
Vi vädjar till dig att… RÖNTGA DIN HUND! 
 
Svenska Leonbergerklubbens avelsråd vänder sig till dig för att värna om din hund och 
Leonbergerns framtida hälsa. 
 
Något gjorde att du blev fäst vid just Leonberger och att du valt att leva ditt liv med denna ras. Vi 
hoppas att det finns ett intresse hos dig för rasens framtid. För kanske blir din nästa hund också 
en Leonberger? 
 
För din hund 
Det är av yttersta vikt att du som hundägare röntgar din hunds höfter och armbågar. 
Röntgenresultatet är viktigt för din hunds fortsatta välbefinnande och Leonbergerns kommande 
hälsoarbete. 
 
Det är mycket viktigt att du som hundägare känner till din hunds ledstatus så att du kan anpassa 
din hunds motion och liv, utifrån hundens förutsättningar. Under hundens uppväxt måste den 
belasta sina leder och sitt skelett för att dessa ska utvecklas normalt. Det gör du genom att låta 
hunden göra allt det den senare kommer att göra som vuxen till exempel gå i trappor, hoppa in i 
bilen (när motoriken tillåter det), gå promenader och så vidare. Du behöver veta din hunds 
ledhälsa innan du kräver fysisk prestation av den såsom cykling, springa i sandtag eller liknande. 
Hundar med anmärkning på sina höfter ska motioneras lika mycket som en frisk hund, men detta 
bör ske i samråd med veterinär.  
 
Din hund måste ha fyllt 1 år innan du röntgar hundens armbågar. Din hund måste ha blivit 18 
månader innan du röntgar hundens höfter, för att resultatet ska bli officiellt. De allra flesta väljer 
att röntga höfter och armbågar samtidigt. Om din hund uppvisar hälta bör du kontakta veterinär 
och röntga den oavsett ålder. Det är varken normalt för växande eller gamla Leonberger att halta 
återkommande. 

För röntgen kontakta din veterinär. Kostnaden för röntgen skiljer sig åt mellan olika kliniker 
1500-2000 kronor inklusive avgift till Svenska Kennelklubben för att få hundens resultat 
registrerat. 

För rasen 
Det är mycket betydelsefullt för rasens framtida hälsa att du röntgar din hund även om den inte 
ska gå i avel. Det är stor chans att någon av din hunds släktingar kommer att användas i avel och 
då är även din hunds röntgenresultat viktigt. Där det finns få röntgenresultat finns det alltid risk 
för ett stort mörkertal.  
 
Kunskapen ska användas för att förbättra för våra hundar! 
 
 


