
Författare (Klubb) 

RAS-dokument avseende 

Version Status Reviderad Sida 

Rasspecifik avelsstrategi RAS för 

Bracco Italiano 

Fastställd 2020 

Svenska rasklubben för Bracco Italiano och Spinone 

Bracco Italiano 

2 Förslag reviderat 20200827 1/42 



 RAS-dokument avseende  
 Bracco Italiano 
 

Sida 
2/42 

 

 

 

 
 

Innehåll 
Inledning ........................................................................................................................... 4 

Generellt om rasen ........................................................................................................... 4 

Rasens historia, bakgrund och utveckling ........................................................................ 4 

Nordisk braccohistoria .............................................................................................. 5 

En summering av Bracco Italianos arbetsbeskrivning .............................................. 5 

Övergripande avelsmål för rasen ............................................................................. 5 

Genetisk diversitet ........................................................................................................ 6 

Helhetsintryck ............................................................................................................... 6 

Bracco Italiano population och avelsstruktur .................................................................. 6 

Nulägesbeskrivning.......................................................................................................... 7 

Populationsstorlek, registreringssiffror ........................................................................... 7 

Genomsnittlig kullstorlek ............................................................................................... 8 

Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar .......................................................... 8 

Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn
 .................................................................................................................................. 9 

         Djur använda i avel…………………………………………………………………………………………….10 

Kortsiktiga och långsiktiga mål ............................................................................... 12 

Hälsa ............................................................................................................................... 13 

Nulägesbeskrivning ..................................................................................................... 13 

Mortalitet ............................................................................................................... 13 

Sjukdomar ............................................................................................................... 14 

Bekämpningsprogram och DNA tester i andra länder ........................................... 15 

Kortsiktiga och långsiktiga mål för hälsa .................................................................... 15 

Mentalitet & bruksegenskaper ....................................................................................... 16 

Nulägesbeskrivning ..................................................................................................... 16 

Mål .............................................................................................................................. 17 



 RAS-dokument avseende  
 Bracco Italiano 
 

Sida 
3/42 

 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål ....................................................... 17 

Nulägesbeskrivning ..................................................................................................... 18 

Jakt & funktion ............................................................................................................ 18 

Jaktprov .................................................................................................................. 18 

Eftersöksgrenar 2014-2017 .................................................................................... 18 

Fältprov 2014-2016 ................................................................................................ 19 

Kortsiktiga mål för jakt & funktion ......................................................................... 19 

Exteriör ........................................................................................................................... 20 

Nulägesbeskrivning ..................................................................................................... 20 

Exteriörbedömning/Exteriöra överdrifter .............................................................. 20 

         Mål och strategi………………………………………………………………………………………………….20   

Summering ...................................................................................................................... 21 

Plan för fortsatt arbete i klubben ........................................................................... 22 

Sammanfattning och råd till dig som tänker avla på Bracco Italiano………………………..…22 

Källhänvisningar ...................................................................................................... 23 

Bilaga 1 Genetic Variability in Bracco Italiano Dog Breed Assessed by Pedigree Data…24 

Bilaga 2 Genetic variability of the Bracco Italiano dog breed based on microsatellite 
polimorphism…………………………………………………………………………………………………………….30 

Bilaga 3 Genetic variability of the Bracco Italiano dog breed………………………………………34 

Bilaga 4 Rasens Historia………..……………………………………………………….………………………..…39 

 

 

  



 RAS-dokument avseende  
 Bracco Italiano 
 

Sida 
4/42 

 

Inledning 
På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje 
hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, (som i detta dokument fortsättningsvis 
benämns med förkortningen RAS). Då hundar och hundavel numera är utsatta för granskning 
från många håll, skulle detta vara ett stöd för framtida avel för ett hållbart avelsarbete.   

Europarådet presenterade 1987 en konvention för hållandet av sällskapsdjur. Där påpekades 
bl.a. vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, d.v.s. en avel som inte leder till defekta eller 
sjuka djur och som bygger på långsiktighet. RAS är tänkt att vara uppfödarnas hjälp och stöd i 
det arbetet. 

Enda sättet att nå dit, är att landets uppfödare har som mål att föda upp sunda hundar med 
rastypiska egenskaper. SRBS godkände sitt första förslag till RAS för Bracco Italiano året 2008, 
som sedan fastställdes av Svenska Kennelklubben. Detta innebär att det sedan dess har funnits 
en avelsstrategi till stöd för uppfödarna i avelsarbetet av Bracco Italiano. 

Generellt om rasen 

Rasens historia, bakgrund och utveckling 
Bracco Italiano är en av de äldsta stående fågelhundsraserna och har använts för jakt sedan 
renässansen. På målningar från 1300-talet finns jaktscener med hundar och falkenerare som 
påminner om dagens stående fågelhundar (se nedan). 

 

 

Rasen som var nästan utdöd blev återupplivad efter andra världskriget, när en grupp av 
anhängare med Paolo Ciceri (kennel Dei Ronchi) i spetsen tog rasen tillbaka till sina 
ursprungliga egenskaper genom en väl genomtänkt avelsstrategi. Rasen registrerades officiellt 
under en enhetlig standard (efter att ha varit tudelad under en period) av ENCI (den italienska 
kennel klubben) år 1949. Den italienska Bracco Italiano tillhör FCI:s grupp 7 (Stående 
fågelhundar), rasklubben heter Societa Amatori Bracco Italiano, S.A.B.I. Mellan 1970–1975 
registrerades endast 211 bracchi men sedan dess har rasen utvecklats och idag registreras runt 
750 valpar varje år i hemlandet. 
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Nordisk braccohistoria  

Det var på en utställning i Verona år 1990 som Kennel Olympos, fick upp ögonen för rasen. 
Till Sverige kom de två första importerna, via Danmark 1994. 
Rasen har sedan ökat långsamt men stadigt och 2017 var populationen ca175 - 200 stycken 
och rasen hade rekordstora registreringssiffror med 39 registreringar (varav 4 importer). 2018 
var även det år då rasen för första gången hade en uppfödare, kennel Ensemble som lyckades 
med bedriften att erhålla SKK:s bruksuppfödarpris. 

En summering av Bracco Italianos arbetsbeskrivning 

(en bearbetning av den italienska jaktprovsstandarden)  

Gångarten är en långsträckt, snabbt trav som medger vissa faser av galopp, vilka motiveras i 
vissa situationer, men gångarten inför ståndet när hunden fått vittring ska vara trav. Söket är 
livligt och effektivt med ca 100 meters bredd och i serpentinmönster över marken från sida till 
sida, med lagom djup anpassat till vind och markförhållanden. Braccon ska jobba med livlig 
svans och resning och väl buret huvud. Vid vittring saktar hunden gradvis ner, fortfarande med 
högt buret huvud, uppmärksamma öron men svansen hålls under rygglinjen och rörelsen 
avtar. Innan den fattar stånd blir rörelserna allt mer smygande. Ståndet är stramt med stel 
svans, vilken hålls lätt lyft. 

Om vittring kommer från ett större område eller en flock fåglar är ofta huvudets hållning något 
lägre i ståndet. Stånd med låg nos och kroppshållning är vanligast vid sök i medvind där 
vittringen blir plötslig och stånd fattas snabbare. Om viltet inte trycker ska hunden driva det 
mot vinden med långsamma smygande rörelser. På samma sätt jobbar den ofta på löpande 
fågel. Karakteristiskt för rasen ska vara dess mjuka nära samarbete med sin förare – vi talar om 
en hund som jobbar självständigt på 100 meters håll, så det som avses är dess lyhördhet även 
för sin förare, trots självständigheten. Bracco Italiano anpassar sitt arbete efter terrängen 
vilket gör det möjligt att använda den i många typer av mark, då den anpassar sökets vidd efter 
terrängen. 

Övergripande avelsmål för rasen 
SRBS har som ett övergripande mål att väcka intresse för och främja avel med fysiskt sunda, 
jaktligt och exteriört fullgoda Bracco Italiano där vi bibehåller en så bred avelsbas som möjligt i 
rasen som helhet. 

Bracco Italiano ska fungera i samhället och uppvisa de rastypiska mentala egenskaperna såsom 
pålitlighet, vänlighet och dresserbarhet. I rasen ska vi inte heller möta hundar som visar 
omotiverad rädsla eller aggressivitet. 

Vi ska ha en ras som lever länge utan hälsostörningar. Den genetiska variationen ska vara så 
stor som det nu är möjligt och andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar ska hållas låg. 

Bracco Italiano ska besitta jaktliga grundegenskaper såsom viltfinnarförmåga, hög 
dresserbarhet och följsamhet. Det ska inom rasen finnas hundar som hävdar sig på såväl 
praktisk jakt som på jaktprov och som jagar i en rastypisk och unik jakttrav - så som rasen är 
tänkt att arbeta. Bracco Italiano ska ha en funktionell exteriör och uppfylla standardens krav 
på rastyp och helhetsintryck. Vi ska motverka ytterligheter i rasens exteriör. 
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Genetisk diversitet  
Sammantaget kan man utifrån det underlag vi har utläsa, att Bracco Italiano är en relativt frisk 
och sund ras men som gränsar till inavelsdepression. Det är oerhört viktigt att använda så 
obesläktade individer som möjligt och ständigt arbeta för att bibehålla bredd och variation i 
avelsarbetet. Att inte använda samma individer utan hellre välja ett kullsyskon om möjlighet 
finns.  
Då avelsbasen i världen i grunden är smal är detta oerhört viktigt så att vi inte tömmer 
rasen mer på genetisk variation. Vår uppgift är att bevara rasens unika förmågor som 
helhet. 

Helhetsintryck 
I bakhuvudet måste följande alltid finnas som ledande i avelsarbetet; utdrag ur FCI:s 
rasstandard: 
Bracco Italiano ska ha en stark och harmonisk kroppsbyggnad och ge ett kraftfullt 
intryck. 
Önskvärt är seniga ben och välutvecklad muskulatur. Kroppsformens konturer ska 
vara väl definierade och huvudformen tydligt markerad. Skallens och nosryggens plan 
ska divergera. Nosryggen ska vara rak eller något böjd. Dessa egenskaper bidrar 
tillsammans till att ge rasen dess distinkta typ.  

Bracco Italiano population och avelsstruktur 
Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone, SRBS har som ett övergripande mål att 
väcka intresse för och främja avel med fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda Bracco 
Italiano där vi bibehåller en så bred avelsbas som möjligt i rasen som helhet. 

Då rasens framtid och utveckling grundar sig på uppfödarnas val av avelsdjur måste klubben 
arbeta för att hjälpa och stödja uppfödarna i arbetet med ett långsiktigt, målinriktat och 
hållbart perspektiv. 

Baserat på de tre vetenskapliga analyser som gjorts vid Pisa universitetet i Italien där man 
analyserat inavelsgraden utifrån stamtavlor, genetiskt och utseendemässigt fann man att: 

− för att undvika en betydande inavelsdepression i framtiden bör man använda en 
strategi för att minska inavel genom att identifiera tikar och hanar med lägst 
släktskap och använda dessa i avel. Det vill säga man måste sätta den genetiska 
diversiteten före alla andra egenskaper i rasen.  

Se bifogade bilagor: 
Bilaga 1 Genetic Variability in Bracco Italiano Dog Breed Assessed by Pedigree Data.pdf 
Bilaga 2 Genetic variability of the Bracco Italiano dog breed based on microsatellite 
polimorphism.pdf 
Bilgag 3 Genetic_variability_of_the_Bracco_Italiano_dog_bre.pdf 
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Nulägesbeskrivning 
Populationsstorlek, registreringssiffror 

 

Dagens registreringssiffror ligger runt 21 - 22 individer med i medeltal 5 importer per år. Av de 
76 registrerade kullar födda mellan 2009 - 2018 är har mer än 10 individer samma far i (i vissa 
fall är en hane far till mer än fyra kullar) och mer än 14 individer har samma mor.  

Vad gäller importerna så har till exempel två kullbröder importerats och sedan importeras 4 
avkommor till en av dessa. En av dessa avkommor är far till 2 kullar och har där till en 
importerad avkomma. Några år senare registreras två importerade halvsyskon, sedan kommer 
två barnbarn till samma hane. Av de 76 kullarna i Sverige under perioden är 13 syskon, barn 
och barnbarn till samma individer. 

Så dels har vi en repetitiv användning av våra inhemska tikar, (vilket är naturligt), men de 
hundar som importeras är nära besläktade och istället för att bredda avelsbasen gör de den 
ännu smalare. Förklaringen till detta är att många av importerna är tänkta som rena 
sällskapshundar, då efterfrågan på valpar varit större än tillgången i Sverige. 
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Genomsnittlig kullstorlek 

 

Avser överlevande valpar i födda kullar. 
 

Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar 
 

 

 
 

1995 - 2018 
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Inaveln i kullarna som sådana har sjunkit för varje år, men det hjälper inte då de individer som 
används till de olika kullarna är nära besläktade. Kullen som sådan kan ha låg inavelsgrad men 
den ökar släktskapet i populationen som helhet. En risk i detta kan vara att verktyg beräknar 
inavlesgraden i kullen men inte effekten på populationen.   
Därför blir även beräkningen i avelsdata ofta felaktig och anger en lägre inavelsgrad än vad 
som verkligen är fallet. Detta på grund av att en och samma individ kan ha mer än fyra olika 
registreringsnummer, exempel: ett från Italien, ett från Sverige, ett från Finland, ett från Norge 
och ett från Danmark. Beroende på hur lång tid individen stått i respektive land kommer 
avkomman att få en förälder med ett utländskt eller ett inhemskt nummer. Så i en kull som ser 
ut att ha lågt släktskap kan inavelsgraden vara högre än kusinparning när man beräknar den 
faktiska inavelsgraden. På sikt kan detta bli ett problem. 
 
Utanför Sverige 
Ser vi till ett av de få länder vi kommer åt statistik för så ligger inavelsgraden per kull på i genomsnitt 
3.0% i Storbritannien år 2018 

 

Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per avelsdjur, barn-barn 
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Mål & Strategier 

Kortsiktiga och långsiktiga mål 

En god avelsstruktur är en förutsättning för att förebygga hälsodefekter kopplade till hög 
inavelsgrad. Vi har en ras som utgår från en mycket liten avelsbas. Kopplingen mellan funktion 
och exteriör är viktig för rasens avelsstruktur. Med nya RAS som fastställs 2020 vill vi med våra 
nya mål och strategier arbeta för rasen och stödja rasens avelsstrategi. 

 

Mål: 
Att bibehålla och om möjligt sänka nivån på inavelsgraden i rasens population som helhet.  
Idag är inavelsgraden i en genomsnitts Bracco Italiano på en genetisk diversitet motsvarande 
en inavelsgrad på 6,3%. 
Det finns idag inget bra verktyg för att se inavelsgraden i en individ eller om en kull i sig ökar 
inavelsgraden i populationen, mer än att beräkna det manuellt. Detta har påtalats för SKK och 
man jobbar för en lösning, men när den kommer vet vi inte. Det enda verktyg vi har i nuläget 
följande 

– Skriv ut en 8 ledsstamtavla. Beräkna individens inavelsgrad. 
– Eller genom att gentesta båda föräldradjuren. 

 
Strategi: 

• Fortlöpande informera om vikten av att jobba för en sänkt inavelsgrad i rasen som 
helhet. 

• Genom klubbens samtliga informationskanaler sprida kunskap om genetik och avel. 
• Stimulera till uppfödarträffar och utbildningar. 
• Att vid råd om val av avelsdjur inte välja individer ur linjer/hundar/familj som redan är 

mycket representerad i populationen. 
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• Att inte stirra sig blind på kullens inavelsgrad utan se till rasen och populationen som 
helhet. 

• Genom klubbens samtliga informationskanaler sprida kunskap om genetik, avel och 
hanhundsägarens ansvar. 

 
Mål:  
Synliggöra vikten av koppling mellan funktion och exteriör 
 
Strategi: 

• Hos uppfödare och hanhundsägare öka kunskapen om sambandet mellan exteriör och 
funktion samt om rasens olika typer.  

• Arrangera informationstillfällen där såväl jaktprovs- som utställningsdomare 
medverkar. 

 

Hälsa 

Nulägesbeskrivning 
 

Då rasen är så numerärt liten i Sverige och i världen att någon statistik inte finns tillgänglig från 
försäkringsbolagen har vi valt att försöka sammanställa de fakta vi kunnat hitta från olika håll i 
världen till en gemensam informations bas. Då rasen inte inom den närmaste femårsperioden 
inte antas bli så talrik att den ger en mer tillförlitlig statistik borde denna kunna ligga till grund 
för jämförelse med den statistik som en ständig blankett och frivillig hälsodatabas i rasklubben 
skulle kunna bidra med den närmaste perioden. 
Den största dödligheten i Storbritannien är njursjukdom (vilken det pågår forskning kring i USA 
och som hittills tycks vara både familjär och ärftlig) 
 
Svar från ett av de större försäkringsbolagen var att de dessvärre inte kan ta ut någon 
tillförlitlig skadestatistik för rasen pga. det låga antalet individer och skaderegleringar, dock är 
vi välkomna att höra av oss igen inför nästa RAS arbete då sifforna då kanske ser annorlunda ut 
än idag. 

Positiv känd statistik från Finland är: 
• Knän Samtliga i Finland undersökta hundar under perioden 2014-2018 UA 
• Hjärta Samtliga Finland undersökta hundar under perioden 2014-2018 UA 

Mortalitet 

Finland – fram till 2018 är genomsnittsåldern vid död 8 år och de som avlider av ålder har en 
medelålder på över 11 år. Annars är dödsorsaken i fallande ordning: 

1. Cancer & tumörer vanligast dödsorsaken 14 av 76 
2. Ospecificerad dödsorsak 13 av 76 
3. Dödsorsak finns inte med i listan 12 av 76 
4. Lever mage/tarm sjukdom 9 av 76 
5. Ålderdom 8 av 76 
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6. Eutanasi utan diagnos av sjukdom 7 av 76 
7. Olycka eller trafikskada 5 av 76 

 
 
Storbritannien – 2018 presenterades resultaten av en hälsoundersökningsenkät som gjordes 
på 18 hundar. 8 av hundarna rapporterade åkommor och en majoritet av hundarna, 10 
stycken, rapporterades fullt friska. Nedan följer rapporterade åkommor i fallande ordning: 

1. Lymfkörtelcancer, (Lymphoma) 
2. Hudcystor 
3. Kronisk njursvikt 
4. Kryptorkism  
5. Immunmedierad inflammatorisk artrit, (immune mediated polyarthritis) (IMPA)  
6. Keratoconjunctivitis sicca (KCS, torra ögon)  
7. Lipoma, fett svults 
8. Öroninflammation 
9. Bakteriell hudinfektion, (pyoderma) 
10. Hudcancer/tumör 
11. Fettknölar 
12. Navelbråck, (umbilical hernia)  

Av de 18 hundar som ingått i undersökningen är de två vanligaste rapporterade sjukdomarna 
lymfkörtelcancer och hudcystor och den enda rapporterade dödsorsaken var njursvikt. 

Sjukdomar 

Finns noterade om rasen i världen tom juli 2019: 
1. Bettfel - Trång underkäke 
2. Cancer - Hudcancer/tumör, cancer i buk 
3. ED - 0/1 (FI); Grad 1 (7 st) (Sverige); Grad 2 (2st ) (Sverige) 
4. Fertilitet - Infertil 
5. HD - DD svenskfödd men exporterad hund (FI), D (4st) (Sverige), C (15st) (Sverige) 
6. Hud – Svamp i örongången, Pyoderma (bakteriell hudinfektion), Demodex, Knölar och 

cystor i huden, fettknölar i örat som orsakar öroninflammation eller smärta 
7. Immunbristsjukdomar - Immunmedierad inflammatorisk artrit (IMPA) (inflammatorisk  

artrit orsakad av immunförsvaret som reumatoid artrit eller idiopatisk artrit) 
8. Kryptorkism (en missbildning hos hanar bestående i att testiklarna ej vandrat ner i 

pungen under fosterutvecklingen.  
9. Lever & Galla - Porta cava shunt (PSS) en medfödd eller en förvärvad kärlmissbildning i 

levern.  
10. Lymfom (Malignt lymfom, blodcancer, är en mycket allvarlig och tyvärr inte ovanlig 

sjukdom hos hund.) 
11. Magomvridning 
12. Njurar - Kronisk (långvarig) njursvikt & renal dysplasi tidigare kallat PNP, är en 

utvecklingsrubbning som definieras av en onormal utveckling av njurvävnaden. Den 
onormala utvecklingen av njuren (själva grundorsaken till sjukdomen renal dysplasi) 
sker redan hos fostret i livmodern eller hos den nyfödda valpen.   

13. Navelbråck 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterutveckling
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14. UAP - Ununited anconeal process eller ofullständig förbening av processus anconeus 
en tillväxtplatta i armbågen. Tillståndet leder till en helt eller delvis lös processus 
anconeus. Broskförbindningen kan vara stabil en längre tid och fraktureras först 
senare. Därför kan UAP förekomma även hos äldre hundar utan tidigare kliniska 
besvär. Diagnosen ställs då hunden passerat 20 veckors ålder.  

15. Rygg - Lumboscral övergångskota LTV3 (osymetrisk övergångskota) (FI) 
16. Ögonsjukdomar - Bakrepolär katarakt (Fi), Cherrry Eye (It), Distichiasis 

(Internationellt), Ektropion (Fi/It),Entropion (Fi/It), Katarakt (It),Keratoconjunctivitis 
sicca (KCS, torra ögon), Retinal Dysplasi – focal / multifocal (It)  

 
Källa: Guandalini A. Inherited eye diseases in the Italian Breeds. ECVO Satellite Meeting, Trieste 
(Italy), 27/05/2012  
Internationell källa: ACVO genetics committee  
Finsk källa: Finska kennelklubbens databas 

Bekämpningsprogram och DNA tester i andra länder 

I Storbritannien rekommenderas njurfunktionstest för amyloidos. 
Andra inrapporterade sjukdomar är: Entropio, Ektropion, Cherry eye & Glaucom och primär 
lins luxation (PLL) samt magsäcksomvridning och infektioner i hudveck.  
Källa The Kennel Club UK 

Kortsiktiga och långsiktiga mål för hälsa 
Även om Bracco Italiano är en generellt frisk ras med få problem så är hälsofrågorna alltid i 
fokus.  
 
MÅL: 
Att kontinuerligt bevaka utvecklingen av rasens hälsa och regelbundet informera om detta. 
 

Strategi: 

• Kontinuerligt utvärdera statistik från försäkringsbolagen gällande veterinärvård och liv, 
ännu är vår ras numerärt för liten än för att en sådan statistik ska ha funnits tillgänglig 
från något bolag. 

• Utveckla en dödsfallsrapportering online via hemsidan, liknade den finska 
kennelklubbens för att kunna jämföra statistiken. 

• Hålla oss uppdaterade om aktuell forskning. 
• Stödja forskning kring allvarliga hälsostörningar i rasen och skapa goda kontakter med 

specialistkompetens. 
• Skapa och uppmuntra uppfödare att använda den checklista som finns i klubben för 

egen utvärdering av valpkullarnas hälsostatus. 
• Att lägga ut en stadigvarande hälsoenkät på klubbens hemsida för åren 2020-2025 som 

den enskilde hundägaren kan fylla i när tid och intresse finns. 
 

Mål: 

Att jobba för att öka andelen hundar med 50 % med känd höftledsstatus i jämförelse med 
föregående år. 
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Strategi: 

• Genom information till hundägare och uppfödare poängtera vikten av att så många djur 
som möjligt har känd status på höftleder för att kunna göra säkrare riskbedömningar. 

• Fortsätta bevaka kvalitetssäkringen av röntgenavläsningen. 
• Följa utvecklingen av och informera om röntgenrutiner. 
• Kontinuerligt informera om vikten av att minst 50% av avkommorna i en kull bör ha känd 

HD status för att kunna göra en avelsutvärdering alls och minst 70% för att kunna göra 
en korrekt avelsutvärdering. 

• Att noga följa och analysera och årligen följa upp fördelningen mellan de olika graderna. 

 

Mentalitet & bruksegenskaper 

Nulägesbeskrivning 

Utdrag ur FCI-nummer 202, rasstandard för Bracco Italiano 

’’Bracco Italiano är härdig och lämpad för all sorts fågeljakt. Rasen är pålitlig, lugn, lätt att 
träna och begåvad med utmärkt förmåga att förstå’’. 
 

Bracco Italiano är pålitlig och intelligent med hög dresserbarhet. Rasen är uthållig och lättlärd. 
Den är mycket tillgiven sin familj. Karakteristiskt för rasen ska vara dess mjuka nära samarbete 
med sin förare – vi talar om en hund som jobbar självständigt på 100 meters håll, så det som 
avses är dess lyhördhet för sin förare, trots självständigheten. 

För en jakthund som Bracco Italiano ger jaktprov i olika former en bra kunskap om 
mentaliteten. 

 Vi vet från utvärderingar inom de flesta raser att med ökad popularitet kommer minskat mod, 
ökade rädslor och sänkt nyfikenhet. Vi vill kunna stävja en sådan utveckling i rasen genom att 
öka intresset för mentalitet. Vi fortsätter därför arbetet med att sprida kunskap om skillnad 
mellan att vara ”reserverad” och att vara rädd.  

SRBS har inte haft någon mentalbeskrivning, och sporadiska tester har gjorts av enskilda 
hundägare. 
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Mål 

Beskrivning av kortsiktiga och långsiktiga mål 

Mål: 
Att informera om vikten och nyttan av socialisering  
och att bevara lättdresserbarhet, pålitlighet och lugn. 
 
Strategi: 

• Öka intresse och kunskap bland uppfödare om vikten av socialisering och träning.  
• Öka intresset för MH och BPH. 
• Informera och bevaka information kring mentalbeskrivning. 
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Nulägesbeskrivning. 

Jakt & funktion 
Bracco Italiano är en kontinental stående fågelhund. För att bibehålla jaktegenskaper i rasen 
arbetar vi vidare utifrån tidigare satta mål. Då det på senare år tillkommit en nybörjarklass på 
jaktproven har den främjat antalet jaktprovsstarter på ett gott sätt. 

Jaktprov 

Jaktproven för Bracco Italiano består av två delar dels en eftersöksdel och dels en jaktlig del i 
form av fågelarbete. Eftersöket är ett apporteringsprov i vatten där hunden apporterar fågel. 
Provet behöver bara avläggas en gång i varje klass men kan avläggas så många gånger man vill. 
Jaktdelen kan ske på fält, fjäll eller i skog, men under perioden 2014 - 2018 har enbart starter 
på fält skett. 
 

Eftersöksgrenar 2014-2017 

• 172 starter fördelat på 48 individer med 37 olika förare 
resulterade i att 77% av starterna erhöll betyg 5 och över.   

• Genomsnittsbetyget är 6.8 på det samlade betyget om man slår ut det över alla klasser 
och år. 

• Betyg 0 tilldelades 19% av hundarna. Näst intill samtliga nollor orsakas av att hunden 
vägrar gå i vattnet, utom i elitklass då de inte lyckas lösa uppgiften 

• Betyg 1 - 3 – Utdelas ej  
• Betyg 4 - tilldelades 3 % (alla har egenskapspoäng 3 på simteknik) orsaken har varit allt 

från omständlig leverans till att den lägger ner fågeln i strandkanten 
• Betyg 5 - tilldelades 3 % oftast beroende på att de bara tar fågeln till strandkanten och 

ej till föraren 
• Betyg 6 - tilldelas 7 % (dessa hundar har oftast sämre egenskapspoäng på simteknik än 

de som får betyg 4 eller 5) samtliga hundar lägger ner vid förarens fötter och vägrar ta 
upp 

• Betyg 7 - tilldelades 6 % av hundarna. Egenskapspoängen på simtekniken var 
genomgående 3 medan vattenpassionen varierade från 2-4 och orsakas av allt från 
tveksam igång till att hunden lägger ner fågeln vid förarens fötter. Man får intrycket av 
att det är okej jobb men det fattas det där lilla extra. 

• Betyg 8 - tilldelas 14 % av hundarna och orsakas av varierande orsak från tveksam 
igång till dåligt grepp eller att den lägger ner I strandkanten. Många hundar här får 
egenskapspoäng 3 på simteknik men med kommentaren ”plaskande” - vilket är mycket 
motsägelsefullt. 

• Betyg 9 - tilldelas närmare 19 % av hundarna dessa hundar har generellt 
egenskapspoäng 4 på vattenpassionen (22 % har dock kommentaren tvekar vid igång i 
vattnet) och egenskapspoäng 3 på simtekniken, men har framför allt sämre avlämning 
än 10-poängarna, någon tuggar på viltet eller lägger till och med ner fågeln (då ligger 
detta inom ramen för ett 1:a pris). 
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• Betyg 10 och full pott tilldelades 30 % av hundarna som har snäppet bättre simteknik 
och vattenpassion, vi pratar promille, än de med betyg 9. De har oftare utmärkta 
avlämningar! 

Under perioden skedde en regelrevidering och kriterierna är därför inte de samma under hela 
perioden vilket påverkar resultatet under olika år – varför en detaljredovisning inte blir 
informativ här. Se bilaga för mer information och detaljerad redovisning år för år. 

Fältprov 2014-2016 

• 166 starter fördelat på 23 individer från 11 olika uppfödare. 
• Resulterade i 13% 1:a pris oavsett klass, 20% 2:a pris , 6% 3:e pris oavsett klass & 61% 

starter med 0-pris 
• 33.3% av hundarna som går till pris, erövrar 1:a pris, 51.5% av hundarna som går till 

pris, erövrar 2:a pris och ca 15% går således till 3:e pris 

• Alla prov var fältprov  

• Antalet domare var 16 stycken 

• En domare dömde 24% av starterna 

• Antalet förare var 16 stycken som gjorde mellan 1-47 starter var. Den vanliga variabeln 
är antingen att föraren startar 1-4 gånger, 8-10 gånger eller 20-25 gånger 

• Hundarna som startades dessa år var registrerade mellan 2007 - 2016 med ett 
ålderspann från 15 månader - 8 år 

• Hos unghundarna kan man utläsa att det främst är farten som fattas hos de som går till 
3:e pris, 2:a pristagarna tenderar att ha ojämnare reviering än 1:a pristagarna – om 
man nu ska försöka utläsa en tendens. 

• I öppen klass kan man utläsa att det är en kombination av fart, vidd och reviering som 
fattas hos de som går till 3:e pris, 2:a pristagarna tenderar att ha mindre frisk avance 
än 1:a pristagarna – om man nu ska försöka utläsa en tendens. 

• I elitklass kan man utläsa att det främst är vidden och revieringen som fattas hos de 
som går till 3:e pris, 2:a pristagarna tenderar att ha mindre bra avance än 1:a 
pristagarna – om man nu ska försöka utläsa en tendens. 

• Ingen hund har på något prov sekunderat eller rapporterat enligt protokollen 

• Endast två hundar har fått kommentaren JA på rotar 

Kortsiktiga mål för jakt & funktion 

Mål 
Att under en femårsperiod arbeta för att minst 20 procent av antalet registrerade hundar per 
år ska startas på jaktprov 

Strategi 
• Öka kunskapen om rasens funktion hos uppfödare, hundägare och valpspekulanter. 
• Hitta metoder för att få fler uppfödare och hundägare att komma till start. 
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• Stimulera till utbildning av funktionärer från de egna leden. 
 

Mål 
Att säkerställa att jaktprovsdomarna medvetandegörs om vikten av att notera i kritiken att 
Bracco Italiano travar i raskarakteristiskt jakttrav under ett prov. 
 
Strategi 

• Årligen sammanställa resultaten på jaktprov för att följa utvecklingen i rasen. 
• Kontinuerligt informera om jakt och funktion via klubbens samtliga 

informationskanaler. 
• Stimulera till träningstillfällen och utbildningsinsatser med syfte att fler ska starta på 

jaktprov och vara väl förberedda. 
 
Mål 
Att minst 5 hundar (unika individer) årligen startar på jaktprov.  
 
Strategi: 

• Hitta metoder för att få fler Bracco-ägare att starta på jaktprov. 
• Att stimulera till fler träningstillfällen och ökade utbildningsinsatser med syfte att fler 

ska komma till start på jaktprov. 
 
Mål 
Att andelen prisbelönade starter på jaktprov är 45 procent 
 
Strategi 

• Verka för att jaktprovsekipagen är väl förberedda för start på jaktprov genom att 
stimulera till träningstillfällen. 

• Visa upp goda förebilder i rasen såsom framgångsrika ekipage och duktiga hundar 
inom det jaktliga området. 

 
Exteriör 

Nulägesbeskrivning 

Exteriörbedömning/Exteriöra överdrifter 

Generellt är Bracco Italiano en sunt byggd och stark hund och uppfyller rasstandarden. 
Dock finns det brister att förbättra: 
Rasen tenderar att ha mer och mer övervinklade knäleder och kors som inte har rätt vinkling. 
Hud -Bracco Italiano ska ha ett tjockt skinn. Skinnet ska skydda vid svårframkomlig terräng. 
Överdrivet mycket skinn kan dock innebära hudproblem. 
Ögon - Ögonen ska vara svagt snedställda, varken för djupt liggande eller för framträdande. De 
ska vara tämligen stora med ovalt formade ögonlockskanter som sluter an väl (utan entropion 
eller ektropion). Vissa ögonproblem förekommer som t ex lösa och in- eller utrullade 
ögonkanter (entropion resp. ektropion). 
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Detta har lett till att rasen sedan 2015 är under observation genom Särskilda Rasspecifika 
Domaranvisningar SRD. Detta noteras vid utställningar i Sverige och följs årligen upp av 
rasklubben. Rapporteringen från utställningarna är dock fortfarande för knapphändig för att 
rasklubben ska kunna se någon trend. Dessutom vet vi att det finns ett mörkertal, då hundar 
med tidiga problem inte kommer för bedömning.  
 
Avel bygger på att de hundar som föds upp följer gällande rasstandard. Den stora andelen 
hundar som får excellent och eventuellt även CK visar dock att rasen har många hundar med 
utmärkta exteriöra förtjänster.  

MÅL:  
Fortsätta med rasmönstring med exteriörbeskrivning med individer  
äldre än 2 år. 
 
Strategi: 

• Göra årlig uppföljning av antalet deltagande hundar på utställning. 
• Göra en årlig utvärdering av utställningskritiker. 
• Göra årliga uppföljningar av utställningsresultaten samt informera om detta. 

 
MÅL: 

• Att klubben regelbundet arrangera en officiell utställning (vart 3:e år) 
 

Strategi: 
• Uppmana uppfödare att arrangera valpträffar i samband med klubbens utställning för 

att öka deltagarantalet. 
 
MÅL: 

• Öka kunskapen om rasen hos officiella exteriördomare som inte är rasspecialister.  
 

Strategi: 
• Att medverka till att genomföra utbildningsdagar för denna målgrupp. 
• Medverka till att öka kunskapen om sambandet mellan exteriör och funktion samt 

om rasens olika typer. 
 

Summering  
’’Vi ska ha en ras som lever länge utan hälsostörningar. Den genetiska variationen ska vara 
så stor som det nu är möjligt och andelen anlagsbärare av ärftliga sjukdomar ska hållas låg’’ 

Allt avelsarbete inom SRBS har givetvis SKK:s grundregler som bas. Utöver dessa har klubben 
egna avelsrekommendationer som följer FCI-standarden no 202. 

Strategin är de konkreta åtgärder som ska genomföras under den kommande femårsperioden. 
På detta sätt kan man genom att uppnå kortsiktiga mål närma sig de långsiktiga. En stor del av 
arbetet blir således att stödja uppfödarna i sitt arbete, men även att arbeta för att 
medvetandegöra de enskilda hundägarna.  
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För avelsansvarig är det viktigt att denne får hjälp från både SRBS styrelse och Specialklubben 
för kontinentala fågelhundar (SKF) men även externt från de som är kunniga inom det område 
som för tillfället behövs inom respektive område. 

Vid årsmötet ska genomförda åtgärder redovisas årligen i verksamhetsberättelsen och 
avstämningar mot målen ska vara en punkt på varje styrelsemöte i samband med genomgång 
av avelsansvarig. 

SRBS arbetar inom en femårsperiod i taget för att uppnå angivna mål inom strategin, där inte 
annat angivits. 

Plan för fortsatt arbete i klubben 

SRBS ska: 
• Kontinuerligt arbeta med och stödja utbildning som ger kunskaper om rasen. 
• Årligen uppdatera klubbens informationsbrev till uppfödare, hanhundsägare och 

jaktprovsdomare, där det framgår hur dessa kan hjälpa till under de kommande fem 
åren med att uppnå de kortsiktiga målen i RAS. Dessa informationsbrev ska finnas 
tillgängliga på hemsidan och i årsmöteshandlingar, och en länk till dessa ska med 
jämna mellanrum publiceras i lämpliga nyhetsflöden. 

• Fortsätta medvetandegöra hanhundsägare om deras ansvar i aveln. 
• Sprida kunskap om alla de områden som omfattas av RAS: Jakt/funktion, mentalitet, 

hälsa, avelsstruktur och exteriör. 
• Hitta former för att stödja uppfödare i arbetet med att utvärdera avelsresultat. 
• Bracco Italiano är en numerärt liten ras med runt 20-30 registreringar per år. Detta 

innebär att alla Bracco Italianouppfödare måste ha vissa gemensamma avelsmål. 
Klubbstyrelsen ska arbeta för att få SKK att utarbeta och hitta en metod för att 
kartlägga inavelsgraden inom populationen för att hitta möjliga alternativ som kan 
leda till att bevara bredd och om möjligt bredda avelsbasen. 

• Stödja uppfödarna och de enskilda hundägarna i arbetet med att bedriva verksamhet 
för att uppnå målen i RAS. 

 
Grunden för denna rasspecifika avelsstrategi diskuterades vid SRBS’s årsmöte 2004.  
Revideringen av dokumentet har skett i SRBS/AK regi. Är därefter 2014-03-03 översänd till 
SKK/AK för fastställande.  
 
Denna reviderade och uppdaterad upplaga har arbetats fram med hjälp av en arbetsgrupp 
för RAS bestående av Ann-Christin Skrucha, Ann-Sofie Lindén, Cissi Robyn Adner, Iia Fehrm 
Schllichter, Sofie Olsson och Viktor Steffner. Vid årsmötet 2019 03 09 fanns underlaget för 
grundarbetet att ta del av.  
 
Avelsstrategin har sedan lagts ut för kommentarer och synpunkter via klubbens nyhetsbrev 
och hemsida. 
 

Sammanfattning och råd till dig som tänker avla på Bracco Italiano 
− Använd den av dina hundar i avel som är minst representerad i den europeiska aveln 

och då företrädesvis sett ur världspopulationen. (Har du flera att välja på, se vad andra 
avlar på och försök sticka av från mängden, det gagnar alla – för om det dyker upp 
sjukdomar vi ännu inte sett så är chansen större att det finns hundar som inte är släkt 
med de sjuka individerna som vi kan använda för att ta oss från sjukdomarna). 
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− Använd den hane som är minst representerad i världspopulationen och som är så 
obesläktad som möjligt med din hund. Det räcker inte med att inavelsgraden i just din 
kombination är låg, om samma hane används till flera kullar 

− Prata med andra och/eller kontakta rasklubben för råd när du funderar på para din tik. 

− Berätta om defekter och sjukdomar som uppkommer – inte för att utesluta individer ur 
aveln, utan för att inte dubbla på dessa. Två individer med gener för två olika 
sjukdomar kan resultera i helt friska individer. Men en kombination man trott skulle 
vara fri från sjukdomar kan vara en dubblering av sjukdomarna, bara för att man inte 
fått del av information kring sjukdomarna. 

 

Källhänvisningar 

• Genetic Variability in Bracco Italiano Dog Breed Assessed by Pedigree Data.pdf, (bilaga 
1) 

• Genetic variability of the Bracco Italiano dog breed based on microsatellite 
polimorphism.pdf, (bilaga 2) 

• Genetic_variability_of_the_Bracco_Italiano_dog_bre.pdf, (bilaga 3) 
• Rasstandard Bracco Italiano, FCI 202, hämtad från 

https://www.skk.se/globalassets/dokument/rasstandarder/standard-bracco-italiano   
• Svenska Kennelklubben, Avelsdata, hämtad från http://hundar.skk.se/hunddata 
• Finska Kennelklubben, hämtat från Koira Net: http://jalustoskennellliitto.fi 
• The Kennel club: https://www.thekennelclub.org.uk/media/749160/bracco_italiano.pdf 
• Societa Amatori Bracco Italiano, SABI, hämtat från http://ilbraccoitaliano.org/wp 
• Italienska kennelklubben/E.N.C.I, hämtat från http://www.enci.it 
• Guandalini A. Inherited eye diseases in the Italian Breeds. ECVO Satellite Meeting, 

Trieste (Italy), 27/05/2012  
• ACVO genetics committee  
• Rasens Historia, (bilaga 4) 
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