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Vad tänker hon prata om?

• Vad är genetisk variation, och vad påverkar graden av 
variation?

• Avel i små populationer - konsekvenser av inavel

• Hur göra för att bevara genetisk variation?

• Avelsurval vs variation

• Internationellt avelsutbyte

• Rasspecifika avelsstrategier, RAS



Hundavel är komplext!

Mycket ska stämma! 

 Hälsa – Hunden ska vara frisk och leva ett fullångt 
hundliv.

 Mentalitet – Hunden ska inte vara så rädd eller       
arg till sin läggning att den mår dåligt. Samhället ställer 
krav på att hunden ska fungera ”bland folk”.

 Funktionell exteriör – Hunden ska kunna röra sig 
normalt, andas normalt och i alla avseenden leva ett 
normalt hundliv.

 Rasen får inte utarmas på genetisk variation – inte 
hållbart att slå ut för stor andel av populationen!

Bild på en glad 
och frisk hund!



Hundavel är komplext!

• Många hundraser

• Många olika avelsmål

• Många inblandade

• Många bitar i pusslet



Många små populationer

Totalt finns 358 raser och varianter 

i SKKs hundregister.

Drygt 40% av registrerade hundar 

år 2021 representeras av de 20 

vanligaste raserna

Många numerärt små raser

Bevarande av genetisk variation 

centralt i avelsarbetet!

20-i-topp 2021

1.Labrador retriever 4 116

2.Golden retriever 2 408

3.Tysk schäferhund 2 327

4.Jämthund 1 952

5.Cocker spaniel 1 327

6.Shetland sheepdog 1 187

7.Dansk-svensk gårdshund 1 095

8.Staffordshire bullterrier 1 092

9.Bichon havanais 1 080

10.Flatcoated retriever 1 063

11.Fransk bulldogg 1 063

12.Border collie 949

13.Chihuahua, långhårig 939

14.Tax, strävhårig normalstor 927

15.Rottweiler 890

16.Drever 878

17.Finsk lapphund 842

18.Whippet 827

19.Engelsk springer spaniel 798

20.Pomeranian 746



Vad påverkar graden av variation?

+

Mutationer (genförändringar)

Migration (genflöden, t ex import av avelsdjur)

-

Selektion (avelsurval)

Genetisk drift (slumpmässiga förändringar)



Avel i små populationer

 En numerärt liten ras är extra sårbar för förlust 
av genetisk variation

 Genfrekvenserna kan komma att ändras även 
utan avelsurval – genetisk drift

 Egenskaper kan förändras, eller förvinna ur 
populationen

 Svårt att undvika inavel i en numerärt liten 
population, alla djur är mer eller mindre släkt…



Exempel på genetisk drift, 20 pop., N=50
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Sid 144 i boken Hundavel



Varför minskar den genetiska variationen?

I en sluten population minskar den genetiska variationen kontinuerligt.

Sid 138 i boken Hundavel



Vad blir konsekvensen av små populationer, 
stängda stamböcker och inavel?

Minskad genetisk variation 

= minskad grad av heterozygoti

= ökad andel identiska genvarianter i ett locus

F = 1/8, d v s individen har 1 av 8 genpar (eller 12,5 %) som är identiska genom arv



Vad blir konsekvensen av inavel?

• Ökad risk för att recessiva defekter kommer till 
uttryck (p g a dubblering av defektanlag)

• Inavelsdepression (samlad negativ inverkan på 
fruktsamhet, livskraft, tillväxt och immunförsvar)

• Sämre anpassningsförmåga till miljöförändringar

• Minskade möjligheter till förändring genom 
avelsurval



Kullstorlekens samband med inavelsgraden 
hos hund
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Men, det har ju gått bra hittills?

• När visar sig konsekvenserna av inavel?

• Beror på flera faktorer: populationens storlek, graden av 
inavel, slumpen…

• Defektalleler kan finnas i relativt hög frekvens utan att 
avslöja sig

• Effekter av inavelsdepression (t ex reproduktions-
störningar) inte alltid lätt att koppla till inavel

• När effekterna visar sig tydligt kan det vara för sent

• Inavel = högre risktagande



Genetisk variation och hälsa 
– hänger det ihop?

• Kan ni se några konsekvenser av inavel i er ras?

• Finns det hälsoproblem som ni tror kan härledas 
till brist på genetisk variation?



Hur minska förlusten av genetisk variation?

• Fler hundar i avel – undvik överanvändning
• Begränsning av antal kullar efter enskild hane

• Jämn könsfördelning
• Betyder oftast att man ökar antal hanar

• Undvik genetiska flaskhalsar 
• = år med litet antal avelsdjur

• Undvik nära släktskapsparningar
• Långsammare inavelsökning 

• Ökat internationellt utbyte
• Import av djur obesläktade med den svenska 

populationen

• Inkorsning av australian shepherd?



Inavelsgrad – SKKs rekommendationer

• Vanliga rekommendationer:

• Rasen: som genomsnittlig nivå eftersträvas en inavelsnivå 
över 5 generationer understigande 2.5 % (se tumregel 2, sid 134 i 

boken Hundavel)

• Enskild parning: max 6.25 % (motsvarar kusinparning)
(se tumregel 1, sid 133 i boken Hundavel)

• Parningar som strider mot SKKs Grundregler:
• Helsyskonparning (25 %)

• Föräldradjur och avkommeparning (25 %)



Hanhundsanvändning

Grov tumregel: ingen hanhund bör få mer än 5% av 
de valpar som föds under hans aktiva tid (dvs
motsvarar minst Nm=20)

• Anta 4 år i avel

• 400 valpar föds varje år

• 5% av 1600 är 80 valpar

OBS! Absolut övre gräns, inte rekommendation på 
önskvärt antal valpar/hane

Se tumregel 3, sid 139 i boken Hundavel



Hanhundsanvändning, barnbarn

Barnbarnskurva

”Far- och morföräldrar bör inte tillåtas lämna fler barnbarn än 
två gånger vad en enskild hund får producera”

Det kan aldrig bli en regel.



Släktskapsindex – nytt verktyg för att lättare 
hitta genetiskt värdefulla hundar

• Beräkning av varje individs medelsläktskap med 
resten av rasen = släktskapsindex

• Underlättar att hitta hundar som är relativt lite 
släkt med övriga hundar i rasen 

• Värdefullt för att ta till vara på den genetiska 
variation som finns!

Svensk lapphundHamiltonstövare



Dubbelparning

• Tillåtet sedan 2012 att para en tik med flera hanhundar 
under samma löp

• AI rekommenderas med hänsyn till resultat och risken för 
smittspridning

• Anmälan om dubbelparning görs till SKK

• Hästamningskontroll av avkommorna

• Kan resultera i kull med 
halvsyskon = större genetisk variation



Parning mellan varianter/raser

• Förekommer redan idag inom flera varianter och även 
mellan raser (t ex taxar, pudlar och belgiska vallhundar)

• Inkorsning

• Öppna stamböcker mellan närbesläktade raser

Smålandsstövare och schillerstövare. Svenska raser 
med liten avelsbas och behov av genetisk inflöde.

Tax – en ras med nio varianter.



Genetisk variation vs avelsurval

Den genetiska variationen inom varje ras är ofta relativt 
liten, även i numerärt stora raser. 

Minskad genetisk variation=ökad grad av homozygoti = 
ökad risk för hälsoproblem och minskad fertilitet.

Avelsurval för hälsa är nödvändigt

Photo: Åsa Lindholm



Genetisk variation och avelsurval behöver balanseras

• Många egenskaper att ta hänsyn till

• Prioriteringar är nödvändiga

Genetisk variation vs avelsurval



Vilka egenskaper prioriteras?

• Hälsa och välbefinnande? 

• Egenskaper som uttrycks tidigt i livet 
(utställningsmeriter, hälsoproblem som uppkommer 
tidigt eller går att utvärdera tidigt) 

• Egenskaper som är lätta att mäta/observera
(t ex utseende, HD, resultat från dna-tester)



När görs avelsurvalet?

• Tikar
• Första bedömning/urval vid 7-8 veckors ålder
• Andra bedömning/urval vid 12-24 månader

• Hanar: 
• Ofta baserat på tidiga meriter

• Generationsintervallet hos hund ca 3-5 år
• Tidigt urval ger större osäkerhet i avelsvärderingen
• Kort generationsintervall leder till snabbare förlust 

av genetisk variation



Unga hanar i avel – kartläggning av hanars 
ålder vid avelsdebut

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
n

d
el

 h
an

ar

Upp till ålder (år)

Andel hanar, fördelat på ålder vid första kull i några olika raser

Chihuahua, långhår Tysk schäferhund Tax Jämthund



Ålder vid första kull - MAS



Sverige är inte isolerat

Vi är helt beroende av internationell samverkan i avelsfrågor

– de svenska populationerna är alldeles för små för att klara

sig utan genetiskt inflöde från andra länder!



Internationellt avelsutbyte

Fallgropar

• Vill vi ha all genetisk variation som finns i andra länders 
populationer?

• Hur ser avelsmålen och den genetiska nivån ut?

• Risk för överanvändning av enskilda avelsdjur

• Inavelsgraden kan vara underskattad

• Sprid rekryteringen

• Okunskap ≠ hälsa

• Går vi över ån efter vatten?



Internationellt avelsutbyte

• Styrs avelsarbetet i er ras i huvudsak av svenska 
uppfödare eller utländska?

• Skiljer sig populationerna och avelsmålen mellan 
länder?

• Vilka fördelar respektive risker ser ni med avelsutbyte 
mellan länder?



Bensträckare, 10 minuter



Med rasen i fokus

• Den enskilda parningen vs rasen som helhet

• De hundar varje enskild uppfödare producerar 
skapar grunden för nästa generation

• Vad tillför parningen populationen?

• Överblick och gemensamma strategier behövs 



Avel – arbete på populationsnivå

Att sätta upp ett mål och arbeta mot det.

1      2        3 4       5 6        7

På populationsnivå – att förskjuta medelvärdet i 
en ras för en (eller flera) egenskap/er i någon 
riktning.

Mål!



Hundavel är komplext!

Vardagsmentalitet, arbetsegenskaper, hälsa, genetisk variation, exteriör…

Rasstandard, uppfödarnas önskemål, 
valpköparnas önskemål, allmänhetens syn, 
veterinärernas önskemål, myndigheternas krav

-Och några av dom drar åt olika håll…

Vi måste klara av att hålla koll på många bitar samtidigt!

Vi behöver ta ett helhetsgrepp och skapa en 
gemensamt överenskommen handlingsplan!



Varför RAS?

År 2001 tog KF beslutet att alla hundraser ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS)

Ansvaret delegeras från SKK till specialklubbarna och vidare till rasklubbarna

Slutligt ansvar har SKK/AK, SKK/CS.

Arbetsgång : 
1. Rasklubb: medlemmar         avelskommitté /arbetsgrupp         styrelse

2. Specialklubb: avelskommitté/arbetsgrupp           styrelse

3. SKK: avelskommittén             centralstyrelsen



• RAS - ett levande dokument
• Ska utvärderas årligen och 

revideras var femte år

• Här presenteras de högst prioriterade 
avelsmålen för rasen under aktuell 
femårsperiod.

• Tydlig guide för uppfödare och 
hanhundsägare

• Utmärkt tillfälle att lyfta fram rasens 
styrkor och specifika 
användningsområde!

• Viktigt stöd för den enskilda uppfödaren

•

Gemensamt överenskommen handlingsplan för 
aveln inom en hundras = RAS!



Steg 1: VISION

Om du fick önska dig något 
att förändra/förbättra i 
rasen, vad skulle det vara?

Hur är din drömhund av den här rasen? Nämn 
fem saker som känns väldigt viktiga!



Steg 2: NULÄGESANALYS

POPULATION

VARDAGSMENTALITET

FUNKTIONSEGENSKAPER

EXTERIÖR
HÄLSA



Steg 2: NULÄGESANALYS

• Hälsoprogram, nivå 2-3

• Hälsoprogram, nivå 1

• Rasklubbens eget hälsoregister

• Försäkringsstatistik

• Vetenskapliga studier

• Hundägarenkäter

• Medlemsträffar

• Erfarenheter från andra länder

• Och så vidare…. Låt kreativiteten flöda!

LivförsäkringVeterinärvård

HÄLSA

Agria Breed Profiles för labrador retriever



AVELSMÅL

* LÅNGSIKTIGA (någon gång…)    * KORTSIKTIGA (5 ÅR!)

POPULATION

VARDAGSMENTALITET
FUNKTIONSEGENSKAPER

EXTERIÖR
HÄLSA

VISION



Steg 3: MÅL 
Hur ska man kunna välja?

HD-fri

Perfekt 
vinklad

Problemfria 
valpningar

Kärnfrisk

Fantastisk 
jakthund

Alla släktingar 
är undersökta 
och HD-fria

Inga 
rädslor

Fria 
ögon

Alla släktingar 
har perfekt 
mentalitet

Ingen 
släkting har 
några kända 
fel

Kommer inte från 
överanvända linjer

Otroligt 
vackert och 
typiskt huvud

Har bara gett 
perfekta 
avkommor

Perfekt 
tandstatus, ingen 
tillstymmelse till 
tandsten

Funkar perfekt 
med barn, alla 
hundar och 
andra djur.

Sticker aldrig 
efter vilt på 
promenaden

Vaktar 
duktigt

Självständig 
och modig

Otroligt 
följsam

Gillar alla 
människor

Orkar arbeta 
hur länge 
som helst

Ställer aldrig 
till ofog eller 
har några 
olater

Precis 
lagom 
social

Utmärkt 
pälskvalité Korrekt 

färg

Korrekt 
typ



Steg 3: MÅL 
Måste man välja?

Många parallella avelsmål innebär 

- ett lågt selektionstryck för var och en av egenskaperna = lång väntan på resultat 

- att en stor del av populationen riskerar att uteslutas från avel = förlust av genetisk variation.

Få avelsmål möjliggör ett högre selektionstryck för egenskapen/egenskaperna = snabbare effekt

Undvik alltför många ”fasta trösklar/gränser”

Mål!

Mål!



Steg 3: MÅL

• LÅNGSIKTIGA MÅL
• Vad ni vill uppnå långt fram i tiden

• Realistiska men inte nödvändigtvis mätbara

• Bevara eller förändra

• KORTSIKTIGA MÅL
• Att uppnå under den kommande femårsperioden

• Lagom många

• Realistiska

• Tydliga

• Mätbara



Steg 4: HANDLINGSPLANER

• Som rör varje enskild parning och är riktat direkt till 
uppfödare/hanhundsägare (avelsrekommendationer)

• Som är mer övergripande strategier, där rasklubben
står som ansvarig (gärna tydligt uppdelat mellan 
exempelvis styrelse och olika arbetsgrupper).

Att välja rätt verktyg till rätt problem 
är en konst i sig!



Sammanställ allting i ett RAS-dokument

• REGLER OCH REKOMMENDATIONER FÖR UPPFÖDARE OCH 
HANHUNDSÄGARE

• HISTORIK 

• POPULATION

• FUNKTIONSEGENSKAPER

• VARDAGSMENTALITET

• HÄLSA 

• EXTERIÖR

• STRATEGIER FÖR RASKLUBBEN



Följ er gemensamt utstakade väg…



…och håll fast vi den! 

Om målen upplevs luddiga, handlingsplanerna svåra att ta till sig och 
vägen framåt känns dimmig, så förtydliga, lys upp, förstärk och 
kommunicera mera!

För det är först när en majoritet av uppfödarna/hanhundsägarna 
följer de uppsatta strategierna som deras effekt kan bli möjlig att 
utvärdera och målen möjliga att nå!



Lite tips – att läsa resp. titta på…

Utbildning av avelsfunktionärer

Avelskonferenser

Boken Hundavel i teori och praktik

www.dogwellnet.com 

skk.se

• Sjukdomar med okänd arvsgång

• Beräkna inavelsgrad

• SKKplay

https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/genetik-och-avel/sjukdomar-med-okand-arvsgang/
https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/genetik-och-avel/berakna-inavel-for-hand/
https://skkplay.solidtango.com/categories/uppfodning

