


 Andning: Ansträngd ljudlig andning på 
grund av för kort nosrygg, knipta
näsborrar, trånga andningsvägar, 
otillräckligt utrymme i svalg och luftvägar 
och/eller kort och öppen bröstkorg med 
korta revben och kort bröstben. 



 Övervikt och Fetma



 Ansikte: Alltför kort nosparti med felaktig 
tandstatus, överdriven mängd lös hud 
och hårig nosrynka som stör ögats och 
nosens funktion. Standardtexten 
efterfrågar inte någon nosrynka, varken 
hel eller delad. 



 Ögon: Utstående ögon ökar risken för 
ögonskador. 



 Under 2019 + MyDog 2020 har 49 SRD 
rapporter skrivits för rasen av 44 olika 
domare. 28 av nordiska domare. De 
flesta har lämnat kommentarer i sina 
rapporter, både negativa och positiva. 2 
av dessa domare tycker att rasen ej bör 
finnas med på listan för SRD, 1 tar ej 
ställning, 1 har ej fyllt i och resterande 
anser att mopsen ska finnas kvar i SRD. 





 Positiva
 Flertalet kommenterar att 

andningen är överlag god. 
Många lägger även till ”trots 
varmt och soligt väder” 
återkommande är ”trots knipta
näsborrar en god andning”

 Uppfödarna får beröm för gott 
avelsarbete. Sunda mopsar som 
visas i god kondition

 Negativa
 Återkommande är knipta

näsborrar, ofta som förklaring till 
krysset i andningsrutan.

 Ljudlig andning

 Övervikt är en återkommande 
kommentar.

 Ett fåtal kommenterar korta 
bröstben.

 Fåtal kommentarer om ögon 
främst rinniga men även storleken.

 Pälskvalité



 Knipta näsborrar är något som 
återkommer i ungefär samma 
utsträckning, men kommentarer 
gällande tung andning eller bukandning 
har minskat (jämför till 2013-2014) samt 
kommentarer om stor nosrynka har 
kraftigt minskat



 Finns SRD med i RAS?
 Ja
 Finns SRD med i 

Raskompendium/Domarkompendium?
 Ja
 Hur redovisas informationen vidare till 

uppfödare och mopsägare?
 Publiceras i rasklubbens tidning 

Mopsallehanda, på hemsidan samt 
presenteras på uppfödarutbildningar.



 Hur hanteras detta i rasens hemland? Internationellt?
 I rasens hemland har en omfattande BOAS testning 

genomförts på rasen och bland de påpekande som 
görs i denna utvärdering är att mopsar generellt hålls 
i för högt hull, detta påverkar i allra högsta grad 
deras andningsfunktion. MopsOrden har ett gott 
samarbete med såväl hemlandets rasklubb som 
Norges o Danmarks klubbar och en del i övriga EU. 
FCI har ju också från sin huvudstyrelse förordat att 
dess medlemsländer använder sig av Cambridges 
BOAS-test då detta skulle ge ett mer mätbart resultat 
för en betydligt större population. MopsOrdens
årsmöte 2020 röstade därför igenom att klubbens 
styrelse skall verka för detta. 
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