
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
Aidi. 
Rasen har ingen egen rasklubb utan tillhör Klubben för Gårds- och Boskapsvaktare (KGBV).

*Specialklubb
Svenska Bergs- och Herdehundsklubben (SBHK).

*Rasens historia, hemland, användningsområde
Aidi, eller atlashund som den kallas i vissa delar av världen, är nationalras i Marocko. Den 
hör hemma i Atlasbergen (därav namnet atlashund) i Nordafrika hos nomadfolket berberna 
och namnet aidi betyder helt enkelt hund på berbernas språk. Rasen tros dock härstamma från 
Europa, möjligen från Pyrenéerna. Den har visuella likheter med pyrenéerhunden och estrelan 
(cao da serra da estrela). En av skillnaderna är storleken då aidin är mindre än de båda andra 
raserna med sin mankhöjd på 52 – 62 cm.

Rasens  användningsområde  är  främst  vakt  men  den  har  även  använts  till  jakt.  Dess 
ursprungliga uppgift  var att  skydda dess husbondes boskap och ägodelar mot bland annat 
vargar, schakaler och tjuvar. Den är självständig, modig och mycket trogen mot sin familj. 
Den kan även anses vara ettrig och alert i sitt vaktbeteende.

Källor:
http://www.pyreneer.net/aidi/beskrivaidi.html (Datum: 2013-03-23)
http://www.skk.se/hundraser/aidi (Datum: 2013-03-23)

*Rasen internationellt
Rasen tycks  vara relativt  populär  i  sitt  hemland samt i  Frankrike då  alla  svenska  hundar 
härstammar därifrån. Enligt den enda aktiva uppfödaren i Sverige var dennes kull (född 2011) 
den första i Norra Europa.

Källa:
http://www.pyreneer.net/framesv.html 

*När kom rasen till Sverige/registrerades i Sverige?
2008 registrerades de första hundarna i Sverige enligt registreringsstatisken hos SKK.
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*Nulägesbeskrivning i Sverige. Antal registreringar/år de senaste 10 åren
2008 kom två franska tikar till Sverige och blev de första att registreras. 2010 följde även en 
fransk  hane.  Första,  och  enda,  svenskfödda  kullen  föddes  2011  efter  en  fransk  (ej 
svenskregistrerad) hane och en av de importerade tikarna. Det föddes då totalt åtta valpar (tre 
tikar och fem hanar). Totalt sett bör alltså den svenska aidi-populationen bestå endast av 11 
hundar (fem tikar och sex hanar).
I Sverige finns vad vi kan se endast två registrerade kennlar. Den ena har haft en valpkull 
någon gång under perioden 1990 till 2012 (alltså 2011) och den andra har registrerats någon 
gång mellan 2006 och 2012. Det är okänt om fortsatt avel är planerad.

Avelsdata; prov- utställningsresultat, MH, veterinärdata, inavelsgrad
I avelsdata finns endast HD- och ED-statistik från en hund som är född 2009. Denna hade 
grad C på höfter och ua på armbågar. Inga uppgifter finns om patella eller ögon. 
År 2010 genomförde en hund MH och har därmed känd mental status. På grund av få hundar 
och avsaknad av data är det därför okänt om det finns mentala eller fysiska problem i den 
svenska populationen. Det är inte heller känt hur läget ser ut utrikes.
I avelsdata kan det även utläsas att två hundar har varit framgångsrika på utställning. Modern 
till den svenska kullen är svensk, dansk och norsk utställningschampion samt JWW-08, SE V-
09 och SE V-10. En av hennes döttrar har tagit svenskt CERT på internationell utställning.
I statistiken finns även en finskregistrerad hund som blivit NORD JV-11 och NORD V-11.
Inavelsgraden ligger på 0% men anses vara osäker då populationen är liten.

Observandum, t.ex. kända problem med allvarlig sjukdom, mentalitet som 
kan förorsaka problem, extrem exteriör, tveksamt jaktsätt. 
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 aidi är sammanställt av SBHKs Avelskommitté, mars 2013.
Avsnittet ”Observandum” är uppdaterat oktober 2013 efter SKK:s önskan.
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