
Utlåtande över rasspecifik avelsstrategi för bullmastiff 
 
Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Svenska Bullmastiffklubbens förslag till 
reviderat RAS. 
 
Klubben presenterar ett väl genomarbetat RAS-dokument. Rasen är mycket väl beskriven 
med intressanta fakta om rasens historia och redogörelse för de mentala egenskaperna. 
RAS verkar väl förankrad hos medlemmarna och de prioriteringar som rekommenderas är 
relevanta och tydliga. Det är utmärkt att RAS har en sammanfattning som listar vad som ska 
följas för att uppfödaren ska arbeta enligt den rasspecifika avelsstrategin och att det tydligt 
framgår hur reglerna för valphänvisning är kopplade till RAS. Man belyser tydligt att varje 
kombination har en stor del i rasens framtid eftersom registreringstrenden är nedåtgående i 
såväl Sverige som övriga länder i Norden och rasens hemland Storbritannien.  
 
Till nästa revidering kan det vara bra att tänka på att målen formuleras så de är mätbara och 
att strategierna tydligt anger handlingsplaner för att nå de uppsatta målen. På så sätt blir det 
enklare vid nästa revidering att utvärdera strategierna och den effekt de haft på målen. 
 
Fundera gärna på om ögonlysning kan vara en tänkbar strategi för att nå målet att minska 
förekomsten av entropion. Ögonspegling är en undersökning där man inte bara tittar i ögat 
utan även adnexa, ögats omgivning, undersöks. Enligt Agria Breed Profiles rasen har ca 30 
gånger ökad risk för entropion än ”normalhunden” och ögonkantsproblem finns listat för 
rasen i SRD punkt 1 Ansikte: Överdriven mängd ansiktshud kan leda till ögon- och 
ögonkantsproblem. Det är utmärkt att klubben vill utveckla dialogen med exteriördomare och 
ett sätt att göra detta kan vara att formulera frågeställningar man vill att domarna belyser mer 
i kritiker och SRD-rapporter. 
 
SKKs kommitté för samsyn och exteriör sundhet har varit delaktig i granskningen av de 
områden som finns upptagna i SRD. 
 
  
 
Lycka till med ert fortsatta arbete med RAS! 
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