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1 Inledning 
En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. RAS skall 
genom att beskriva rasens historia, nuläge och planering fokusera kring rasens utveckling. 
Framförallt skall strategier för framtida avelsarbete bygga på god kännedom om rasens 
ursprung, användning och utveckling genom tiderna. Tanken är att RAS-dokumentet i första 
hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som 
konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.  
När man åtar sig att föda upp en ras åtar man sig också att bevara rasens egenskaper och 
sundhet, samt att bekämpa ärftliga defekter. 
Att man söker faktakunskaper i stället för att luta sig mot ”vad man alltid har vetat”, eller trott 
sig veta, är viktigt.   

2 Historik 
Här följer en kort sammanfattning av cardigans historik. En mer utförligare beskrivning finns 
att läsa i Bilaga 1. 

2.1 Ursprung 
Från Wales kommer de två welsh corgiraserna med anor från tusen år tillbaka. Redan 1200 f 
Kr hade kelterna fört med sig hundar med långa ryggar och korta ben när de kom till Wales. 
Det finns forskare som hävdar att corgihundarna är ännu äldre.  

2.2 Hemlandet Storbritannien  
Båda corgiraserna ställdes ut på lantbruksutställningar från mitten av 1800-talet, men det var 
först år 1925 som de blev erkända av engelska kennelklubben som en ras: Welsh corgi. 
Samma år stiftades The Welsh Corgi Club. I standarden som då skrevs insisterades det på att 
alla svansar skulle kuperas. Detta blev det en strid om mellan de olika anhängarna av de två 
corgiraserna. Redan 1926 stiftades därför The Cardigan Corgi Club och den skrev sin egen 
standard för welsh corgi cardigan 1928. 
Striden mellan de två klubbarna gick ända upp till engelska kennelklubbens nivå och år 1931 
fick cardigananhängarna igenom ett kuperingsförbud på båda corgiraserna och ett tillägg om 
att endast de hundar som föddes med naturlig stubb kunde registreras som pembrokes. Denna 
regel höll lyckligtvis bara fram till 1934, då kennelklubben erkände en separation av corgi-
raserna.  

2.3 Sverige 
Den första hunden av rasen welsh corgi cardigan i Sverige registrerades 1963. Detta var 
samma år som Corgisällskapet, sedermera Svenska Welsh Corgi Klubben grundades. 
Denna pionjär hette Dandy Tim och var en cardiganhane från den engelska kenneln Robgwen. 
Den nya rasen möttes av stort intresse i Sverige och fler importer från Storbritannien följde. 
Under 1970-talet var det ett överraskande stort antal uppfödare som intresserade sig för rasen. 
Mycket få, om än några av dessa hundar, återfinns dock i dagens stamtavlor. Sedermera kom 
det att importeras flera hundar från samma kennel som Dandy Tim, vilka kan sägas vara 
grunden för Sveriges cardiganpopulation i dag. 
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2.4 Norden och övriga omvärlden  
I Norden var Sverige först med welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke, men i de 
övriga länderna började också intresset sprida sig. I Danmark och Finland har cardigan blivit 
populära och till och med gått om pembroke i registreringssiffror. I Norge har pembroke 
behållit sin position som den populäraste corgirasen, men även här har cardigan blivit mera 
känd och flera nya uppfödare dyker upp med ökade registreringssiffror som följd. För övrigt 
så växer rasen i populäritet runt om i världen. Förutom i sitt hemland, så är den mycket 
populär i Nederländerna, USA, Australien och Nya Zeeland. 

3 Nulägesbeskrivning 
Den svenska cardiganpopulationen är numerärt liten i dagsläget. Dock har rasen vunnit i 
populäritet och registreringssiffrorna har ökat med åren. Snabb popularitet har aldrig gynnat 
någon ras så kunskap om rasen är av stor vikt. En positiv utveckling vi ser är att det 
tillkommit många nya uppfödare. Rasen har också spridit sig över hela landet från att tidigare 
ha varit vanligare i sydöstra Sverige. 
Förhoppningsvis förvaltar uppfödarna rasen de har hand om med klokhet och eftertanke så att 
rasen får förbli en tilltalande ras med god hälsa och bra mentalitet. En mer utförligare 
beskrivning finns att läsa i Bilaga 2. 

3.1 Registreringssiffror 
I takt med att allt fler kommer i kontakt med welsh corgi cardigan och upptäcker rasens 
allroundegenskaper ökar registreringssiffrorna sakta men säkert.  

Registreringsstatistik 2002-2011 
Antal reg./år 2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

Tikar 29 38 25 30 39 62 43 52 63 66 
(därav importer) - - 2 1 2 7 6 2 5 6 
Hanar 26 28 19 27 25 53 40 41 45 71 
(därav importer) - - 1 1 3 1 5 5 2 5 
Totalt 55 66 44 57 64 115 83 93 108 137 
(därav importer) - - 3 2 5 8 11 7 7 11 
Importer kan visas fr.o.m. 2004 

3.2 Inavelsgrad 
I en liten population är inavel ett hot. Studerar man rasens inavelskoefficient så håller den sig 
tämligen stabil. Under 2000-talet har de årliga värdena varierat mellan 1,6 och 4,3. 

Inavelsgrad 2002-2011 
År 2002 2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011   
Inavelsgrad  4,3 % 2,4 % 3,4 % 1,9 % 1,6 % 3,7 % 3,3 % 2,1 % 2,3 % 1,5 % 2,7 % 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer. 

Den genomsnittliga kullstorleken mellan 2002-2011 visar inte någon tendens till att öka eller 
minska, utan har hållit sig stabil. I en liten population kan inavelsdepression vara ett hot, men 
de stabila kullstorlekarna talar inte för det för närvarande. 

Genomsnittlig kullstorlek 2002-2011 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

Kullstorlek   6,1 6,3 5,4 6,6 6,3 6,5 6,5 5,4 5,9 6,0 6,1 

Antal kullar  9 9 9 7 13 14 11 16 16 21 12,5 
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Om man vill jämföra kullstorleken med en tidigare tioårsperiod; t.ex. 1992-2001 tycks 
kullstorlekarna öka något. Detta talar inte för inavelsdepression. Dock är antalet kullar så litet 
att tillfälligheterna spelar stor roll.  

Genomsnittlig kullstorlek 1992-2001
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  

Kullstorlek   6,4 3,3 5,2 5,5 4,8 5,0 5,6 5,8 5,6 4,8 5,2 

Antal kullar  5 4 5 4 5 5 5 6 7 6 5,2 

3.2.1 Kullstorlek mot inavelsgrad 
Vill man ytterligare studera eventuell inavelsdepressionseffekt på fertilitet, kan man jämföra 
de enskilda kullarnas valpantal mot kullens inavelskoefficient. Se fördjupning Bilaga 2.  
Vid en analys kan man inte se någon tendens som skulle tyda på inavelsdepression; då skulle 
högre inavelsgrad innebära mindre valpkullar. Fertiliteten verkar god. 

3.3 Avelsdjursanvändning 
I stort kan vi med enstaka undantag bedöma läget som tillfredsställande. De flesta uppfödare 
bemödar sig att variera avelsmaterialet och tar inte ut oskäligt många kullar av tikarna. De 
utnyttjar sina utländska kontakter för att få in nytt genetiskt material, dels genom att importera 
nya hundar, dels genom att para sina tikar med utländska hanar. Se fördjupning Bilaga 2 
Rasens största problem torde dock vara den snäva avelsbasen, och det tycks våra uppfödare i 
gemen ha förstått. 

3.4 Effektiv population 
Den effektiva populationen i Sverige är för liten för att i längden kunna hålla rasen livskraftig, 
även om den har ökat. Man måste betrakta utbredningen och avelsbasen som global. Vi har 
idag ett mycket bra samarbete med utlandet, inte minst de nordiska länderna. 

4 Exteriör 
”Welsh corgi cardigan är en robust hund. Den är tålig, rörlig och uthållig. Kroppen är lång i 
förhållande till mankhöjden och avslutas med en rävliknande svans ansatt i linje med ryggen.” 
Det är den inledande beskrivningen av rasen i rasstandarden FCI 38. 
Cardigan är en "mellanstor hund" med korta ben ca 30 cm höga. Vikten ska vara väl avpassad 
till mankhöjden. Tikar väger mellan 13-20 kg och hanarna mellan 15 -22 kg, Viktigast är 
proportionerligt helhetsintryck. Cardigan skall vara lågställd, ha stora upprättstående öron och 
en lång yvig ”räv”-svans. 
Korrekt cardiganpäls är kort till halvlång, kraftig, rak, vädertålig med tät underfull.  

4.1 Färger 
Cardigan finns i färgerna: 

 Blue merle (BLM)  Röd (R) 
 Brindle (BR) i olika nyanser 
 Tricolour (TRF) 

 Sobel (SO) med eller utan vitt 
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4.2 Särskilda rasspecifika domaranvisningar (SRD) 
SRD är ett kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka 
exteriördomares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.  
Welsh corgi cardigan finns nämnd som en ras i SRD. Detta innebär att exteriördomarna skall 
uppmärksamma vissa rastypiska detaljer och med hänsyn till dessa kontrollera om 
övertolkning av standarden kan ha lett till eventuella hälsorisker. 
Texten i SRD lyder som följer: 
Welsh corgi cardigan 
Den ska vara ”robust … rörlig och uthållig. Kroppen är lång i förhållande till mankhöjden.” 
”Frambenen skall vara korta men kroppen skall ha gott markavstånd.” 
I rasen förekommer 
• överdrivet lång kropp och lågställdhet 
• ”Underarmarna ska vara lätt böjda…” och ”tassarna lätt utåtvridna” vilket inte 
får överdrivas och inverka menligt på rörelserna 
• dåligt utvecklat bakställ 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt rörelserna och de typiska proportionerna. 
SWCK har vid ett flertal tillfällen av SKK/SRD-gruppen inbjudits att kommentera både 
textinnehåll och det faktum att rasen finns med på SRD-listan. SWCK har varje gång 
responderat med synpunkter på att cardigan bör tas bort från SRD-listan. Förekomsten av de 
avvikelser som beskrivs är mycket sparsamt förekommande. De enkäter angående SRD som 
domarna fyller i vid varje utställning visar även de på en ringa förekomst av avvikelser. I 
SWCKs hälsoenkät 2010 framkommer inga uppgifter som tyder på att rasen hälsomässigt 
skulle lida skada av exteriöra överdrifter av denna typ, dvs. inget stöd för att det finns ett 
problem i rasen.  

5 Mentalitet/Funktion 

5.1 Mentalitetsbeskrivning hund (MH) 
En hunds mentalitet är av största vikt. Det handlar om att en hund skall fungera som det en 
gång var tänkt när man skapade rasen. Olika hundraser har olika profil, även mentalt. 
Via Brukshundsklubben kan man få sin hund beskriven med Mentalbeskrivning Hund, 
förkortat MH. Kort kan man säga att ett MH är ett sätt att, enligt fastställt protokoll, beskriva 
hur en hund svarar/ reagerar på vissa retningar och situationer. Dessa reaktioner är till stor del 
genetiskt nedärvbara och man kan därför använda sig av denna beskrivning i sitt avelsarbete som 
uppfödare. Beskrivningen ger också den enskilda hundägaren en uppfattning om hur just hans 
hund reagerar i dessa situationer. Detta sker i en fastställd bana där alla mått, tider, avstånd 
o.s.v. är fastställda och som strikt måste följas. För att MH ska bli användbart i avel är det av 
stor vikt att många hundar ur samma ras och från olika stamtavlelinjer beskrivs. 
MH är en beskrivning av hundars mentalitet den dagen de beskrivs och inte ett prov.  
Cardigan skall vara alert och orädd, men absolut inte aggressiv.  

5.1.1 Strategi och målsättning 
I föregående version av RAS för welsh corgi cardigan var målet att samla MH-data för att 
kunna göra en rasprofil. Idag är MH utfört på 62 cardigans.  
Målet är att besluta om en MH-profil för cardigan ska göras. 

5.2 Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH) 
SKK har tagit fram en ny beskrivning (BPH) vilken har börjat användas i mindre skala runt 
om i landet under 2012. Ett antal cardigans har redan beskrivits enligt BPH.  
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5.2.1 Strategi och målsättning 
Strategin är att följa utvecklingen av BPH och ta del av resultaten för de welsh corgi cardigan 
som genomför beskrivningen.  
Målet är att ta reda på vad som krävs för att göra en rasprofil. 

5.3 Vallning 
I Sverige används cardigan nästan uteslutande som sällskapshundar men på ett fåtal gårdar har de 
möjlighet att valla.  

5.3.1 Bakgrund  
Cardigan är en lyhörd gårdshund med snabb uppfattnings- och reaktionsförmåga. Den är en 
mycket god väktare som är uppmärksam på allt i sin omgivning. Varje förändring registreras och 
meddelas. Den är framsprungen ur en lantbruksmiljö med mycket liv och rörelse, med många 
uppgifter och mycket att ha tillsyn över.  

Cardigan som följeslagare och allmän hjälpreda ryckte in där den behövdes. Den har använts till 
både gränsvallning, hopsamling och drivning allt efter behov och individuell fallenhet utan 
omfattande träning.  

Den följde med ut på betena med djuren. Djuren betade på allmänningar där det gällde att hålla 
ihop gårdens egna djur och att mota bort andra gårdars djur då bönderna konkurrerade om de 
bästa betena. Cardigan stammar från en trakt som framförallt hade nötboskap och inte så mycket 
får.  
Höga krav har ställts på cardigan under århundraden då den skulle tex. döda råttan som sprang i 
ladan, men den skulle låta kycklingarna vara ifred som spatserade omkring alldeles bredvid. Den 
skulle larma om det hände något, men samtidigt skulle den kunna koppla av mitt i händelsernas 
centrum för att spara energi.  

Detta har skapat en hund med intelligens, energi och kreativitet. Detta kan ske i form av agility, 
blodspår, personspår eller annan hjärngymnastik. Om inte hundens människor skapar bra 
stimulans så kommer cardigan att hitta på egna aktiviteter....den är som sagts tidigare, en kreativ 
och energisk liten hund.  

5.3.2 Vad är vallning och vad krävs av hunden?  
En viktig faktor för framgång i vallandet är att hunden visar intresse för att samla och driva alla 
djur i en flock. En annan faktor handlar om att driva flocken eller enskilda djur i förhållande till 
något, att balansera flocken. Det kan vara i förhållande till föraren, till gården, eller till resten av 
flocken.  

Beträffande båda dessa faktorer krävs att hunden har viss överblick över situationen, förmåga att 
sortera flera inkommande signaler på en gång och att värdera vilken adekvat handling som en 
situation bör följas av. Signalerna handlar dels om dem som kommer från de vallade djuren men 
också om den kommunikation som behövs mellan hund och förare. Här krävs att hunden är 
kommunicerbar, har samarbetsförmåga och är intresserad av att vara sin ägare till lags. Till detta 
behövs mod, energi, vilja, snabb uppfattnings- och reaktionsförmåga samt intellektuell kapacitet.  

Den kanske viktigaste egenskapen kallas djurkänsla och är hundens förmåga att känna av hur pass 
hårt den behöver trycka på ett visst djur i en given situation eller att veta vilken ko den ska rikta 
sin uppmärksamhet på för att kunna vända hela flocken. En annan viktig egenskap för att hunden 
ska orka jobba hela dagen är att den kan koppla av och ägna sig åt annat när vallningen är 
avslutad, även i närheten av djuren.  
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5.3.3 Hur vallar cardigan? 
Cardigan är en ”heeler” som driver med kroppsrörelser, skall och nyp i djurens bakben vilket gör 
den mer lämpad till nöt än får. Den arbetar ofta pendlande i rörelse bakom djuren. Cardigan går 
ofta nära djuren och litar helt på sin förmåga att undgå sparkar genom att ducka blixtsnabbt. 
Kroppsvallning kräver mycket energi men är effektivt på svårflyttade ”tröga” djur eller djur som 
gärna sprider sig.  

Cardigan är ett litet dynamitpaket. Detta krävs också när man är liten och ska flytta på en 800 kilo 
tjur. Vid vallning driver den med mycket pondus, energi och vilja. Den drar sig inte för nära 
situationer som t ex fållor. Den är användbar för hämtning, samling och drivning av djur.  

Otypiskt för cardigan är den intensivt fixerade ”hypnotiska” blick som kallas ”eye” vilken ofta 
kombineras med en hukad, hotfull kroppshållning och smygande rörelser. Detta beteende ingår 
inte i cardigans vallningsteknik. Enstaka individer använder detta också, men vallar dessutom på 
det traditionella sättet. 
Lust att förfölja flyende föremål, djur, cyklar, bilar mm som ibland kan ses, ska inte förväxlas 
med vallningsbeteende. 

5.3.4 Vallanlagstest  
Vallningsegenskaper är inget statiskt beteende som hundar automatiskt nedärver för att de är 
vallhundar. En del saker går att träna in men vallningsbeteendet är mycket en fråga om anlag. 
Vallning är ett sammansatt beteende. För att kunna uttala sig om ifall hunden har typiska 
vallningsanlag måste just dessa testas, direkt på djur. De egenskaper som krävs för ett användbart 
vallningsarbete är; intresse för djuren, koncentrationsförmåga, tryck/pondus och balans samt 
samarbete med förare. 
FCI har tagit fram regler för anlagsprov och tävlingar för 2 olika sorters vallhundar. En för de 
traditionella vallhundarna dit cardigan hör och endera regler för bordercollie + kelpie. 
Vid kontroll på internet finns det många exempel på cardigan som genomfört någon sort 
anlagsprov i främst USA. Men troligtvis är det ytterst sällsynt att gårdar använder cardigan 
uteslutande för det vallhundsarbete som de behöver ha utfört. Det finns idag andra raser som är 
mycket mer avlade direkt mot de enskilda ländernas specifika produktionsförhållanden och 
därmed mer lämpliga att använda. 
Det arbete som cardigan en gång skapades för att utföra, dvs. gårds/vallhund i det småskaliga 
jordbruket har i princip försvunnit i vår del av världen. Dagens jordbruk har andra behov som 
cardigan inte riktigt kan uppfylla. 

5.3.5 Strategi och målsättning 
Vid avelsplaneringen av cardigan läggs idag ingen särskild vikt vid vallningsegenskaper.  
Målet är att vara lyhörda för klubbens medlemmars intresse av cardigans vallanlag. 

6 Hälsa 

6.1 Hälsoenkät 
För att kunna få en uppfattning över det generella hälsoläget hos rasen skickades en enkät ut 
under sommaren 2010. Enkäten var adresserad till ägare av samtliga cardigans födda i Sverige 
åren 1998-2007. Mer detaljerat beskrivs resultaten från denna enkät i bilaga 3 till detta RAS-
dokument. Själva frågeformuläret finns med som bilaga 4. 
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6.1.1 Summering hälsoenkät 2010 
Enkätsvaren bekräftar åsikten att welsh corgi cardigan är en frisk ras. Vi har i undersökningen 
inte funnit någon sjukdom/anomali som skulle kunna anse som rastypisk eller som skulle 
motivera bekämpningsprogram.  
Det är dock två saker som behöver undersökas närmare och det är förekomsten av kejsarsnitt 
samt hälta.  

6.1.2 Föregående version av RAS för welsh corgi cardigan 
Enkätsvaren som insamlades inför RAS för welsh corgi cardigan 2004 gav inte något entydigt 
resultat om problem hos rasen, tvärtom var slutsatsen att welsh corgi cardigan är en frisk ras. 

6.2 Försäkringsbolagens skadestatistik 
Den statistik som inkommit från Agria, Sveland, If, Folksam mfl. försäkringsbolag är ej 
tillräckligt omfattande för att sammanställa någon form av statistik.  

6.3 Hälta 
Det finns många olika slags hältor men gemensamt för dem alla är att djuret uppvisar ett 
onormalt rörelsemönster på ett eller flera ben. Orsakerna till detta kan vara många, t ex 
sjukliga processer i hud, blodkärl, senor, muskler, skelett, leder eller nerver. 
Vanligen är hältan uttryck för smärta vid belastning av det drabbade benet och djuret försöker 
därför fördela kroppstyngden till de friska benen s k belastningshälta 
Hälta behöver inte alltid bero på smärta vid belastning eller rörelse av benet utan kan orsakas 
av att djuret helt enkelt inte kan röra benet normalt, t ex vid nerv- och senskador eller vissa 
muskel- och led/skelettförändringar. 

6.4 Kejsarsnitt 
Kejsarsnitt är ett problem som kan drabba tikar i alla raser och av många olika anledningar. 
Det kan vara valpar som fastnar, stora valpar eller helt enkelt dåligt värkarbete. Det är också 
ett problem som bör tas på allvar, då förmågan att para sig, föda och ta hand om sina valpar 
borde stå i förgrunden i avelsarbetet för alla raser. 
Fellägen är något som är svårt att påverka, men värksvaghet är i högsta grad ärftligt 
SWCKs undersökningar visar att förekomsten av kejsarsnitt hos cardigan ligger på en högre 
nivå än önskvärt. 

6.4.1 Hälsoenkät Welsh corgi cardigan 2010 
Populationen innehöll 20 cardigans, vars ägare svarat på enkäten, som valpat. 
7 st av dem behövde hjälp med kejsarsnitt vid valpningen = 35 %. 
2 st av dessa kejsarsnitt berodde på värksvaghet. 

6.5 Ögon 
Ett antal ögonsjukdomar finns idag på ett stort antal raser, i olika former. De flesta kan hittas 
med hjälp av en ögonspegling/ögonlysning och i vissa fall så används DNA-tester. 
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6.5.1 Nuläge 
Vad vi vet idag så förekommer inom den svenska populationen inte några ärftliga 
ögonsjukdomar.  

 SWCK rekommenderar att cardiganuppfödare ögonspeglar sina avelsdjur. Detta för att 
undvika att få in ärftlig katarakt i den svenska populationen. 

 SWCK har som krav att cardiganvalpar som förmedlas av klubben ska ha föräldrar 
som är fria från anlag för att utveckla PRA. Detta påvisas med DNA-test eller att de är 
hereditärt fria från anlag. 

6.5.2 Hälsoenkät Welsh corgi cardigan 2010 
I enkätsvaren angav ägare till 51 cardigans att dessa hade ögonundersökts.  
41 st av dessa var utan anmärkning = 80 %.  
2 st ”katarakt av icke-ärftlig typ”.  
Resten har inte angett något resultat.  

7 Avelsstrategier och avelsmål 
För welsh corgi cardigan gäller det att bevara den robusta och sunda uppbyggnaden och det 
trevliga temperamentet. Det har dock framkommit vissa hälsoproblem som vi inte kan blunda 
för. Hältor förekommer (även om man plockar bort de fall som tydligt beror på 
skada/olycksfall) och antalet kejsarsnitt är något högt. 
SRD  

Strategi - SWCK vill med nära samarbete med SKK/SRD-gruppen undersöka om det är 
relevant att cardigan finns på SRD-listan. Avelskommittén är synnerligen 
angelägen att få det redan föreslagna personliga mötet till stånd, där 
faktaunderlag presenteras. 

Mål - Welsh corgi cardigan inte är representerad på SRD-listan 
Hälsoenkät  

Strategi - Följa upp resultaten genom att göra en ny hälsoenkät inför nästa version av 
RAS för welsh corgi cardigan 

Mål - Bevara rasens robusta och sunda uppbyggnad och temperament. 
Hälta  

Strategi - Djupare kunskap angående hältor, genom utskick av ny enkät med tyngdpunkt 
på hältors uppkomst. 

Mål - Minska förekomsten av hälta. 
Kejsarsnitt  

Strategi - Många fall har angetts bero på fellägen och dessa är omöjliga att förebygga. 
Värksvaghet däremot är ärftligt och därför bör man undvika linjer med 
värksvaghet. Avla inte efter mödrar som varit värksvaga eller tikar som 
kejsarsnittats tidigare på grund av värksvaghet. Värksvaghet ärvs även genom 
hanar. Genom att bl.a. informera uppfödare om värksvaghet m.m. kan 
frekvensen sänkas. 

Mål - Att sänka procentuella antalet snitt till nästa version av RAS för cardigan. 
Uppfödarna är nyckelgruppen. Information för uppfödarna är viktigast. Samtliga bör ta del av 
RAS och rasens hälsoläge, av avelsmålen och utnyttja de möjligheter till information som inte 
minst Kennelklubbens databas Avelsdata erbjuder. 
Informationsmöten, skriftlig information per brev och artiklar i klubbtidningen samt rasens 
hemsida är möjligheter som vi skall använda.  
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8 Sammanfattning av RAS för cardigan 
RAS skall utgöra grunden för avelsarbetet inom rasen welsh corgi cardigan till nästa revision.  
För att kunna uppsätta mål måste man känna till nuläget för att kunna se var åtgärder främst 
skall sättas in. Därför har vi samlat uppgifter dels från SKK:s avelsdata; dels genom 
hälsoenkät och dels genom försäkringsbolagens skadestatistik.  
Welsh corgi cardigan är numerärt liten ras och därför har vi använt ganska mycket tid för att 
försöka analysera risker med inavel. För närvarande känns läget ganska bra, hur vi än har 
studerat statistiken kan man inte se några omedelbara tecken för inavelsdepression. 
Hälsoenkäten ger också ganska ljus bild av rasens hälsoläge där övervägande delen av 
hundarna bedöms ha ett mycket gott allmäntillstånd.  
Vid närmare granskning kan man dock se några problemområden, dessa har vi tagit med när 
vi formulerat avelsmålen för den närmaste framtiden.  
Antalet kejsarsnitt är högt både i enkäten och i försäkringsstatistiken. Hältor och skelett-
problem syns knappt i försäkringsstatistiken, men enligt enkäten är dessa inte sällsynta.  
Därför har vi fokuserat våra avelsmål på att framförallt minska antalet kejsarsnitt och hältor. 

9 Övrigt 

9.1 Förankring 
Denna nya version av dokumentet innehåller inte några betydande förändringar beträffande 
mål och strategier. En förändring är de nulägesbeskrivningar som ligger till grund för 
avelsstrategierna. De är noggrannare beskrivna och med ett bättre underlag än i version 1. 
Strukturen på dokumentet har förbättrats och det är mer genomarbetat. Resultatet av 
hälsoenkät 2010 ligger till grund för denna nya version och det fortsatta arbetet med 
avelsstrategier. I arbetet med RAS version 2 har tiden runnit iväg vilket föranlett att arbetet 
delats upp i två steg. I första steget är fokus att få en ny version på plats för att i steg två starta 
upp en djup och bred diskussion med syfte att ha en ny version klar för fastställande senast 
2015. Målet är att nå ut bättre med RAS till medlemmarna och att hitta vägar att kontinuerligt 
arbeta på att förankra och diskutera det som står i RAS bland medlemmarna. Det kommer att 
ske framöver genom; information i klubbtidning och på webbsida, direktkontakt med 
medlemmar på utställning och vid rasträffar. 

9.2 Produktionsteam 
Text och fakta 
Ulla Therman, tidigare avelsråd och ordförande i avelskommittén för cardigan 
Malin Eriksson, ledamot avelskommittén för cardigan 
Petra Marteus, t.f. avelsråd och ordförande i avelskommittén för cardigan 

Pia Schröder, ledamot avelskommittén för cardigan 
 
Redigering 
Cecilia Lindhoff 
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9.3 Källhänvisningar 
Ämne Källa 
Historia  Thelma Grey, The Welsh Corgi, Watmoughs Limited, 

1949 
 Thelma Grey, Welsh Corgi: Pembrokeshire and 

Cardiganshire Types .  Watmoughs Ltd (1950) 
 Thelma Grey, The Corgi, Chambers, 1952 
 Hubbard, Clifford L.B., The Cardiganshire Corgi, 

Nicholson & Watson (London), 1952 
 Rowland Johns, Our friend the welsh Corgi,Methuen & Co 

Ltd London, 1948 
 SWCKs ”årsbok” nr 4, utgiven år 2008  samband med 

klubbens 45års-jubileum och WDS 2008 
Nulägesbeskrivning  http://kennet.skk.se/avelsdata 

Mentalbeskrivning Hund  http://kennet.skk.se/avelsdata 

Vallning  Regler för vallhundsprov för s.k. "Traditional style" 
http://www.fci.be/uploaded_files/HWT-
Traditional%20Style_EN.pdf  

  Tävlingsregler för s.k. "Traditional style dogs" 
http://www.fci.be/uploaded_files/International%20Rules%20for
%20Sheepdog%20Trials_Traditional%20style_EN.pdf  

Hälsa /Hälsoenkät  Hälsoenkät 2010 Welsh corgi cardigan 
Exteriör  FCI-nummer 38, Originalstandard 2010-05-12 
  SRD Grupp 1. Fastställt av SKK/CS 2010-11-10 
Krav & 
rekommendationer 

 SWCKs regler för valphänvisning welsh corgi cardigan 
2011-05-18 

 

9.4 Versionshistorik 
Version Beskrivning Status/datum 

1.0 Nytt dokument.  
Rasspecifika Avelsstrategier welsh corgi cardigan 

 
Utkast 2004-02-15 

2.0 En större omstrukturering och uppdatering har genomförts.  
Dokumentet har kompletterats med ämnena historik, 
nulägesbeskrivning, avelsmål samt sammanfattning. 

 
 

Utkast 2012-10-01 
 Fastställt av styrelsen för SWCK Slutligt utkast 2012-12-14 
 Fastställt av SKK/Avelskommittén Fastställd 2013-03-12 
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1 Historia 

1.1 Ursprung 
Från Wales kommer de två welsh corgiraserna med anor från tusen år tillbaka.  
Redan 1200 f Kr hade kelterna fört med sig hundar med långa ryggar och korta ben när de 
kom till Wales. Det finns forskare som hävdar att corgihundarna är ännu äldre.  
Dessa hundar var högt uppskattade av sina ägare. År 920 stiftade kung Howell den Gode, 
kungen av södra Wales, en lag som sade att den som stjäl eller dödar en av dessa hundar, må 
böta motsvarande priset av en ung oxe.  
Welsh corgi cardigan och ”kusinen” welsh corgi pembroke är drivande vallhundar samt 
gårdshundar med uppgift att vakta både gården och boskapen.  
Varje bonde i Wales hade på den tiden betesrätt för sin boskap på Kronans allmänningar, där 
det rådde fri konkurrens om de bästa betena, några staket eller gärden fanns inte. Där var 
corgins uppgift dels att hålla samman de egna korna, dels att mota bort grannens kor.  
En viktig uppgift för corgin var att hjälpa till med att driva kreaturen till marknader, över 
långa avstånd. För att driva djuren, nafsade de dem i hälarna, vilket givetvis ibland resulterade 
i sparkar. Då var det en fördel att kunna vända och ducka snabbt. Dessa krav anses vara 
orsaken till welsh corgi cardigans rastypiska egenskaper: den låga höjden och något fransyska 
frambenen. Den sistnämnda antas göra det lättare att svänga snabbt.  

1.2 Hemlandet Storbritannien 

Under århundradens gång har bönderna i Wales knappast bedrivit någon målmedveten avel, 
dock har corgins egenskaper bevarats. Det måste innebära att de har ansetts vara värdefulla 
för hundarnas uppgift. Hundarna från Cardiganshire skiljde sig något i typen från hundarna i 
Pembrokeshire, man menar att bergtrakterna i Cardiganshire var något mera krävande och så 
blev också hundarna något kraftigare i typen. De corgis som levde längs med kusten söderut 
blev med tiden påverkade av västgötaspetsliknande hundar som troligen kom över med 
vikingarna och senare shipperke-liknande hundar som kom över med flamländska vävare. 
Dessa utvecklade sig till det som nu kallas welsh corgi pembroke, medan hundarna som 
befann sig längre inåt landets bergigare trakter blev mer eller mindre oförändrade, det är de 
som idag kallas welsh corgi cardigan. Släktskapen mellan de båda raserna är fortfarande 
mycket påfallande, liksom deras arbetssätt.  

Corgin är en så kallad heeler - den har en mer aggressiv och direkt jagande ”vallning” av 
boskapen, mest menat för att skrämma. Flera rashistoriker har beskrivit arbetsformen som 
”coursing”, något som är en ganska bra beskrivning. De skäller och nafsar djuren på benen till 
skillnad mot andra typer av vallhundar som vallar med kroppen eller med sitt ”eye”. Corgin 
anses av experter komma strax efter australisk cattledog i hårdhet. Detta på grund av att 
corgin nafsar djuren i karlederna (det ställe som är känsligast på benet) samtidigt som de 
duckar när djuren sparkar bakut för att försvara sig. De är då så låga så att de flesta sparkarna 
går över hundarna. I närkontakt med djur som både kan stångas och sparkas för att försvara 
sig, var det viktigt med en hund som inte bara kunde kasta sig fort in mot djuren utan också 
fort kunde ta sig därifrån. Corgin har sitt eget sätt att valla på. De kommer från sidan på kon 
och nafsar till i det bakersta benet. Kon måste då ta ett steg framåt för att kunna sparka 
hunden, som då redan hunnit komma undan i sidled.  
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Deras korta ben ledde också till att de vallade korna i ett lagom tempo och inte stressade 
boskapen. Korna kom fram till beten och marknaderna i bra kondition. Marknaderna kunde 
ibland ligga så långt borta som i London. 
 
De walesiska bönderna var som regel inte så välbärgade och hade inte råd att hålla sig med 
mer än ett par hundar. Dessa hundar måste därför klara flera olika arbetsuppgifter, vilket 
utvecklade den mångsidighet som vi idag kan se hos corgin. Förutom att den vaktade korna 
dagtid så såg den efter barn, hus och gård nattetid. Allt detta arbete krävde uthålliga och viga 
hundar och deras pälsar måste kunna stå emot kyla och väta. Med alla dessa varierande upp-
gifter fick de ej heller visa någon som helst aggressivitet mot familj eller djur. Jaktegenskaper 
har därför alltid haft en ganska underordnad roll hos corgin, även om det finns beskrivet hur 
de ibland var med på jakt av t ex små gnagare. 
 
Hundarna var mycket högt aktade, vilket man kan utläsa av gamla walesiska lagar från 
medeltiden och tidigare (1000-talet). Där sägs att om någon skadade en bra corgi fick den 
personen betala högre böter än om han skulle ha skadat eller dödat en främling (folk delades 
upp i människor och främlingar på den tiden och det var inte lika farligt att ha råkat döda en 
främling som att ha råkat ha ihjäl en person från trakten). Så viktig var hunden för de 
walesiska bönderna.  
 
Någon gång i slutet på 1700-talet började boskapen delvis ersättas av får som var billigare att 
äga. Corgins vallningssätt visade sig vara lite för hårt för de lättskrämda fåren och därför 
korsade bönderna in den nu utdöda rasen welsh collie för att få in ett lite mjukare sätt. Det 
sägs vara detta som medförde att blue merle-färgen blev vanligt förekommande på cardigan.  
 
År 1870 började man sälja ut Kronans mark till bönderna och med äganderätten kom också 
staket runt betena och de flesta gick över på får. Med denna utveckling försvann nästan helt 
behovet för de små boskapsvallarna och bönderna prövade på att korsa in nya raser för att 
anpassa deras arbetssätt till de nya betesförhållandena som krävde hundar med ett mjukare 
arbetssätt som kunde samla ihop djur och inte driva iväg dem.  
Först prövade man med den vitt utbredda röda vallhunden, men korsningen blev inte lyckad. 
Cardigans kroppsform och arbetssätt visade sig vara dominant, medan det nervösa och lite 
skygga temperamentet på röd vallhund slog igenom.  

1.2.1 Brindle 
Samtidig så prövade man att korsa in cardigan med den mer sällsynta brindle vallaren. 
Brindle vallaren hade bortsett från normallånga ben och upprättstående öron fler likheter med 
cardigan i temperament och typ. Avkommorna blev lite mer användbara men cardigans 
tuffare arbetssätt var än en gång mer dominant än brindle vallarens lite mjukare stil. Med 
denna korsning så kom färgen brindle och de upprättstående öronen som vi än idag har på 
cardigan. Senare prövade man också att korsa in den nyare rasen från Skottland, border collie, 
men också nu var cardigan vallningssätt dominant. Rasen överlevde denna period främst 
genom att man använde korsningarna till nötdjur på de stora boskapsmarknaderna, eller i sin 
ursprungliga form på de små gårdar som fortfarande gränsade till Kronans marker högre upp i 
bergen.  
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”Mon” till vänster och hans dotter ”Fancy” till höger. 

 
I den lilla byn Bronant dog år 1929 den, så vitt man vet, sista cardigan av den ursprungliga 
typen. Linjerna efter Mon blev lyckligtvis tillvaratagna genom hans sista kull med en tik av 
brindle vallare/-cardigan korsning. 
 
Båda corgiraserna ställdes ut på lantbruksutställningar från mitten av 1800-talet, men det var 
först år 1925 som de blev erkända av engelska kennelklubben som en ras: Welsh corgi. 
Samma år stiftades The Welsh Corgi Club, huvudsakligen av pembroke-entusiaster. I standar-
den som då skrevs insisterades det på att alla svansar skulle kuperas. Detta blev det en strid 
om mellan de olika anhängarna av de två corgiraserna. Redan 1926 stiftades därför The 
Cardigan Corgi Club och den skrev sin egen standard för welsh corgi cardigan 1928. 
 
Striden mellan de två klubbarna gick ända upp till engelska kennelklubbens nivå och år 1931 
fick cardigananhängarna igenom ett kuperingsförbud på båda corgiraserna och ett tillägg om 
att endast de hundar som föddes med naturlig stubb kunde registreras som pembrokes. Denna 
regel höll lyckligtvis bara fram till 1934, då kennelklubben erkände en separation av corgi-
raserna.  
 
Genom hela corgins historia så har de två raserna korsats med varandra och det är därför lite 
överraskande att det i hög grad hela tiden funnits en tydlig rasprägling som skiljer de två åt. 
Det skall aldrig råda något tvivel om huruvida en corgi är en cardigan eller en pembroke.  
 
Båda raserna hade dock sina anhängare och man menar att under ”den gemensamma tiden” 
förekom blandning mellan typerna i mycket ringa omfattning, beroende på att anhängare av 
dessa båda typer inte kunde samsas. 1934 godkändes båda varianterna som självständiga 
raser. 
 
Welsh corgi från Cardiganshire har, till skillnad från släktingen från Pembrokeshire alltid 
varit långsvansad, något större och robustare, med kraftigare huvud och större öron. Pälsen är 
något kortare och hårdare och cardigan förekommer i många fler färgvarianter. 
Medan welsh corgi pembroke blev känd som den engelska kungafamiljens favorithund, har 
welsh corgi cardigan länge varit tämligen okänd. Sedan 80-talet har dock rasen blivit mer och 
mer känd och omtyckt. I flera länder, däribland Sverige, har den passerat pembrokes 
registreringssiffror.  
 
Welsh corgi cardigan är idag en sällskapshund med allroundfunktion. Många ägare sysslar 
idag med lydnad, agility, spår, viltspår och freestyle med stor framgång. 
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1.3 Rasens historia i Sverige 
Den första hunden av rasen welsh corgi cardigan i Sverige registrerades 1963; samma år som 
Corgisällskapet; sedermera Svenska Welsh Corgi Klubben grundades. 
 
Här kommer uppgifter om denna pionjär: 
Namn:  Robgwen Dandy Tim 
Född:  1963-06-30 
Färg:  Brindle o vit 
Far:  KCSB665AR  Ch Parmel Pilot 
Mor:  KCSB588AV  Ch Robgwen Fordwell Deborah 
Uppfödare: Mrs G M Roberts, England 
Ägare: Frk Rose-Marie Nyström, Upplands Väsby 
Svenskt regnr:31350/63  
UK regnr:  KCREG98529/63 
 

Kopia på registreringen hos SKK: 

 
 

Den nya rasen möttes av stort intresse i Sverige och fler importer från Storbritannien följde. 
Under 1970-talet var det ett överraskande stort antal uppfödare som intresserade sig för rasen. 
Mycket få, om än några av dessa hundar återfinns dock i dagens stamtavlor, även om det snart 
kom att importeras flera hundar från samma kennel som Dandy Tim, vilka kan sägas vara 
grunden för Sveriges cardiganpopulation i dag. 
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Första cardigankullen föddes 1971 efter Sievert Nilssons importer Daleviz Howel och 
Daleviz Our Gracie. Beau Brummel från denna kull har i sin tur lämnat flera kullar efter 
sig. 
 
1973 importerade en bror till Sievert, Göran Nilsson med kennelnamnet Herdens, en dräktig 
tik. Hon hette Ch Apollinaris Carmen och var dräktig med Ch Winsdown Blue Disk of 
Robgwen. Dessa livmodersimporter har varit viktiga i den tidiga cardiganaveln, framför allt 
IntUCh & NordUCh Herdens Ancient Anglo, Herdens Ave Aniara och Herdens Aida 
Amneris. Aida Amneris levde till den aktningsvärda åldern av 17 år och 7 månader. 
Ett av kullsyskonen, Herdens Argus Antonius, exporterades till Finland och blev då en av 
finska cardiganuppfödningens stamfäder. 
Göran Nilsson var hängiven cardiganrasen, men gick bort alltför tidigt. Han var även en 
framgångsrik pembrokeuppfödare. 
 
1974 hade Daleviz Gracie en kull med Herdens Ancient Anglo. I kullen, som föddes 7 
augusti, ingick bland annat Claudia Cardi (blue merle). 
Herdens B-kull föddes 20 maj 1975 av Apollinaris Carmen med Beau Brummel som hane. 
Herdens C-kull föddes 18 mars 1981 och var efter Herdens Ancient Anglo och blue merle-
tiken Anotherdelight. Hon var född 20 april 1979 och var i sin tur efter en annan brittisk 
import nämligen brindlehanen Sirax Copperfield (född 27 mars 1975 och uppfödd av Jean 
Grace) och Claudia Cardi. Uppfödare av Anotherdelight var Mona Alvö. 
Daleviz Howel parades 1977 med Coue Conamore, kullsyster med Claudia Cardi. Resultatet 
blev en kull på fem valpar som föddes 7 februari 1977. 
Herdens Ave Aniara födde tre tikar (Destiny, Daisy, Diana) den 8 december 1974 med Beau 
Brummel som far. Ave Aniara fick ytterligare en kull den 14 mars 1977 (Elton, Eliza and 
Emelie) med Sirax Copperfield. Uppfödare var Åke och Britt-Marie Lindman. 
 

 
Herdens Ave Aniara tillsammans med en Västgötaspets, bägge ägda av Åke och Britt-Marie 
Lindman. 
 
NORDUCH Daisy fick den 1 augusti 1980 en kull om åtta valpar tillsammans med Sirax 
Copperfield.  
INTUCH & NORDUCH Herdens Ancient Anglo producerade tillsammans med SUCH 
Cardax Dwenny den första blue merle-kullen för Margareta Widins kennel Cardax den 7 
april 1980. 
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Herdens sista kull (D-kullen) föddes den 13 oktober 1983. Föräldrar var Ch Robgwen Jet 
Black och Anotherdelight och i kullen fanns bland annat SUCH Herdens Drover Duck. 
 
1975 importerade Jonny och Agneta Bruun i Veinge den rödvita tiken Dilwel Sue Sue från 
H.J. Jones, England. Dilwel Sue Sue var född 19 april 1971 och var vid importtillfället dräktig 
med Ch. Joseter Mudwin, 

 
Dilwel Sue Sue 

Kullen föddes 6 april 1975 och innehöll bland andra SUCH & NUCH Angel, vinstrikaste tik i 
Sverige 1976 och SUCH & NUCH Action, bägge rödvita. 
 

S & NCh. Action   
S & NCh. Angel    

 
Bruuns B-kull föddes 29 mars 1977 som ett resultat av en parning av SUCH & NUCH Angel 
med en annan import, den rödvita Jezalin Matador. 
 
Bruuns importerade också den trefärgade hanen INTUCH & NORDUCH Lees Black Cloud, 
född 20 september 1974 och uppfödd av Pat Curties, England. Black Cloud blev två gånger 
(1975 och 1976) årets cardigan. 
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Lees Black Cloud 

 

Tillsammans med den brittiska importen Debryn Bewitched producerade han Bruuns C-kull, 
som föddes 10 juli 1977 och innehöll sex valpar. 
Bruuns D-kull föddes 25 mars 1978 och hade Lees Black Cloud och Angel som föräldrar. E-
kullen (Endy och Ebony) föddes 8 augusti 1978, med SUCH & NUCH Action och Debryn 
Bewitched som föräldrar. 
Bruuns sista kull var F-kullen, som föddes 25 mars 1978. Även där var Lees Black Cloud och 
Angel föräldrar. 
 

Ch Robgwen Welsh Emblem                                              Ch Cardax Brindle Beauty 
 
Rigmor Folkeson, Nosseklof's kennel fick den 12 juli 1977 en kull med INTUCH Robgwen 
Welsh Emblem och SUCH Herdens Beach Belle som föräldrar. Beach Belle födde ytterligare 
en kull 20 maj 1980 med Cardax Bobby Bare som far. Beach Belle producerade tillsammans 
med D'artangnan sin sista kull, som föddes den 20 maj 1980. 
 
Ingrid Mårtensson, Mårten-Woods kennel, fick sin A-kull den 29 juli 1977 med INTUCH 
Robgwen Welsh Emblem och SUCH & NORDUCH Cardax Brindle Beauty som föräldrar. I 
A-kullen ingick SUCH Mårten-Woods Afrodite, som blev årets cardigan 1979. Afrodite 
födde Mårtens-Woods B-kull, med INTUCH & NORDUCH Cardax Bobby Bare som far. 
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INTUCH Robgwen Welsh Emblem blev också far till två kullar hos Rosmarie Johansson, 
Charott’s kennel, tillsammans med Cardax Carroty. Två valpar föddes i den första kullen den 
21 mars 1978 och fem valpar i påföljande kull den 29 april 1979.  
Rosmarie Johansson födde också upp en tredje cardigankull med INTUCH. & NORDUCH. 
Robgwen Jet Black och Cardax Blue India som föräldrar, som bland andra innehöll SUCH & 
NUCH Charott’s Acinta-Aimee. Charott’s kennel var även uppfödare av Welsh corgi 
pembroke. 
 
Ungefär samtidigt, 1974, importerade Margareta Widin, kennel Cardax, ett par cardiganvalpar 
från England; Ch Sardis Sir Geraint och Ch Sonnet of Robgwen. Dessa två var grund-
stenen i hennes framgångsrika uppfödarbana, som fortsätter än. Margareta Widin har varit av 
mycket stor betydelse för den svenska cardiganaveln. Från Kennel Robgwen kommer flera av 
hennes importer, varav Ch Robgwen Welsh Emblem och senare Ch Robgwen Jet Black 
och Ch Robgwen Cream Cracker har lämnat en rad framgångsrika avkommor. 
 

Ch Robgwen Jet Black                                                         Ch Robgwen Ceam Cracker 
 
I början av 80-talet importerades den trefärgade hanen Robgwen Jet Black och hans sobel-
färgade kullsyster Robgwen Cream Cracker. 
Bland Robgwen Jet Blacks avkommor kan nämnas Ch Mindecor (ägare Ulla Nordling), som 
var mycket vinstrik under mitten på 80-talet, samt Ch Cardax Polyanna, som sedermera blev 
stamtik hos Carina Sandell-Widin med kennel Nickname’s. 
 
I mitten av 80-talet importerade Per-Erik Wallin (Ryttarens) brindlehanen Antoc Mercury 
samtidigt som Margareta Widin tog in kullsystern Antoc Marcasita. 
Mercury parades bara tre gånger. I den första kullen med Cardi-Corinne föddes Ch 
Quantum’s Anna hos Gunnel och Bengt Samuelsson (Quantum’s). Hon blev en av dåtidens 
mest vinstrika, svenskfödda cardigans i utställningsringarna. I den andra kullen med Ch 
Cardax Nadja föddes bland annat Ch Smultronbackens After Eigth, Ch Smultronbackens 
Arabella, Ch Smultronbackens Arnallt och Ch Smultronbackens Allan Lad som alla har 
lämnat sitt bidrag till den nordiska cardiganaveln. 
 
På 80-talet importerades även tiken Grangefield Morwenna till kennel Cardax. En av hennes 
mest välkänd avkommor är Ch Cardax Vivaldi Jubilee, som har avkommor i de nordiska 
länderna. Genom sönerna Ch Smultronbackens Donovan och Ch Smultronbackens Douglas 
har det arvet även förts vidare till Europa och USA.  
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I slutet av 90-talet importerade Ulla Therman (Smultronbackens) tiken Mandylay’s Isolde 
från Finland. Efter Isolde kommer bland andra den mycket framgångsrike Ch 
Smultronbackens Harri och kullbrodern Ch Smultronbackens Harallf, som även han har 
haft stora framgångar i utställningsringarna. 
 
 
Ett stort antal cardigans fötts i Sverige samtidigt som en hel del 
importer tillkommit.  
Man kan säga att den verkliga cardiganuppfödningen kom igång 
i Sverige under mitten och slutet av 70-talet genom ovan nämnda 
kennlar och har därefter utvecklats under 80-och 90-talet. 
Cardigans har fått en ordentlig tillväxt under 2000-talet. 
Framförallt har färgen blue merle blivit mycket populär. 
 

Under 2000-talet har ett antal importer skett, nedan följer ett axplock:  

Faarup Tootsie  Kennel Cardax 
Edison Cofie vd Bockmühle  Kennel Wildcards 
Blondie’s Möller Kennel Wesa Borg 
All Trade Gravytrain  Kennel Carddicted 
All Trade Intimate Suggestion  Kennel Fromax 
Geestland’s Feisty Filly Kennel Wesa Borg 
Geestland’s North Nereus Kennel Wesa Borg 
Gowerston Diesel Kennel Blåtirans 
Geestland’s Tintomara  Kennel Fromax 
Imme´s Diamond Drop Kennel Possible´s 
Kerman Captain Jack Kennel Cardax 
Yardican Kevyt Keiju Kennel Carddicted 
 
Dessa och fler som inte räknats upp här, får med tiden utvisa hur de påverkar den svenska 
cardiganstammen. När det gäller utvecklingstrenden för cardigans i Sverige ser det positivt ut.  
Det har tillkommit fler kennlar och de har numera en spridning från norr till söder.  
Tillsammans med de äldre kennlarna förvaltar de nu arvet från förr och fortsätter den positiva 
utvecklingen av rasen welsh corgi cardigan. 

  
Antoc Mercury – cardigan från förr, samt en representant för dagens cardigans 
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1.4 Norden och övriga omvärlden 
I Norden var Sverige först med welsh corgi cardigan och welsh corgi pembroke, men i de 
övriga länderna började också intresset sprida sig. I Danmark och Finland har cardigan blivit 
populära och till och med gått om pembroke i registreringssiffror. I Norge har pembroke 
behållit sin position som den populäraste corgirasen, men även här har cardigan blivit mera 
känd och flera nya uppfödare dyker upp med ökade registreringssiffror som följd. För övrigt 
så växer rasen i populäritet runt om i världen. Förutom i sitt hemland, så är den mycket 
populär i Nederländerna, USA, Australien och Nya Zeeland. 
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3 Nulägesbeskrivning 

3.2 Inavelsgrad 

3.2.1 Kullstorlek mot inavelsgrad 
Vill man studera eventuell inavelsdepressionseffekt på fertilitet kan man jämföra de enskilda 
kullarnas valpantal mot kullens inavelskoefficient. När man beräknar kullarnas valpantal mot 
inavelsgraden ser man inte någon tydlig tendens.  
 
Om man gör ett diagram med antalet valpar/kull mot inavelsgraden får man ett spretigt 
diagram. I tabellen har man satt antalet valpar i en kull mot inavelsgraden kull för kull, dels 
beräknat den genomsnittliga inavelsgraden för varje kullstorlek. 
 
Tabell: Kullstorlek mot inavelsgrad 
Kull-

storlek 
Inavelsgrad Inavelsgrad i 

genomsnitt 
1 0          2     1 
2 0 0,4 2,1 4        2,7    1,8 
3 5,3     2,3          3,8 
4 1,2 0         0     0,3 
5 2,3 4,5    3,5      3,1 6,3 1  3,45 
6 1,2 0 1,6 6,6 0 0,8 3,7 25 0 1 3,9 2,3 0   3,54 
7 0 4,5 2 0 3,5 7 0   1,6 3,9 0 1,6 0 4,7 2,6 
8 4,7 0.4 0   3,1 1   2,5 6,4 4,5 4,5 0  2,8 
9 0         1,8 0,8 0    0,65 
10 2,1     0,4    5,5      2 

 
Studerar man diagrammen kan man inte se någon tendens som skulle tyda på inavels-
depression; då högre inavelsgrad skulle innebära mindre valpkullar, vilket vi inte ser. 
 
Detta tyder på att inom rasen är inavel inte något problem i dagsläget. I en liten avelsbas som 
vår, måste man kontinuerligt vara på sin vakt mot tecken på inavelsdepression. 
 
Bland alla kullar under 2006-2011 har man en kull med extremt hög inavelsgrad; 25 (far-
dotter; tjuvparning). Om man plockar ut just denna kull från statistiken, ändras inte bilden på 
rasen som i dag är opåverkad av inavel. 
 

3.3 Avelsdjursanvändning 

3.3.1 Hanhundsanvändning 
Studerar man statistiken år för år ser hanhundsanvändningen ut att vara väl spridd; antalet 
hanar skiljer inte mycket från antalet tikar eller antalet kullar. Tittar på dock på 
hanhundsanvändningen under en längre period, kan man se att några få hanhundar 
återkommer under flera år, medan tikarna har större variation.  
 
Under perioden 2006-2011 har man använt 58 hanar till sammanlagt 91kullar, med totalt 552 
valpar: 
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1 hane fem gånger (varav fyra gånger med samma tik, vilket har resulterat i 30 valpar!) 
7 hanar tre gånger 
15 hanar två gånger  
35 hanar en gång 
 
Under samma period har man använt 65 tikar, varav 1 st fyra gånger och 2 st tre gånger. 
Resten har haft 1-2 kullar var. 
De tidigare nämnda hanhundarna har inte hunnit få så många barnbarn än och det är alltid 
svårt att sia om hur mycket deras avkommor kommer att användas i aveln. 
Tidigare, när rasen var numerärt mindre var det lättare att en populär avelshane blev väldigt 
dominant över en period. Idag använder man betydligt flera olika hanar, ingen har blivit 
tydligt dominant. 
Av de tidigare nämnda 58 hanhundarna var 28 hundar som ejvar födda i Sverige, de flesta 
från nordiska länder, där stammarna har släktskap med svenska linjer. I stort försöker våra 
uppfödare nog variera sina linjer; tyvärr har vi några uppfödare som upprepar samma 
kombination gång på gång; vilket i en liten ras innebär snabb utarmning av avelsmaterialet.  
 
Antalet barnbarn för avelshannarna säger mer än antalet valpar om hur stort avtryck de har 
gjort i rasen. De tio hanarna som har haft störst antal valpar har i tur och ordning haft följande 
antal valpar och barnbarn:     
 

Hane Sv.föddaavk.  * Övr. avk  Sv. barnbarn  * Övr. barnbarn 
1 40  2  59  2 
2 36  0  54  5 
3 34  0  41  0 
4 26  0  36  1 
5 26  0  9  1 
6 25  0  18  0 
7 24  1  26  0 
8 24  2  81  6 
9 21  1  13  0 

10 17  17  61  30 
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar. 
Dessa räknas ej med i annan statistik. 
 
Om man istället tittar på de tio hanarna som haft störst antal barnbarn, hittar vi bara några av 
hanarna i den första tabellen här.   
 
Hane (nummer i tabellen ovan) Sv barnbarn Övriga barnbarn 
A = 8 81 6 
B = 10 61 30 
C = 1 59 2 
D =2 54 5 
E   48 0 
F  48 4 
G   46 10 
H   43 6 
I    43 18 
J =3 41 0 
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Många hanar har ett stort antal utländska barnbarn, företrädesvis i Danmark, Norge och 
Finland. Flera av hanarna är inte bosatta i Sverige utan har bara använts i avel här. 
 
De tio tikarna som har haft störst antal valpar har i tur och ordning haft följande antal valpar 
och barnbarn: 

Tik Sv.föddaavk.  * Övr. avk  Sv. barnbarn  * Övr. barnbarn 
1 28  0  35  0 
2 24  0  81  1 
3 24  0  32  0 
4 17  0  2  0 
5 17  0  6  0 
6 17  0  15  0 
7 17  0  59  8 
8 16  0  6  0 
9 16  0  48  0 

10 16  0  33  0 
* Övriga är de ej svenskfödda avkommor/barnbarn som finns i SKKs databas, t.ex. importer och tävlingshundar. 
Dessa räknas ej med i annan statistik. 
 
Här måste vi notera att det finns flera tikar som kommer upp till lika högt antal barnbarn som 
en del hannar. Tikarnas barnbarn stannar dock i högre grad i Sverige. De tio tikarna med 
störst antal barnbarn var: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om man jämför hanars och tikars barnbarn, ser man att skillnaderna är mycket små. 
Med den befintliga effektiva populationen borde ingen hane under sin livstid bli pappa till 
mer än en fjärdedel av en årskull; i dagsläget ca 25 valpar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tik nr Sv barnbarn Övriga barnbarn 
A =2 81 1 
B =7 59 8 
C     48 0 
D    48 0 
E     46 10 
F     45 1 
G 38 0 
H 36 0 
I     36 0 
J =1 35 0 
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3.3.2 Avelsdjurens ålder 
Tittar man på ålder då avelshundarna har haft sin första kull, ser fördelningen under 2000-
talet (2001-2011) ut på följande sätt: 
 

Kategori ålderskategorier Antal hanar Antal tikar 
1 0-6 mån 0 0 
2 7-12 mån 2 0 
3 13-18 mån 9 0 
4 19-24 mån 9 2 
5 2-3 år 33 68 
6 4-6 år 13 20 
7 7 - år 6 0 

 
De allra flesta tikar får sin första kull mellan 2 och 4 års ålder, att hanhundarnas åldersspann 
är bredare är vanligt. De tikar som har fött sin första kull mellan 4-6 år har samtliga varit 
kring 4 år. Bland hanarna är betydligt fler mycket yngre vid avelsdebuten, en förklaring till 
detta är nog att man använder importhanar i tidigare ålder, detta för att man skall kunna 
vidhålla en bredare avelsbas och hålla inavelsprocenten nere. 
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Rapport hälsoenkät 2010 
För att får reda på hur hundarna mår, skickade SWCK ut en hälsoenkät till samtliga hos SKK 
registrerade ägare till welsh corgi cardigan. 
Utskicket omfattade 348 st enkäter. Åtta stycken utskick nådde inte sina adressater, utan åter-
sändes. Alltså har 340 st kommit fram. 
Vi fick svar från 113 personer, omfattande 166 hundar. Med andra ord kan svarsfrekvensen 
räknas till 33 %.  
 
Vi bad om uppgifter rörande hundar födda 1997-2007. Under dessa år har registrerats 544 
cardigans, vilket innebär att uppgifter har kommit från 30,5% av inregistrerade hundar. 
 
Tyvärr omfattar inte SKK:s register samtliga hundar, utan enbart dem vilkas ägare har skickat 
in ägaranmälan. Detta innebär att alla hundägare inte har nåtts av enkäten.  
 
När man tittar på svaren på olika frågor, så varierar svarsfrekvensen från fråga till fråga.  
Flera hundägare med avlidna hundar har enbart redogjort för själva dödsfallet.  
Flera har också hoppat över en del frågor, en tendens tycks vara att enbart svara på ”huvud-
frågan” i varje avsnitt. Därför stämmer inte svarsfrekvensen med antalet enkäter. För varje 
fråga är procentsatserna beräknade på faktiskt inkomna svar. 
 
Efter att ha plockat undan hundar med ”fel” ålder, omfattar materialet enkäter rörande 159 
hundar, varav 86 tikar och 73 hanhundar. För några (av de avlidna) hundarna har inte angetts 
något födelseår, men av uppgifterna att döma hamnar de någonstans i mitten av årtalen, vilket 
gör att jag har tagit med dem. 

Födelseår 
Tabell: Fördelning av hundarnas födelseår 
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Inte 

angivet 
Summa 

Antal 2 7 6 8 11 17 18 9 14 22 31 13 3 159 
 
Första frågan gällde huruvida hunden var försäkrad. Av svaren framgick att 6 % inte var det, 
och resterande 94 % var försäkrade i olika bolag, varav 61,7 % i Sveland, 19 % i Agria och 
resten i Folksam, If eller annat bolag. 
Denna fråga har relevans, då SKK samarbetar med Agria och ofta får sina uppgifter om 
hundhälsa därifrån. De flesta cardigans faller då utanför statistiken. Dessutom visade det sig 
att i Agrias Statistik sammanförs både cardigans och pembrokes som welsh corgi. Vid för-
frågan fick vi veta att det inte gick att separera uppgifterna. Nu är cardigan och pembroke två 
olika raser med delvis olika hälsoprofiler, vilket gör Agrias uppgifter ännu mindre 
tillförlitliga. 
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Allmänhälsa 
Nästa fråga gällde ägarnas uppfattning om hundens allmänhälsa. De 159 svaren fördelade sig 
på följande sätt: 
 
Tabell: Hundarnas allmänhälsa enligt ägarna 
 antal procent 
mycket gott 106 66,7 
Gott 32 20,1 
Medelgott 14 8,8 
Dåligt 1 0,6 
mycket dåligt 0 0 
Ej svarat 6 3,8 
 
De positiva omdömena är i klar majoritet. För att se huruvida även de äldre hundarna har 
hälsan, valde vi att se på veteranhundarna (8 år och äldre). Som väntat hade flera hälso-
problem dykt upp, men fortfarande dominerade de positiva omdömena. 
 
Tabell: Veteranhundarnas allmänhälsa enligt ägarnas omdöme 
 antal procent 
Mycket gott 23 45 
Gott 15 29 
Medelgott 8 16 
Dåligt 0 0 
Mycket dåligt 0 0 
Ingen uppgift 5 10 
Summa 51 100 
De allra flesta cardiganägare verkar vara nöjda eller mycket nöjda med sina hundars hälsa . 
 
Enkäten fortsatte sedan med frågor inom olika hälsoområden.  

Hud 
Har hunden någon gång haft problem med huden? 
 
 antal % 
Ja 16 10,2 
Nej 141 89,8 
Totalt svar            157  
 
Fyra hundar har problem som återkommer mer än en gång/år. Oftast är det fråga om 
svårdiagnostiserade fall av klåda, mjäll och håravfall.  
Övriga diagnoser är rävskabb, furunkulos, loppor, hudinfektion, hypo/hyperthyreoidism (ett 
fall av varje). Behandlingar av dessa åkommor har oftast gett bra resultat.  
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Ögon 
Första frågan gällde ögonlysning; 
159 svar; 51 ögonlysta, 108 icke ögonlysta. Dvs. 32 % av hundarna hade ögonlysts. Av dessa 
angav 41 st resultatet u.a; 2 st ”katarakt av icke-ärftlig typ”. Resten har inte angett något 
resultat.  
 
Bland svaren fanns inga fall av ärftliga ögonproblem. I dag är inte ögonlysning ett krav för 
valphänvisning, utan endast en rekommendation. Krav på att föräldradjuren ska vara fria från 
PRA (antingen DNA-testade eller härstamma från fria linjer), kvarstår. 

Övriga ögonproblem?  
135 svar:  Ja: 5 st    Nej: 130 st. 
 
Ögonproblem som angavs här handlade om ”yttre besvär”; ögoninflammation, rinnande ögon 
p.g.a. trånga tårkanaler, kronisk bindhinneinflammation.  
 
Åkommorna hade behandlats med medicin, vilket oftast gav bra resultat. Ingen av 
åkommorna hade återkommit.. 

Hörsel och öron 
Första frågan gällde förekomsten av öroninflammationer. De 158 svaren fördelade sig: 
143 ”nej” och 5 ”ja”.   
En av hundarna hade öroninflammationer flera gånger, resten en gång. 
 
Andra öronproblem; ”Fått något i örat” - en hund 
                                    Svampangrepp, parasitangrepp 
 
Öronproblemen hade drabbat unga hundar, ca ett år eller yngre enligt uppgifterna. Samtliga 
som hade behandlat sina hundar mot dessa öronproblen angav att behandlingen hade gett bra 
resultat. 

Tänder, mun och svalg 
Halsinfektioner? 
Ja: 6 st  4% 
Nej: 149 st  96% 
4 fall av tonsillit, oftast behandlad operativt och har inte återkommit. Ett fall av hosta.  
 
Alla tänder kvar?  
Ja 142 st  
Nej 6 st.  
Av dessa sex som inte hade hela bettet kvar var det tre som saknade 1, en saknade 3, en 
saknade 4 och en ett icke angivet antal tänder. Bakom tandförlusterna fanns oftast 
olyckshändelse. Ett fall av parodontit. 
 
Att bettet var normalt saxbett angav 109 st, 5 hade överbett, 1 tångbett och 1 underbett.  
 
Tandsten angav några stycken som problem. 
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Cancer och tumörer   
157 svar:  
Cancerdiagnos hade 7 st (4,5 %) hundar fått; fem av dessa gällde juvercancer. Andra var 
analsäckar, lever. 
Ålder vid upptäckten varierade från 4 till 11 år, den vanligaste åldern var 6 år. Behandlingen 
har varit operation, vilket i flesta fall gett bra resultat. I ett fall var dock resultatet dåligt. 
 
Godartade tumörer hade 7 (8 %) hundar haft, även av dessa flesta vid juver, enstaka fall vid 
testikel, mage, ögonlock, bröstben.  

Hjärta 
Ingen av 159 svarande har angett hjärtsjukdom. Detta är något att verkligen glädjas över! 
Hormonrubbning 
Ett fall av hypothyreos (underfunktion av sköldkörteln) har angivits. 
Ingen diabetes, ingen hyperthyreos. 

Gynekologi 
Av 86 tikar var 14 kastrerade (steriliserade står det på enkäten, vilket är fel), vilket gör 16.3% 
I de allra flesta fallen var orsaken livmoderinflammation.  
P-spruta har 2 tikar fått. 
Livmoderinflammation har 10 tikar haft (12 %), vilket oftast har debuterat i 6-årsålder, men i 
två fall redan vid två år. Behandlingen var i nio fall operation (kastration), antibiotika eller 
endast antibiotika i tre fall. 
 
Löpningen i stort sett normalt; de flesta löper normalt två gånger om året; 18 tikar hade något 
längre mellanrum mellan löpen, bara ett par hade något tätare löp. Löptiden normala tre 
veckor, några (11) löpte bara ca två veckor.  
 
12 av de 85 tikarna hade mer eller mindre uttalade besvär med skendräktighet. Bara två hade 
fått behandling mot detta, med bra resultat. 

Komplikationer vid valpning 
20 av tikarna hade valpat (24 %) och av dessa hade 7 stycken behövt kejsarsnitt, vilket gör 35 
% av födslarna.  
Anledningen var i fem fall felläge, och i 2 fall värksvaghet. Döda valpar hade dessutom bidra-
git i två av fallen. 
 
Mjölkstockning hade 3 av de 20 tikarna råkat ut för. 

Testikel och prostata 
Av 68 hanhundar var 22 (32%) st kastrerade, varav en kemiskt och resten operativt. Orsaker 
varierar från olämplighet i avel (långhår, tillväxtrubbningar, bettfel), till hanhundsaggressi-
vitet, tikfixering och sjukdomar (prostatit, prostatatumör). 
 
Av 68 hanhundar hade 5 st prostatabesvär. Besvären dyker oftast upp vid ca 6 års ålder. 
Behandling med hormoner/operation har gett bra resultat. 
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59 hade svarat på frågan om antalet testiklar, av dessa hade 55 st två testiklar, 3 st hade en 
testikel och 1 st hade inga testiklar. 

Njurar och urinvägar 
156 hundar har inga njurbesvär, 3 st har/har haft cysteinstenar. 
 
Urinvägsinflammation har förekommit hos 13 hundar, 128 har aldrig haft några 
urinvägsbesvär. Typfallet har inträffat under valptiden, behandlats med antibiotika och inte 
återkommit. Undantagen är en som insjuknade vid 2 år och två vid 8. 

Rörelseapparaten  
Av 152 hundar har 23 (15 %) haft ledbesvär under uppväxten. Ofta har besvären försvunnit 
när hunden blivit färdigvuxen. 
 
Hela 27 st (18 %) vuxna hundar rapporterar om hältor vid vuxen ålder. Några fall är skade-
baserade eller efterdyningar av inflammationer i lederna, men här hittar vi också tillväxtrubb-
ningar och (enl. veterinär) ett fall av överdriven fransyskhet. Många har inte kunnat diagnosti-
seras trots många undersökningar. I (5) fall har man diagnostiserat artros. Dessutom är 
hundarna som är drabbade oftast ganska unga, vilket innebär att de får tillbringa stor del av 
sina liv undvikande ansträngning och under medicinering.  

HD 
9 hundar av 150, i undersökningen, hade HD-röntgats med följande resultat: 
 
grad. Antal 
A eller u.a. 1 
B eller I 3 
C eller II 2 
D eller III 2 
E eller IV 1 

Patellaluxation 
3 av 154 hundar hade patellaluxation.  

Rygg 
147 hundar har inte haft ryggbesvär; 12 har haft ryggproblem, varav 6 har angett diskbråck 
som skäl och en ”diskrelaterade problem”. 
Hos tre av hundarna beror besvären på olycksfall och hos två ”annat” (spondylos, odiagnosti-
cerat).  
Diskbråcken har i tre fall behandlats med operation, i fyra fall medicinskt och med vila/re-
habilitering. 
I tre av fallen var resultatet av behandling ”medelbra”, ”bra” i två fall. 
Avlivning har skett i ett fall.  

Hematologi 
140 svarande angav att hunden inte haft några spontana blödningar. 
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Mage och tarm. 
Diarré 7 fall 
Kräkningar i 14 fall 
Analsäcksproblem 9 fall 
Leversjukdom 1 fall (tumör) 
Bukspottkörtelfel 1 fall 
”Stressmage” 1 fall 
Kronisk eosinofil duodenit & gastrit 2 fall 
 
Kräkningar och diarréer – ofta tillsammans- verkar vara största magproblemet. Analsäckar ett 
annat. Samtliga som har behandlat sina hundar mot dessa besvär anger att resultaten har varit 
bra.  

Övriga infektioner 
Typ antal 
Borrelia 4 
Erlichia 2 
Oklar feber 2 
Nedsatt immunförsvar 1 
Annat 6 
 
”Annat”: rävmask???, hudinfektion, hosta (eosinofil pneumoni), kennelhosta 2st. 
Rävmask tillhör sjukdomar som är anmälningspliktiga och vi har inte kunnat se något rappor-
terat fall hos welsh corgi cardigan. Möjligen avses rävskabb? 

Neurologi 
Epilepsi: Samtliga 152, svarade nej 
En av frågorna gällde muskelsvaghet i bakbenen, som kan var neurologiskt betingat. De tre 
som angav ”ja” till frågan gav också förklaringar: en av hundarna hade haft diskbråck och de 
två andra hade ryggproblem som följd av olyckor. Med andra ord fanns det inga neurologiskt 
betingade fall. 
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Andra sjukdomar 
Här förekom det ett varierande utbud av sjukdomar, som hundar kan drabbas av: i den 
ordningen de dök upp; en del svåra, en del bagatellartade: 
Svårläkt svanssår - kirurgiskt behandlat 
Problem med tassar i väta – svamp mellan tårna 
Brutet framben 
Panosteit som valp 
Kennelhosta 2ggr 
Noskvalster 2 ggr 
Hjärnhinneinflammation 
Ögoninfektion 
Känslig hals efter bitskada; svårt att behålla vatten ibland 
Kylothorax – lymfa i bröstkorgen - andningssvårigheter 

Olycksfall som krävt veterinärvård 
Typ av skada antal 
Bitskador 11 
Trafikskador 2 
Ormbett 0 
Annat 14 
 
”Annat” inkluderar: 
trampat snett 
slagsmål 
hård lek med annan hund 2st 
påhoppad/biten av större hund 4 st 
skärskada 2st 
råttgift 
ätit två chokladkartonger  
vass sten intryckt i trampdynan 
infekterat sår med varbölder 
vrickning 
ögonskada orsakad av katt 
intoxikation – ibuprofen 
muskelsträckning i framben 
fallolycka – skadat korsband 
magproblem – ätit något olämpligt 

Övrigt  
21 hundar i undersökningen, hade genomgått mentalbeskrivning; 1 hade deltagit i 
vallanlagsprov. 
Här påpekade några hundägare att deras hundar jobbade som vallhundar fast de aldrig deltagit 
i några prov. Ett antal hundar jobbar dessutom med t. ex. viltspårning. 1 har framgångsrikt 
tävlat i agility.  
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Bortgång 
13 av hundarna hade vandrat vidare över regnbågsbron. Åldrarna varierade mellan 0 och 12 
år; faktiskt en av varje årtal utom 7- åringar, där fanns det ingen, däremot fanns det två 
fyraåringar. 
 
Orsak antal 
Sjukdom 8 
Olycka 2 
Temperament 1 
Annat 2 
 

Som väntat sker olyckorna i de yngre, aktiva åren. Bland de äldre dominerar sjukdomar.  
Man kan inte här se någon typisk cardigansjukdom, utan det är nästan lika många orsaker som 
hundar. 

Sammanfattning av enkätsvaren: 
Enkätsvaren visar att cardigan är en frisk ras. Dock kan man se två saker som sticker ut:  
35 % kejsarsnitt är för mycket; fellägen är något som är svårt att påverka, men uppfödarna 
bör uppmärksammas om att värksvaghet är i högsta grad ärftligt! Visserligen är totala antalet 
tikar som fött valpar litet i enkäten. Här kommer vi att jämföra med försäkringsbolagens 
skadestatistik.  
Hältor under uppväxttiden och i vuxen ålder förekommer. Även om man räknar bort skador 
och inflammatoriska besvär finns det flera, ofta odiagnostiserade fall som ger bekymmer. 
 



Hälsoenkät 2010 Welsh Corgi Cardigan 
SVENSKA WELSH CORGI KLUBBEN

Kön: � Tik               � Hane 
 
Födelseår: …………….. 
 
Är din hund veterinärvårdsförsäkrad? � Ja � Nej 
Om ja  -  i vilket bolag? 
………………………………………………………………………………………… 
 
1) Hur bedömer du hundens allmäntillstånd? 
� Mycket gott � Gott � Medelgott � Dåligt � Mycket Dåligt 
 

2) Hud 
Har hunden någon gång haft problem med huden? � Ja � Nej 
Om ja  - svara vänligen på nedanstående frågor: 
 
Eksem:  � Ja � Nej 
Om ja: � Mer än 1 gång/år � Ca 1 gång/år � Mindre än 1 gång/år 
 
Allergi:  � Ja � Nej 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Är hunden allergitestad?  � Ja � Nej 
Om ja  -  vad är hunden allergisk mot?  
____________________________________________________________________ 
Symtom: � Klåda � Mjäll � Håravfall �Mag/tarmproblem 
Vilken behandling får hunden? __________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit? � Bra � Medelbra � Dåligt 
Hur gammal var hunden då den fick symtom första gången? ______ 
Klåda/irriterad hud utan närmare diagnos: � Ja � Nej 
Om ja: � Mer än 1 gång/år � Ca 1 gång/år � Mindre än 1 gång/år 
Andra hudproblem (Ex. demodex, skabb, håravfall.)? Ange gärna symtom och/eller diagnos.  
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3) Ögon 
Är hunden ögonlyst?  � Ja � Nej 
Om ja  -  resultat? _____________________________________________________ 
Har hunden ögonproblem?  � Ja � Nej 
Om ja  -  diagnos?_____________________________________________________ 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Vilken behandling får hunden?  
___________________________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?______ � Bra � Medelbra � Dåligt 
Hur gammal var hunden då den fick symtom första gången? _______________ 
Andra ögonproblem (Ange gärna symtom och/eller diagnos)?__________________ 
____________________________________________________________ 
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4) Hörsel och öron 
Öroninflammation?   � Ja � Nej 
Om ja: � Mer än 1 gång/år � Ca 1 gång/år � Mindre än 1 gång/år 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Vilken behandling får hunden?  
________________________________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?      �Bra � Medelbra � Dåligt 
Hur gammal var hunden då den fick symtom första gången? _______________________ 
Andra öronproblem (Ange gärna symtom och/eller diagnos)? 
__________________________________________________________________________ 
 
5) Tänder, mun och svalg 
Återkommande halsinfektion el. halsproblem? � Ja � Nej 
Om ja: � Mer än 1 gång/år � Ca 1 gång/år � Mindre än 1 gång/år 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Om ja  -  diagnos? ___________________________________________________________ 
Vilken behandling får hunden? __________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?     �Bra � Medelbra � Dåligt 
Hur gammal var hunden då den fick symtom första gången? ___________________________ 
 
Har hunden alla tänder?   � Ja � Nej 
Om nej  -  vilka/hur många saknas? ____________________________________ 
Har hunden normalt bett (saxbett)?  � Ja � Nej 
Om nej: � Överbett � Underbett � Tångbett � Annan typ:______________ 
Andra tandproblem (Ange gärna symtom och/eller diagnos)? 
__________________________________________________________________________________________ 
för hjälp se bild på sista sidan

6) Cancer och  tumörer 
Har hunden fått diagnosen cancer? � Ja � Nej 
Om ja  -  vilken typ av cancer? � Juvercancer 
  � Testikelcancer 
  � Lymfkörtelcancer 
  � Annan typ av cancer  -  vilken?____________________  
Hur gammal var hunden vid symtom / insjuknande: _______________________ 
Vilken behandling får hunden? ______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit? �Bra � Medelbra � Dåligt 
 

Har hunden haft godartad tumör?   � Ja � Nej 
Om ja  -  placering? __________________________________________________________ 
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7) Hjärta 
Har hunden diagnosen hjärtsjukdom?  � Ja � Nej 
Om ja  -  diagnos? ___________________________________________________ 
 
Vid vilken ålder märktes problemen? ___________________ 
Vilken behandling får hunden?__________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?       �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
8) Hormonrubbning 

__________________________________________________________ 
Vid vilken ålder märktes problemen? ______________________________________ 
Vilken behandling får hunden? ___________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?         �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
Har hunden fått diagnosen Hyperthyreos? � Ja � Nej 
Symtom? ___________________________________________________________ 
Vid vilken ålder märktes problemen? ______________________________________ 
Vilken behandling får hunden? ___________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?         �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
Har hunden fått diagnosen diabetes?  � Ja � Nej 
Vid vilken ålder märktes problemen? _________________________________________ 
Vilken behandling får hunden? ______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?                 �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
Har hunden någon annan typ av hormonrubbning? � Ja � Nej 
Om ja  -  diagnos? _______________________________________________________ 
Vid vilken ålder märktes problemen? _________________________________________ 
Vilken behandling får hunden? ______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra 

Har hunden fått diagnosen Hypothyreos? 

� Medelbra � Dåligt 
 

� Ja � Nej 
Symtom? 

9) Gynekologi 
Är tiken steriliserad? � Ja  -  orsak? _______________________     � Nej 
Har tiken fått P-spruta? � Ja  -  orsak? _______________________     � Nej 
   
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?   � Ja � Nej 
Vid vilken ålder fick tiken livmoderinflammation? _______________________________ 
Har tiken fått valpar?    � Ja � Nej 
Fick tiken livmoderinflammation i samband med valpning? � Ja � Nej 
Fick tiken livmoderinflammation i samband med parning? � Ja � Nej 
Fick tiken livmoderinflammation efter löp?  � Ja � Nej 
Behandling?  � Operation 
  � Endast behandling med antibiotika (tabletter). 
  � Annan behandling. _____________________________ 
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Blir din tik ofta skendräktig?  � Ja  � Nej 
Efter varje löp?   � Ja  � Nej 
 

_______________________________________________________ Hur ofta löper din tik? 
_______________________________________________________ Hur länge löper din tik?

Hur mycket löper din tik?  � Sparsamt � Normalt � Onormalt mycket 
Har tiken besvär av skendräktighet?    � Ja mycket � Ja något � Ja lite � Nej inget 
Har tiken behandlats mot skendräktighet? � Ja � Nej 
Om ja  -  viken behandling? ___________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        � Bra � Medelbra � Dåligt 
 
10) Komplikationer vid valpning 
Har tiken blivit förlöst med kejsarsnitt? � Ja � Nej 
              Om kejsarsnitt har  behövts, vad var orsaken (flera kryss kan anges) 

� ___ Värksvaghet  
� ___ Felläge 
� ___ Stor kull (tiken uttröttad) 
� ___ För trångt bäcken 
� ___ Döda valpar 
� ___Annat  _______________________________________________   

 
 Nej Mjölkstockning?   � Ja �

Blödningar?   � Ja � Nej 
Andra komplikationer?  � Ja    � Nej 
Om ja  -  vilka komplikationer? ________________________________________________ 

 
 
11) Testikel och prostata 
� Hanhunden har två testiklar i pungen. 
� Hanhunden har en testikel i pungen. 
� Hanhunden har inga testiklar i pungen. 
Om hanhunden har avsaknad av testikel / testiklar, har detta orsakat problem?  � Ja           � 
Nej 
Beskriv problemen: __________________________________________________________ 
Hur gammal var hanhunden då problemen märktes första gången? 
_______________________ 
 
Är din hanhund kastrerad? � Ja  -  orsak?_______________  � Kemiskt � Operativt 
  � Nej 
Har din hanhund prostataproblem?  � Ja � Nej 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Vid vilken ålder märktes problemen? _____________________________________________ 
Vilken behandling får hanhunden? _______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
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12) Njurar och urinvägar 
Har din hund någon njursjukdom?  � Ja � Nej 
Om ja  -  diagnos? ________________________________________________________ 
Vid vilken ålder märktes problemen? __________________________________________ 
Vilken behandling får hunden?_______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
Har hunden haft urinvägsinfektion?  � Ja � Nej 
Om ja  -  hur ofta? _________________________________________________________ 
Vid vilken ålder märktes problemen? ___________________________________________ 
Vilken behandling får hunden? ________________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
 
13) Rörelseapparaten 
Har din hund haft någon typ av problem med  
leder eller ben under uppväxten??  � Ja  � Nej 
 

� Nej 
Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Om ja  -  vilken diagnos?____________________________________________________  
Vid vilken ålder märktes problemen? _____________________________________________ 
Vilken behandling har hunden fått? ______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 

Har din hund någon typ av hälta? 

 

 � Ja  

 
Är hunden HD-röntgad?  � Ja � Nej  
Om ja – vilken är hundens HD-status: 
� ua � I � II � III � IV 
� A � B � C � D � E 
Om hunden har HD  -  har den några problem med detta? � Ja � Nej 
Om ja  -  beskriv problemen: ___________________________________________________ 
 
 
Har din hund patellaluxation?  � Ja � Nej 

Om ja  -  är diagnosen ställd av veterinär? � Ja � Nej 
Om ja  -  typ av patellaluxation?  � Medial � Lateral 
Ev. gradering � 0 (ua) � 1 � 2 � 3 � 4 (grav) 
Vid vilken ålder märktes problemen? 
_____________________________________________ 
Vilken behandling har hunden fått? 
______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
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14.  Rygg 
Har din hund haft ryggproblem:  Vad var orsaken? 
� Olycksfall 
� Diskbrock 
� Förkalkning 
� Annat  _________________________________    

 
       Om du har kryssat för diskbrock:  Hur behandlades hunden? 
 

� Operation 
� Medicinering/rehabilitering? 

               �  Annat  _____________________________ 
      Resultat av behandlingen   �Bra                  �Medelbra         � Dåligt 
 
15) Hematologi 
Har hunden haft spontanblödningar från slemhinnor (t.ex. näsblod, urinvägs- och 
tarmblödningar) eller förlängd blödningstid från hudsår? � Ja � Nej 

16) Mage och tarm 
Är hunden drabbad av något eller några av följande? 
  Ja  Nej Debut ålder 
Återkommande diarréer � � __________ 
Återkommande kräkningar � � __________ 
Analsäcksproblem � � __________ 
Analfistel  � � __________ 
Leversjukom  � � __________ 
Magomvridning  � � __________ 
Bråck  � � __________ 
Andra mag- tarmproblem? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Ev. fastställda diagnoser?______________________________________________________ 
Vilka behandlingar har hunden fått?______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
17) Övriga infektioner 
  Ja Nej Ålder 
Borrelia  � � _______ 
Erlichia  � � _______ 
Oklar feber  � � _______ 
Nedsatt immunförsvar  � � _______ 
Andra infektioner? Ev. fastställda diagnoser  ___________________________ 
 
Vilka behandlingar har hunden fått?______________________________________________  
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
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18) Neurologi 
Har hunden epilepsi? 
  � Ja, primär epilepsi   
 � Ja, sekundär epilepsi (orsakad av sjukdom el. skada)  
 � Nej 
Om ja  -  vid vilken ålder märktes problemen? ______________________________________ 
Beskriv typen av anfall: _______________________________________________________ 
Vilken behandling har hunden fått? ______________________________________________ 
Vilket resultat har behandlingen givit?        �Bra � Medelbra � Dåligt 
 
Har hunden uppvisat muskelsvaghet (problem att röra sig) i bakstället? � Ja  � Nej 
 

 
 � Ja  -  diagnos? _______________________________________________ 
 � Nej 

Har hunden någon annan typ av neurologisk åkomma?

 
19) Andra sjukdomar 
Om hunden har haft andra sjukdomar, ange vilka:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
            
20) Olycksfall 
Har hunden drabbats av olycksfall som har krävt veterinärvård? � Ja � Nej 

� Bitskador (Sammanhang?) 
_______________________________________________________________ 
� Trafikolycka 
� Ormbett 
� Annat: __________________________ 

 
 
21) Övrigt 
Har hunden genomgått någon form av mentalbeskrivning/test? � Ja  � Nej 
Om ja  -  vilken typ? 
 � Karaktärsprov (BoK)              � Mentalbeskrivning (MH/MUH) � Mentaltest (korning) 
 
Har hunden genomgått vallanlagsprov?  � Ja  � Nej 
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22) Bortgång 
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den? 
__________________________________ 
Vad var orsaken till att den dog/avlivades? 
 � Ålder  -  vilken? _____________________________________________ 
 � Sjukdom  -  vilken? ___________________________________________ 
 � Olycka  -  vilken? ____________________________________________ 
 � Temperamentsproblem  -  vilket?_________________________________  
 � Annat_____________________________________________________  
                                          _____________________________________________________                           
 
23) Fri text 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Tack för att du har hjälpt oss! 
 
 
Appendix: Tänder / Bett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saxbett

Tångbett

Överbett

Underbett

Tandformel för permanent bett är:  
överkäke: (3st I, 1st C, 4st P, 2st M) x 2 = 20 tänder 
underkäke: (3st I, 1st C, 4st P, 3st M) x 2 = 22 tänder 
I = incisiver,framtänder 
C = canintand, hörntand 
P = premolar, främre kindtänder 
M = molarer, kindtänder 
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