
Förenklad RAS
Rasspecifik avelsstrategi för hundraser där avel för närvarande inte bedrivs i Sverige

_____________________________________________________________________
Rubriker märkta med * är uppgifter som är obligatoriska att fylla i. Om utrymmet är för litet går det 
bra att hänvisa till en bilaga. 

*Rasens namn
Slovenský Cuvac. 
Rasen har ingen egen rasklubb utan tillhör Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare (KGBV).

*Specialklubb
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK).

*Rasens historia, hemland, användningsområde
Slovenský cuvac har funnits i Tatrabergen under en lång, lång tid och dess officiella hemland 
är Slovakien. Dess troliga bakgrund är att den kom till Europa med folkvandringarna från 
Asien.

Rasens används främst som vakthund. Dess uppgift har varit att vakta boskap och ägodelar 
mot bland annat varg och björn. Den har stora likheter med raser som kuvasz, maremmano-
abruzzese  och  polski  owczarek  podhalánski.  Största  skillnaden  är  väl  en  något  lägre 
mankhöjd. Slovenský cuvac ska vara trogen, modig och alltid beredd till försvar.

Källor:
http://www.skk.se/hundraser/slovensky-cuvac (Datum: 2013-03-23)
Adlercrutz, J. (2003). Hundar i Världen. Ica Bokförlag, Västerås.

*Rasen internationellt
År 1964 blev rasen godkänd av FCI. Hur den ser ut internationellt sett är inte känt. Ser man 
dock till den svenska statistiken i Avelsdata så har rasen förekommit, eller förekommer, i flera 
länder såsom Tjeckien, Finland, Tyskland och Norge.

*När kom rasen till Sverige/registrerades i Sverige?
Då Avelsdata är begränsat och sökningar endast kan göra så långt tillbaka som till år 1990 så 
är det inte känt av SBHKs avelskommitté när rasen kom till Sverige. Statistiken visar att en 
hane föddes 1993.  Modern var finskregistrerad år 1987 medan fadern var registrerad i Norge 
år 1989. Andra källor (se nedan) visar dock att rasen fanns i landet redan i mitten av 1970-
talet. Där nämns att tiken Biela Slovenský Cuvac kallad ”Bella” var född 1974 på Lidingö.
Efter 1993 finns det inga registreringar förrän år 2010 då en hane importerades.

Källa:
http://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/egensida/kennel-cuvac-s/513 (Datum: 2013-03-23)
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*Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar/år de senaste 10 åren
År  2010  importerades  en  hane  från  Finland.  År  2011  importerades  två  tikar  (som  var 
kullsyskon) från Tjeckien och 2012 importerades ytterligare två tikar, en från Tyskland och en 
från Tjeckien. Då inga registrerade kullar har fötts i Sverige de senaste 20 åren bör det finnas 
fem slovenský cuvac i Sverige idag om alla lever.

Endast ett kennelnamn har registrerats under perioden 2006 – 2012. Ytterligare en kennel är 
känd men den syns inte i Avelsdata då kenneln inte har haft någon kull under perioden 1990 
till 2012.

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad
Tre hundar födda 2009 – 2011 har HD-röntgats. Två av dessa har grad A och en har grad D. 
Alla dessa hundar har även ED-röntgats utan anmärkning.

Inga hundar har genomfört MH eller BPH. Det finns inte heller någon statistik för patella eller 
ögon. Flera av hundarna har däremot ställts ut. Två av dem har tagit svenska CERT. En av 
dessa två är dessutom SE JV-12 och SE V-12.

I dagsläget går det inte att se inavlestrenden då inga kullar fötts de senaste 20 åren. År 1993 
var inavelgraden 0%.

Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som 
kan förorsaka problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsätt. 
Allvarliga sjukdomar är okända men en av de fem hundarna som importerats de senaste åren 
är försedd med avelsspärr.

Raser  som  genom  sitt  ursprungliga  användningsområde  kan  förväntas  ha  t  ex  stark 
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt ansvar 
för såväl uppfödare som hundägare. SKK rekommenderar därför att individer av dessa raser 
genomgår Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, alternativt Mentalbeskrivning 
hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör utgöra ett underlag i 
avelsarbetet.

Övrigt, ev. mål och strategier
Saknas.

Förenklad RAS för slovenský cuvac är sammanställt av SBHKs Avelskommitté, mars 2013.
Avsnittet ”Observandum” är uppdaterat oktober 2013 efter SKK:s önskan.
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