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Avelsstrategi för samojedhund 
 
 
Samojedens historiska bakgrund 
 
Samojeden har en historia som sträcker sig flera tusen år tillbaks i tiden. De första  
hundslädarna började brukas för fyratusen år sedan i centrala Sibirien, norr om Bajkalsjön.  
Klippmålningar visar att de som tog initiativet var samojed- och korjakstammar och andra  
nomader, såsom tjukterna. Samojedfolket - nomadiserande renskötare- kallade hundarna  
Bjelkier (vit hund vars avkomma blir vit) och använde dem som drag-, jakt-, vall- och  
vakthund. Det arktiska klimatet gjorde att människor och djur hjälptes åt med att hålla   
värmen – en eller flera Bielker i ”sängen” höll polarkylan på avstånd. Resultatet blev ett 
ömsint, intimt förhållande hund- människa 
 Rasen väckte berättigat uppseende som en fläkt från den arktiska världen. 1894  
blev samojederna med ens världsberömda. Den norske polarforskaren Fritjof Nansens19  
hanhundar och 9 tikar drog dag efter dag en och en halv gånger deras egen vikt under hans  
polarexpeditioner och detta i de mest vidriga väderleksförhållanden. 
Ryssen Alexander Trontheim valde ut hundarna till Nansens polarexpedition. Han offrade  
sina egna pengar för att ge honom några äkta Bjelkiers då dessa ansågs vara de bästa drag- 
hundarna. Några av de  överlevande  polarexpeditionshundarna lade grunden till dagens  
samojed. 
Trots Nansen var det engelsmannen Ernest Killburn-Scott som såg till att rasen blev etable- 
rad i Europa. Han blev rasens första uppfödare i England och han uppkallade rasen efter  
folket samojed, och lade grunden till den första engelska standarden.  
När 2:a världskriget utbröt exporterades många fina avelsdjur från England till bl.a. USA för  
att säkerhetsställa rasens avelsbas. Amerikanarna insåg tidigt att tillvarata rasens historiska  
bakgrund och dess bruksegenskaper som draghund. 
 
Till Finland kom samojeden på 1890-talet. Från Helsingfors kom rasen sedan över till  
Sverige. Det registrerades en samojedhund i SKK redan år 1893. I Svenska Kennelklubbens  
Tidskrift årgång 1908 publicerades en standard för den Nordiska spetsen, där samojedhunden  
är en av dem. Per R. Unonius, Kennel Solliden, blev Sveriges första samojeduppfödare. Hans  
första hundar hade ryska  namn, men av okänt ursprung. 
 
1946 köpte norrmannen Kaare Pedersen, Ibur kennel, en  fin norsk tik ”Dinka” och byggde  
upp den norska aveln  som då stod lågt i fråga om kvalitet. Han importerade tre hundar från  
Snowlandkenneln i England.  
 
Danmarks första registrerade samojedägare och uppfödare var Svend Børge Madsen som1950  
grundlade sin kennel med 3 importerade samojed hundar, en hanhund och en tik från England  
samt tiken Ibur Sheila från Norge.  
 
Samojeden är enligt FCI en Nordisk ras, och i Sverige är rasens specialklubb Svenska  
Polarhundklubben där målsättningen är att bevara de polara rasernas särart. Som ett led i detta  
har SPHK:s rasklubb för samojed utvecklat ett svenskt Polarhundchampionat där rasens  
drag- och polara egenskaper tas tillvara.  
Precis som för övriga bruks- och polarhundar krävs en tilläggsmerit för att samojeden skall bli  
svensk utställningschampion. För samojeden är tilläggsmeriten ett godkänt polarhund- 
dragprov (Pdp) alternativt godkänt polarhundtest A eller B  Rasklubben har efter  
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årsmötesbeslut ansökt om att även vallprov skall gälla som godkänd tilläggsmerit, detta har 
dock SKK avslagit. 
 
Målsättning 
Huvudmålet för strategin är hämtat direkt från SPHK: s stadgar 
* § 1 Mål  

Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena 
polarhundar. 
Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av 
praktiskt bruk av dessa raser som bl.a. draghundar. 

*   Samojeden skall vara ett naturligt val för den friluftsälskande valpköparen. 
Rasens registrering  
Få äldre samojeder har registrerats, men det registrerades en samojedhund i SKK redan år  
1893. Rasen blev uppmärksammad av en bredare allmänhet under 1970-talet, då det även  
importerades samojeder, bl.a. från USA,  som kom att betyda mycket för rasens avelsutveckling. 
 
Nedan följder ett axplock där rasens registreringssiffror under 5-årsintervall presenteras. 
Årtal: Antal reg. 
1955:   27 
1960:   44 
1965:   69 
1970: 158 
1975: 203 
1980: 210 
1985: 313 
1990: 320 
Under 10-års perioden 1993 – 2002 ser rasens registreringssiffror och HD-resultat i de  
nordiska länderna ut på följande vis (alla %-satser är avrundade till närmaste jämna tal). 
 
SVERIGE 
Född  Ant.reg.  Ant,   %    UA  1 (C)  2 (D)  3-4 (E) 
       unders.  unders. 
1993  251   146   58    86 %   5 %  6 %  3 % 
1994  295   150   51    79 %  11 %  7 %  3 % 
1995  233   126   54    80 %  13 %  6 %  1 % 
1996  218   117   54    81 %  10 %  7 %  2 % 
1997  227   121   53    84 %   8 %  6 %  2 % 
1998  276   145   52    79 %   9 %  8 %  4 % 
1999  232   124   53    85 %   9 %  6 %  1 % 
2000  264   130   49    81 %  11 %  5 %  3 % 
2001  162   81    50    74 %  19 %  5%    2% 
2002  228    97    42    76 %  14%  6%  4% 
 
Kullgenomsnittet i Sverige under dessa 10 år är 5,25 valpar, och tittar man på  
kullgenomsnittet på de 10 åren dessförinnan var siffran 5,26 valpar, vilket tyder på en väldigt  
stabil siffra under en 20 års period.  
 
NORGE 
Född  Ant.reg.  Ant,   %    UA  1 (C)  2 (D)  3-4 (E) 
       unders.  Unders. 
1993  153   74    48    76%  8%  4%  12% 
1994  142   70    49    93%  4%  3%  - 
1995      120   58    48    83%  10%  3%  3% 
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1996  149   89    60    78%  17%  4%  1% 
1997  112   55    49    87%  4%  7%  2% 
1998  121   58    48    88%  5%  2%  5% 
1999  120   62    52    92%  5%  2%  2% 
2000  141   75    53    73%  13%  8%  5% 
2001  116   54    47    72%  17%  6%  6% 
2002  113   55    41    76%  13%  9%  2% 
 
FINLAND 
Född  Ant.reg.  Ant,   %    UA  1 (C)  2 (D)  3-4 (E) 
       unders.  Unders. 
1993  311   116   37    61%  25%  12%  2% 
1994  175     74   42    70%  18%    9%  3% 
1995      155     80   52    62%  16%  16%  - 
1996  161     75   47    76%  16%    8%  - 
1997  142     65   46    60%  23%  17%  - 
1998  163     84   52    75%  12%  12%  1% 
1999  203     99   49    74%  14%  11%  1% 
2000  133     72   54    72%  18%  10%  - 
2001  117     85   42    73%  22%    5%  - 
2002  200     47   24    68%  17%  13%  2% 
 
DANMARK 
Född  Ant.reg.  Ant,   %    UA  1 (C)  2 (D)  3-4 (E) 
       unders.  unders. 
1993   259  33    13    73 %  18 %  6 %  3 % 
1994   99   68    69    84 %  7 %  6 %  3 % 
1995   147  68    46    82 %  6 %  10 %  1 % 
1996   129  35    27    74 %  8 %  11 %  6 % 
1997   123  50    41    74 %  14 %  6 %  6 % 
1998   121  34    28    76 %  15 %  9 %  ----   
1999   93   42    45    74 %   19 %  5 %  2 % 
2000   118  76    64    66 %  14 %  12 %  8 % 
2001   119  37    31    76 %  14 %  5 %   5 % 
2002   93   44    47    82 %  7 %  7 %  4 % 
 
 
Ögonundersökta samojeder, Sverige 
 
Född  Ant.reg.  Ant,   %    UA  Kat Tot. Kat. BP  Kat. ÖP Glaukom  
       unders.  Unders. 
1993  251   73    29    90 %   --   4 %   5 %    -- 
1994  295   75    25    88 %   1 %  7 %   4 %    -- 
1995  233   68    29    96 %   --   3 %   1 %    -- 
1996  218   74    34    93 %    1 %  4 %   3 %    --     
1997  227   77    34    96 %   --   3 %   1 %    --     
1998  276   88    32    93 %   1 %  5 %   1 %    --     
1999  232   79    34      100 %   --   --    --     --    
2000  264   76    29    97 %   --   3 %   --     --     
2001  162   29    18    97 %   --   --    3 %    --    
2002  228     8    8      100 %   --   --    --     -- 
 
Noteringens betydelse: KAT = Katarakt, BP = Bakre polär, ÖP = Övrig partiell 
 
 
Målsättning:  att 60% av de i Sverige registrerade samojederna skall höftledsröntgas, och att 
högst 15 % är behäftade med HD. 
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Hur når vi målet? 
Man når målet dels genom att varje uppfödare analyserar sin egen uppfödning och där har 
som mål att ha under 15% HD i sin egen avel samt kontrollerar sina avelsdjurs 
bakomliggande HD-linjer. 
En annan, inte minst viktig, väg att nå målet är information om hur viktigt det är att en 
växande valp absolut inte får vara överviktig eftersom det kan påverka hundens HD-resultat, 
liksom det negativt påverkar hundens allmänna hälsa. 
 
Inavelsstatistik per år, SAMOJED 
 
Född år  Antal reg Inavel %  Stamtavlans djup 
 
1976     238    5,0    4,3 
1977     222    6,5    4,2 
1978     260    5,3    4,5 
1979     221    6,1    4,7 
1980     215    6,5    4,7 
1981     213    4,3    4,7 
1982     278    4,4    4,8 
1983     220    3,3    4,7 
1984     298    4,1    4,7 
1985     319    4,3    4,8 
1986     320    3,5    4,7 
1987     417    4,1    4,8 
1988     386    2,9    4,7 
1989     518    3,2    4,6 
1990     327    3,5    4,6 
1991     392    2,5    4,7 
1992     306    3,6    4,8 
1993     265    3,5    4,6 
1994     306    3,5    4,7 
1995     248    3,0    4,6 
1996     240    2,2    4,5 
1997     249    2,5    4,5 
1998     302    2,4    4,6 
1999     250    2,5    4,7 
2000     275    2,5    4,7 
2001     172    4,0    4,6 
2002     254    1,1    4,2 
 
Totalt          7711    3,0    4,3 
 
 
 
 
 
Hälsa 
Sedan 1984 gäller registreringsförbud för avkomma efter föräldradjur som ej är 
höftledsröntgad före parning. Rasklubben har anslutit sig till texten som säger att det ej är 
förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med 
höftledsdysplasi. Rasklubbens valpförmedling hänvisar enbart till uppfödare som använder 
HD-fria avelsdjur samt där föräldrarna är ögonundersökta ua.  
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Under 2003 har en enkät skickats ut till de 65 samojeduppfödare som registrerat valpar mellan 
åren 1998 – 2003. Antalet hundar som ingick i svaren var drygt 1200. Enkätsvaren visade att 
vi har en i många jämförelser mycket frisk ras. 
En känsla av ett ökat antal kryptorchida hanar noterades, liksom samojeder med inåtväxta 
ögonhår.  
Det är ingen överraskning att livmoderinflammation (pyometra) är överrepresenterat både i 
enkätsvaren och i försäkringsbolagens veterinärvårdsersättning (se nedan), då detta är en 
åkomma som drabbar väldigt många raser. 
 Diabetes omnämn inte ofta på vår ras, men rasen ligger i en riskgrupp, då den har anlag för 
diabetes. 
13 hundar uppges ha problem med fuktexem, och enkätundersökningen visar att det är i 
största utsträckningen unghundar som drabbas, vilket kanske kan peka på problem med päls- 
kvalitén under växling mellan valp- och vuxenpäls. 
Ett 20-tal tikar har kejsarsnittats 
Ett 20-tal samojeder noterades med navelbråck, och man skall uppmärksamma att detta är ett 
dominant anlag.  
Analadenom, som i regel endast drabbar hanhundar, har minskat markant mot hur det såg ut 
på -80 talet.  
Olika sjukdomar (magomvridning, hjärtfel, ledproblem etc.) utkristalliseras när hundarna får 
arbeta hårt framför släde/pulka under längre perioder, på så vis kan man göra en naturlig 
selektering i sin avel. 
Under 2003 fick ett fåtal samojeder diagnosen Von Willebrands sjukdom. Det framkom 
senare att provtagningsmetoden inte är tillförlitlig, varför rasklubbens årsmöte 2004 avblåste 
fortsatt provtagning på i övrigt friska hundar, dock med en uppmaning att man även i 
framtiden skall vara observant på sjukdomens symptom och undersöka hundar om man 
misstänker att någon hund är drabbad. 
 
Nedan följer en rapport från försäkringsbolagen AGRIA och If  där rasens ersättningsgrad för 
olika sjukdomar visas. 

AGRIA 
Veterinärvård   1995-2002 
 
Moment  Diagnoskod  Diagnos           Skadefrekv per 10.000 
vetvård   KA4121    Pyometra                  1114,96 
vetvård   DB65     Analadenom / analkarcinom            516,66 
vetvård   KA65    Tumör i juver                  444,83 
vetvård   EA234    Diabetes mellitus                 256,11 
vetvård   AA01101   Hälta UNS                    247,58 
vetvård   DB4197    Akut analsäcksinflammation           159,49 
vetvård   UB201    Urinsten nedre urin vägar               92,65 
vetvård   UB4191    Akut cystit                    76,82 
vetvård   ZA4191    Akut extern otit                  70,32 
vetvård   ÖC42112   Kroniska epiteliala erosioner, inklusive "boxerulc   69,83 
Liv 
Moment  Diagnoskod  Diagnos             Skadefrekv per 10.000 
liv     EA234    Diabetes mellitus                334,23 
liv     LK111    Höftledsdysplasi                169,23 
liv     KA65     Tumör i juver                 106,40 
liv     AA711    Trafikskada                         56,96 
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liv     NA91     Idiopatisk epilepsi                   48,48 
liv     KA4121    Pyometra                       47,74 
liv     AA0029    Död utan säker diagnos                 41,41 
liv     DD01     Symtom på sjukdom u fastställd orsak, lever       34,30 
liv     ÖE201    Katarakt, ej kongenital, ej nutritionell          32,76 
liv     SC223    Spondylos                      25,10 
liv     ÖE101    Katarakt, kongenital.                  17,38 
liv     CA222    Endokardos                     16,92 
liv     AA0022    Inlämnad död                   16,92 
liv     RB31     Ödem, nedre luftvägar                 16,92 
liv     AA002    Död                         16,03 
Skadefrekvens per 10000 = antal skador / antal försäkrade * 10000 
If 
*Bestånd per : 2003-03-01 
NORDPROD                  Antal försäkringar 
01123 LIV MED ANVÄNDBARHETSSKY     112 
01125 VETERINÄRVÅRD             166 
01395 TILLÄGG VETERINÄRVÅRD          16        
Totalt                       166 
*Analysperiod: 1998-01-01 t.o.m. 2002-12-31 
 
NORDPROD                Totalt antal skador   Skadefrekvens 
01123 LIV MED ANVÄNDBARHETSSKY   24         0,028 
01125 VETERINÄRVÅRD          202          0,185     
Totalt                    226         0,113 
 
 
Vanligaste diagnoserna                     Antal skador 
Liv 
KA4121       Pyometra                  3 
AA711       Trafikskada                 2 
 
Veterinärvård 
KA4121       Pyometra                  23 
UB201       Urinsten nedre urinvägar           10 
AA01101     Hälta UNS                  8 
DB4197       Analsäcksinflamation, akut           7 
DB65        Analadenom/Analkarcionom          7 
AA01        Symtom på sjukdom utan fastställd orsak     5 
HA7111       Bitsår/skada, hud underhud           5 
KA65        Juvertumör                 5 
AA01311      Epileptiforma kramper             4 
DB011       Kräkning                  4 
KA92        Dystoki (Kejsarsnitt)             4 
Målsättning:   
Samojeden skall även i framtiden alltid förknippas med en frisk och sund hundras. 
 
Hur når vi målet? 
Nyckelordet är information! 
 



 7

Information till nya uppfödare om hur viktigt det är att en växande valp absolut inte får vara 
överviktig eftersom det kan påverka hundens HD-resultat. 
 
Information om att det är en stor risk att överviktiga samojeder drabbas av diabetes i betydligt 
större utsträckning än normalviktiga samojeder eftersom rasen har anlag för sjukdomen. 
 
Information om att det i vissa länder (ex. England) är tillåtet att avla med enkelsidigt  
kryptorchida hundar. 
 
Information om att en hanhund inte bör ha fler än 5 valpkullar efter sig innan hans avelsvärde 
har utvärderats, då bl. a avkommors HD-resultat och bruksegenskaper. 60 % av avkommorna 
bör vara HD röntgade varav högst 15 % är behäftade med HD innan han går vidare i avel.  
Motsvarande hd-status bör även gälla tikar. 
 
Information om att navelbråck är ett dominant anlag. 
 
Information om att olika sjukdomar utkristalliseras när hundarna får arbeta hårt framför 
släde/pulka under längre perioder, på så vis kan man göra en naturlig selektering i sin avel. 
Under nämnda arbete visar sig även funktionen av de polara egenskaperna som päls och tassar 
samt att mentaliteten prövas vid möte/närkontakt med andra hundar i olika situationer. 
 
Funktion 
 
Polara egenskaper: 
* Päls  - Dubbelt hårlag   Underullen isolerar, täckhåren skyddar underullen 
* Tassar - Långa falanger   God bärighet på snö 
* Nosen -  Värmeväxlare    En för kort nos fungerar sämre som värmeväxlare 
* Öron - Värmeutsläpp    Rikligt hårbeklädda, rörliga 
* Ögon  - Mandelformade   Djupt liggande - funktionellt i snöstorm 
* Läppar - Tättslutande    Hängläppar ger risk för förfrysningsskador       
* Svans   - Rikt pälsad          Nå till hasen. Helt täckt med hår för att i snö och   
                                                     kyla skydda nos, tassar och könsorgan. 
 
Aveln i Europa har på senare tid allt mer inriktat sig på att få fram en showig utställningshund 
med mycket päls och ett ”nalligt” utseende, istället för att bry sig om de speciella egenskaper 
som en månghundraårig avel hos polarfolken framkallat. 
Låt oss därför ägna stor uppmärksamhet till att samojedens kropp och päls skall vara 
funktionell för det ändamål den en gång var avsedd för. Samojedens ursprung som brukshund 
får aldrig glömmas bort eller ifrågasättas. Det är en fara för rasen när det går mode i vissa 
egenskaper så som showig mjuk svallande päls.  
Vid exteriörbedömning av samojed bör man fästa största vikten vid hundens anatomi och 
bruksegenskaper, framförallt vid konkurrensbedömning och aldrig glömma bort att hunden 
ska ha förutsättningar för att kunna dra en pulka eller släde. Att sedan samojeden är en 
skönhet och en fröjd för ögat gör den bara mer tilltalande. 
 
Som en stimulans har SKK utvecklat ett Bruksuppfödarpris och ett Bruksavelspris där 
uppfödare som i sin uppfödning producerat dragmeriterade hundar har möjlighet att uppnå en 
utmärkelse. Bruksavelspris utgår till enskild hund med dragmeriterade avkommor. 
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Ett sätt att mäta rasens funktion är att hunden skall genomföra Polarhundtest B, vilket innebär 
följande: 
Testet kan avläggas på något av nedanstående tre alternativ. 

1. Hunden genomför en endagars medeldistanstävling. 
2. Hunden ska genomföra 2 st två- eller tredagarstävlingar (för tredagarstävling måste de två 

första dagarnas sammanlagda längd vara minst 60 km). 
3. Hunden ska genomföra en medeldistanstävling i pulkastil. 
 Distans: Alt. 1 Min. 80 km  Alt. 2 Min. sammanlagt 60 km  Alt. 3 Min. 50 km 
 
   Godkänd tid: Min. 7 km/h i medelhastighet 
 
Samojeder med godkänt Polarhundtest B 

 
Årtal Antal 
1993 17 
1994 19 
1995 12 
1996 26 
1997 7 
1998 4 
1999 12 
2000 14 
2001 7 
2002 22 
2003 29 

 
 

 
Målsättning:  
Att samojedens kropp och päls skall vara funktionell för det ändamål den en gång var avsedd 
för. 
Att 35 samojeder/år skall godkännas för polarhundtest B. 
 
 
Hur når vi målet? 
Genom att rasklubben kontinuerligt informerar om samtliga hundar med godkänt 
polarhundtest B. 
Fortsatt utbildning av exteriördomare och information till uppfödare av rasen 
Större inriktning på utbildning och information om rasens funktion till nya samojedägare.  
Marknadsföring av testtillfällen.  
 
 
Mentalitet 
Samojedens mentalitet finns bäst beskriven i den första rasstandarden från 1909: ”Samojeden  
är en medelstor arktisk spetshund. Den är stark, elegant, rörlig, lugn stolt och självsäker.” 
 
Den skall vara tillgänglig, öppen, lätt att ha att göra med och flexibel i sitt umgänge med  
människor och andra hundar. Skygghet eller aggressivitet mot människor och andra hundar är  
otypiskt och vill göra hunden mycket dåligt ämnad för sina arbetsuppgifter. 
 
Skärpa bland hanhundar kan accepteras, men inte utfallsbeteende eller direkt anfall mot andra  
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hundar eller människor. Detta skall då vid exteriörbedömning premieras med 0 (nolla), och  
vid övriga tävlings- och provtagningstillfällen diskvalificera hunden. 
 
Målsättning: 
Samojedens mentalitet är mycket viktig för beskrivningen av rasen och för rasens 
användningsområde. Dess öppna och tillgängliga sätt skall bevaras. Man skall sträva efter att 
samojeden skall kunna gå i flock, vilket också innebär en strävan att hanhundar skall kunna 
umgås med alla hanhundar i sin egen flock 
 
Hur når vi målet? 
Att även i fortsättningen utbilda och informera exteriördomare och övriga provtagnings-
domare om rasens mentalitet. Rasklubben accepterar inte hundar med ett aggressivt beteende i 
utställningsringen, på samma sätt som man inte accepterar ett aggressivt beteende vare sig i 
dragspåret eller i något annat sammanhang. 
 
Att undvika avel på för rasen mentalt otypiska hundar. 
 
Export – Import 
 
Det har under en 30-års period importerats ca 20 avelssamojeder från icke-nordiska länder, då 
företrädesvis från England (15 st). Det bör betonas att de samojeder som importeras till 
Sverige ska komma från länder som följer samma bekämpningsprogram på rasen som vi gör 
här, liksom att de följer samma rasstandard.  
Enligt SKK: s noteringar har det under senaste 10-års period exporterats 13 samojeder till 
icke-nordiska länder. 
 
Målsättning: Att vi i Sverige skall föda upp så sunda och funktionsdugliga samojeder att 
övriga världen är intresserade av att importera från oss, på så vis kan vi påverka rasen 
utomlands då Norden är rasens hemland inom FCI. 
 
Hur når vi målet? 
Rasklubben måste hålla en kontinuerlig kontakt med rasens företrädare utanför Sverige, då 
företrädesvis i övriga Norden, men även till länder utanför Norden då rasens hemland ska ha 
betydelse för rasens globala utveckling. 
Information till rasens uppfödare om de till Sverige importerade samojeder. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Samojeden är en brukshund och dess bakgrund och användningsområde får aldrig 
ifrågasättas. 
Samojedens hälsotillstånd 2003 måste betraktas som mycket gott, och rasen skall även i 
framtiden alltid förknippas med en frisk och sund hundras där dess historiskt dokumenterade 
bruksegenskaper alltid skall framhållas. 
 
Strategins målsättning 
Huvudmålet för strategin är hämtat direkt från SPHK: s stadgar 
* § 1 Mål  

Främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt samt exteriört fullgoda rasrena 
polarhundar. 
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Att bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av 
praktiskt bruk av dessa raser som bl a draghundar. 

 
*   Samojeden skall vara ett naturligt val för den friluftsälskande valpköparen. 
 
Målsättning höftledsröntgen:   
Att 60% av de i Sverige registrerade samojederna skall höftledsröntgas, och att högst 15 % är 
behäftade med HD. 
 
Hur når vi målet? 
Man når målet dels genom att varje uppfödare analyserar sin egen uppfödning och där har 
som mål att ha minst 60% av kennelns uppfödda samojeder höftledsröntgade där högst 15% 
är behäftade med HD, samt kontrollerar sina avelsdjurs baskomliggande HD-linjer. 
En annan, inte minst viktig, väg att nå målet är information om hur viktigt det är att en 
växande valp absolut inte får vara överviktig eftersom det kan påverka hundens HD-resultat, 
liksom det negativt påverkar hundens allmänna hälsa. 
 
Målsättning hälsa:   
Att samojeden även i framtiden alltid förknippas med en frisk och sund hundras. 
 
Hur når vi målet? 
Nyckelordet är information! 
 
Information till nya uppfödare om hur viktigt det är att en växande valp absolut inte får vara 
överviktig eftersom det kan påverka hundens HD-resultat. 
 
Information om att det är en stor risk att överviktiga samojeder drabbas av diabetes i betydligt 
större utsträckning än normalviktiga samojeder eftersom rasen har anlag för sjukdomen. 
 
Information om att det i vissa länder (ex. England) är tillåtet att avla med enkelsidigt  
kryptorchida hundar. 
 
Information om att en hanhund inte bör ha fler än 5 valpkullar efter sig innan hans avelsvärde 
har utvärderats, då bl. a avkommors HD-resultat och bruksegenskaper. 60 % av avkommorna 
bör vara HD röntgade varav högst 15 % är behäftade med HD innan han går vidare i avel. 
Motsvarande hd-status bör även gälla tikar 
 
Information om att navelbråck är ett dominant anlag. 
 
Information om att olika sjukdomar utkristalliseras när hundarna får arbeta hårt framför 
släde/pulka under längre perioder, på så vis kan man göra en naturlig selektering i sin avel. 
Under nämnda arbete visar sig även funktionen av de polara egenskaperna som päls och tassar 
samt att mentaliteten prövas vid möte/närkontakt med andra hundar i olika situationer. 
 
Målsättning funktion:  
Att samojedens kropp och päls skall vara funktionell för det ändamål den en gång var avsedd 
för. 
Att 35 samojeder/år skall godkännas för polarhundtest B. 
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Hur når vi målet? 
Genom att rasklubben kontinuerligt informerar om samtliga hundar med godkänt 
polarhundtest B. 
Fortsatt utbildning av exteriördomare och information till uppfödare av rasen 
Större inriktning på utbildning och information om rasens funktion till nya samojedägare.  
Marknadsföring av testtillfällen.  
 
Målsättning mentalitet: 
Samojedens mentalitet är mycket viktig för beskrivningen av rasen och för rasens 
användningsområde. Dess öppna och tillgängliga sätt skall bevaras. Man skall sträva efter att 
samojeden skall kunna gå i flock, vilket också innebär en strävan att hanhundar skall kunna 
umgås med alla hanhundar i sin egen flock.  
 
Hur når vi målet? 
Att även i fortsättningen utbilda och informera exteriördomare och övriga provtagnings-
domare om rasens mentalitet. Rasklubben accepterar inte hundar med ett aggressivt beteende i 
utställningsringen, på samma sätt som man inte accepterar ett aggressivt beteende vare sig i 
dragspåret eller i något annat sammanhang. 
Att undvika avel på för rasen mentalt otypiska hundar. 
 
Målsättning export - import:  
Att vi i Sverige skall föda upp så sunda och funktionsdugliga samojeder att övriga världen är 
intresserade av att importera från oss, på så vis kan vi påverka rasen utomlands då Norden är 
rasens hemland inom FCI. 
Hur når vi målet? 
Information till rasens uppfödare om de till Sverige importerade samojeder. 
Rasklubben måste hålla en kontinuerlig kontakt med rasens företrädare utanför Sverige, då 
företrädesvis i övriga Norden, men även till länder utanför Norden då rasens hemland ska ha 
betydelse för rasens globala utveckling. 
 
Denna strategi skall utvärderas under 2009 
SPHK: s rasklubb för samojed 


