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Disposisjon

• Fruktbarhet

• Anatomi

• Fysiologi og hormonell regulering

• Hva er normalt?

• Hva kan gå galt?

• Hva kan jeg gjøre?



Generelt grunnlag i alt avlsarbeid

•Psykisk og fysisk friske dyr
• Avl og oppdrett må foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, i 

overensstemmelse med NKKs avlsstrategi og etiske grunnregler
• «Målet i hundeavlen er funksjonelt friske hunder, med en rasetypisk 

konstruksjon og mentalitet, som kan leve et langt og sunt liv til glede for 
seg selv, sine eiere og samfunnet»

• Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes



Fruktbarhethetsmål hos hund

• Drektighetsprosent >85%

• Kullstørrelse: varierer med rase: 1-17 valper (gjennomsnitt ca. 6)
• Vorsteh korthår/strihår: Snitt underkant 7

• Vorsteh langhår: Snitt 5

• Naturlig paring >90% av avlshunder pares naturlig

• Valpedød:<10% i Norge, kan øke til ~30-40% i områder med endemisk 
herpesvirus (data fra Holland)



Anatomi - tispe
Vulva
Vagina
Livmor (hals, kropp, horn)
Eggleder
Eggstokk



Anatomi - hannhund

• Penis

• Testikler

• Bitestikler

• Prostata



Kjønnsmodning og avlsanbefaling

• Tispa kjønnsmoden ved 6-9 måneder alder (variasjon 4-24 )

• Hannhunden kjønnsmoden gjennomsnittlig ca. 1 mnd etter tispa

• Norsk Kennel Klub har på sine hjemmesider listet opp 
avlsanbefalinger- se www.nkk.no
• Tispa minst 18 mndr på paringstidspunktet

• Hvis 2 kull på 1 år, 

minst 1år før neste valpekull fødes

• Ikke mer enn 5 kull

• Ikke eldre enn 8 år ved paring

http://www.nkk.no/


Tispas seksualsyklus

• 1-3 løpetider i året – 1 brunst i hver løpetid

• SYKLUS DELES I:
• FORBRUNST - Proøstrus

• BRUNST - Østrus

• ETTERBRUNST - metøstrus

• HVILEFASEN - anøstrus



Brunststadiene

• Forbrunst 9 dager (3-20)
• Friskt blod, hoven og hard vulva

• Leken oppførsel, står ikke for hann

• Brunst 9 dager (1-10)
• Lysere, mer sparsomt sekret, mykere vulva

• Halerefleks

• Står for hann

• Etterbrunst 2-4 dager
• Mørkt sekret, vammel lukt, mindre hoven vulva

• Står ikke

Halerefleks



Hormonell regulering

HVILEPERIODE       FORBRUNST   BRUNST    ETTERBRUNST

FSH
LH

ØSTROGEN
PROGESTERON Skriv inn formel her.



Løpetid og paring – normalt forløp

• Se etter kliniske tegn i løpetiden for å avgjøre paringstidspunkt
• Hevelse i vulva 

• Blødning fra vulva mengde og farge

• Oppførsel fra tispe og hannhund

• Paring:



Rett paringstidspunkt

• Eggene er modne (haploide)
og klare for befruktning  først 
4-5 dager etter at tispa har 

begynt å stå for hannhund

• 4-5 d etter LH-toppen
• 2-3 dager etter eggløsning

Paring 2 og 4. dag tispa står for hann

KLAR!



DREKTIGHET

Drektighetslengden 57-70 dager, 
gjennomsnitt på 63 dager fra paring:  

I realiteten er drektighetstiden 

ca. 60  dager fra befruktning

Det er viktig å notere alle datoer for 
paringene, og oppførselen til tispa ved 
de forskjellige paringene for å kunne 
beregne sannsynlig fødselstidspunkt



Drektighetsdiagnostikk

• Observere kliniske tegn-atferd og fysikk

• Relaxin

• Palpasjon

• Ultralyd

• Røntgen



Reproduksjonsproblemer?



Paringsproblemer

• Vanligste årsak paring på feil tidspunkt

• Psykiske årsaker 

• Manglende stårefleks tispa 

• Bedekningsimpotens hannhund

Ingen problemer her…

La Basso



Hva kan jeg gjøre?

Pare på rett tid!

BRUNSTKONTROLL

• Klinisk – vulva og utflod

• Testing for hannhund-stårefleks

• Skjedeutstryk- prøve tatt fra slimhinnen i skjeden

• Blodprøve for hormonbestemmelse (progesteron)

• Testing for hannhund-stårefleks



Fruktbarhetsproblemer ikke knyttet til paring

• Relatert både til tispe og hannhund

• Medfødt / ervervet

• Genetiske

• Anatomiske

• Fysiologiske

• Infeksiøse

• Svulster



Hva kan jeg gjøre mer?    Tispa

• Undersøkelse hos veterinær

• Stikkord tispe

• Forsinket kjønnsmodning

• Forlenget eller forkortet brunstintervall

• Stille, svak brunst

• Brunstmangel

• Forlenget forbrunst,brunst

• Delt brunst

• Eggstokkproblemer

• Livmor - betennelser



Hva kan jeg gjøre mer?      Hannhunden 

Undersøkelse hos veterinær

Stikkord:

• Kjønnsorganer
• Testikler, penis, prostata

• Sædprøve
• Konsentrasjon, bevegelse, utseende

Spermiedefekter

Normalt



Kunstig sædoverføring - Inseminasjon

• Benyttes ved paringsproblemer uten antatt arvelig bakgrunn

• Brukes ved stor avstand mellom hannhund og tispe

• Brukes for å forhindre kontaktsmitte

• Brukes i avlssamarbeid- import og eksport

• Brukes som genbevaringsmåte-frossen sæd



Herpesvirus

• Utbredt, 40-100% seroprevalens

• Symptomer avh av alder og immunstatus
• Kan gi reproduksjonsproblemer

• Økt dødelighet hos nyfødte

• Smitte
• direkte kontakt, venerisk, transplacentalt

• Latens, kortvarig immunitet

• Profylakse viktig
Redusere stress og kontakt, varme, råmelk, evt. vaksine



Lykkelig 
resultat


