje moment.Den inre cirkeln = 
medelvärden för brukshundar när hel ras /
flera raser valts annars medelvärdet för aktuell ras!

Provålder : 735,8Ofullständig MH:1
Beskrivare: 0Ägare: Avstår skott: 2

Oacceptabelt beteende: 0 Avsteg från avreaktion: 0

∆ Genetica



Registreringsstatistik för Dvärgschnauzer
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Dvärgschnauzer p&s 160 161 189 208 204 188 226 235 270 286 318 407 408 413 432
Dvärgschnauzer sv 116 104 131 114 140 162 151 151 192 199 231 329 308 412 491
Dvärgschnauzer s&s 149 152 172 206 221 215 218 206 239 258 300 243 281 309 340
Dvärgschnauzer vit - - - - - - 0 1 22 19 30 38 33 59 68

425 417 492 528 565 565 595 593 723 762 879 1017 1030 1193 1331

Källa: Svenska 
Kennelklubben
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Avelsstrategi för avelsarbete gällande Dvärgschnauzer 
Konkreta åtgärder 
 
Åtgärd Ansvarig UppföljningKlart datum

Hur?, När? 
 
Hälsa 

   

Styrelsen initierar fortsatt utredning avseende mag-tarmrelaterade sjukdomar 
samt urinsten. Medlemmar informeras redan i starten om intentionerna med 
detta arbete via ”bladet” samt hemsidan. 

   

Styrelsen ordnar utbildning/information om urinsten, mag- tarmrelaterade 
sjukdomar samt andra lämpliga informationsinsatser i anslutning till dessa 
områden. 

   

Uppdrag till styrelsen att bevaka att problem med klor och hud samt 
myotonia.  

   

Höfteledsfel följs upp på lämpligt sätt. Tills vidare bör styrelsen påminna om 
SKKs rekommendationer för höftledsfel vid avel. 

   

Styrelsen ansvarar för att uppgifter om ögonspegling samt katarakt och PRA 
för vår ras tas fram och redovisas. Dessutom begäran till SKK om 
förbättrad/regelbunden information om redovisade ögonspeglingar med 
anmärkning. Regelbunden information i ”bladet”. 

   

 
Mentalitet och funktion 

   

Styrelsen ges i uppgift att sörja för att det inom Dvärgschnauzerringen finns 
minst en person ansvarig för arbetet med utveckling av utbildning, 
information, prov och beskrivningar inom detta område. 

   

Styrelsen ges i uppdrag att kontinuerligt informera om arbetet inom området, 
i ”bladet” samt på Dvärgschnauzerringens hemsida. I detta ingår konkret 
information om rekommendationer som bör gå ut till uppfödare, 
hanhundsägare och valpköpare gällande området mentalitet och funktion.  

   

Styrelsen ges i uppgift att sörja för att Dvärgschnauzerringen anordnar MH-
beskrivningar runt om i landet med start 2005.  
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Åtgärd Ansvarig UppföljningKlart datum

Hur?, När? 
Fortsatt sörja för att det inom Dvärgschnauzerringen finns minst en person 
ansvarig för arbetet med utveckling av aktiviteter inom detta område. 
Styrelsen ges i uppgift att sörja för att Dvärgschnauzerringen anordnar MH-
beskrivningar runt om i landet med start 2005. 

Ordförande   

Kontinuerligt informera om arbetet inom området i ”bladet” samt på 
Dvärgschnauzerringens hemsida. I detta ingår konkret information om 
rekommendationer som bör gå ut till uppfödare, hanhundsägare och 
valpköpare gällande området mentalitet.  

Ordförande   

Styrelsen får i uppdrag att planera för och genomföra korning, med start 
2006. 

   

 
Genetisk variation 

   

Styrelsen skall verka för att utse person som ansvarar för att för varje 
färgvariant upprätthålla uppgifter om inavelsgrad samt maximalt antal 
avkommor och barnbarn per individ, till stöd för uppfödare och 
hanhundsägare. Denna person skall också kunna lämna uppgifter om 
inavelsgrad mm för tänkta avelskombinationer.  

   

Styrelsen tilldelas uppdraget att införskaffa ”Lathunden”, eller att avvakta 
SKKs utveckling av ”Hunddata” (om styrelsen bedömer att denna utveckling 
sker inom rimlig tid) till stöd för ovanstående arbete. 

   

Styrelsen ansvarar för att rekommendationer offentliggörs att till avel inte 
använda hundar som överskridit det rekommenderade antalet avkommor 
under sin livstid (enligt Per-Eric Sundgrens modell) 

   

Styrelsen ansvarar för att kontinuerlig information inom området genetisk 
variation lämnas ut i ”bladet” samt på hemsidan. 

   

Styrelsen har att varje år ansvara för att utvärdering av den genetiska 
variationen genomförs samt att uppgifterna uppdateras. 

   

Styrelsen ansvarar för att se över kraven för valphänvisning med avseende 
på föregående punkt.  
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Åtgärd Ansvarig UppföljningKlart datum

Hur?, När? 
 
Exteriör 

   

Styrelsen skall verka för att uppfödare och hanhundsägare skall vara väl 
förtrogna med rasstandarden och dess innebörd. 

   

Styrelsen ansvarar för att uppfödare, hanhundsägare och valpköpare 
informeras om vikten av att i aveln noggrant beakta och jobba för att 
åstadkomma den rätta pälsstrukturen och färgen. 
Styrelsen verkar för att det under de närmaste åren anordnas en 
domarkonferens och att det senast till detta tillfälle produceras ett nytt 
domarkompendium för vår ras. 

   

Styrelsen ges i uppdrag att i samarbete med SSPK i god tid före 
domarkonferensen utse en arbetsgrupp som väljer ut hundar lämpliga att 
visa vid domarkonferensen samt formulerar aktuella frågor att ta upp vid 
konferensen.  

   

Styrelsen ansvarar för att åstadkomma mätning – samt notering av storleken 
i kritiken - av våra hundar vid SSPKs och andra officiella utställningar. 

   

 
Övergripande mål 

   

Styrelsen eller årsmötet ges i uppdrag att varje år utse avelskommitté till stöd 
för ett aktivt avelsarbete samt därefter noggrant följa upp aktiviteten och 
resultatet av arbetet i denna kommitté. 

   

Styrelsen ges i uppdrag att ombesörja att arbetsuppgiften med att utarbeta 
förslag till rekommenderade krav på avelsdjur samt rekommendationer för 
uppfödning av dvärgschnauzer. 

   

Styrelsen ges i uppdrag att sörja för att arbetsuppgiften med att utarbeta 
formerna för ett eventuellt ”uppfödarkort” samt att inventera möjliga 
utbildningsvägar för hanhundsägare och uppfödare och informera om dessa. 
Redan nu är det lämpligt att informera om SKKs uppfödarutbildningar och 
uppmana till deltagande. 
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    Åtgärd Ansvarig UppföljningKlart datum

Hur?, När? 
Utse ansvarig för avelsfrågor i ”bladet” samt till hemsidan.    
Styrelsen skall en gång per år, lämpligen i samband med framtagande av 
verksamhetsberättelsen, från valphänvisare inhämta uppgifter om antal 
anmälda kullar för hänvisning samt antal kontakter för efterfrågan av valpar 
av vår ras till grund för bedömning av tillgång och efterfrågan av valpar. Detta 
till stöd för utveckling av det framtida avelsarbetet. 

   

Styrelsen skall ständigt bevaka samt årligen dokumentera översyn och 
eventuell uppdatering av denna avelsstrategi för dvärgschnauzer. 

   

 
 
Dvärgschnauzerringens styrelse 
 / e.u. 
 
 
 Christina Forslund 
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