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HELSE OG EKSTERIØR SKAL JEG IKKE 
SNAKKE OM - ja nesten ikke da!
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• Så deilig med raser som har et bruksformål, der eksteriør 
er en funksjon av bruksområdet og ikke et 
utstillingsformål i seg selv.

• Så deilig med raser som allerede på 1980-tallet fikk utført 
genetiske analyser av bruksegenskaper og som tok 
konsekvensene av disse analysene. 

DERE HAR ALLTID BLITT HOLDT FRAM AV MEG SOM  
RASEKLUBB MED MEST AVLSFAGLIG RIKTIG 
AVLSARBEID  ( er dette rett fortsatt ????)



AVLSFAGLIG ARBEID KAN VÆRE VELDIG 
KOMPLISERT
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• Det var fenotypeseleksjon basert på måling av en 
egenskap på dyret selv.

• Det ble seleksjonsindekser med vektlegging av ulike 
slektninger i tillegg til dyret selv

• Det ble BLUP avlsverdier som brukte hele 
slektskapsmatrisa og korrigerte automatisk for kjente 
miljøeffekter og for preseleksjon og som beregnet 
avlsverdier for alle dyr i populasjonen.

• Så fikk vi Genomisk seleksjon basert på SNP (mange, 
små komponenter av gen basert på blod eller hårprøver) 
som et supplement til egenskapsregistreringer.

• NÅ beregnes avslverdier i tillegg til slektskapsverdier, 
men fenotyperegistreringer har ikke blitt mindre viktig. 







Premieringsoversikt over NVK-avlshunder og 
deres avkom (hva dere gjør NÅ). 
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• JprS = antall jaktpremierte helsøsken.    JbA = Antall jaktbedømte avkom. 
• JpremA = Antall jaktpremierte avkom.     %JpremA = Prosent jaktpremierte avkom. 
• 1.prA = Antall 1.premierte avkom.            %1.prA = Prosent 1. premierte avkom. 

• EKSEMPEL:
• Hanhund XXX 
• Far: OR DE LEMANIALOF79215/14711 
• Mor: OPHRYS POULETTE OF WITTEKIND LOF84703/17540 
• Høyfjell           Vinter        Lavland             Skog            Ant. Prem 
• 1.  2.  3.           1. 2. 3.        1. 2. 3.              1. 2. 3.            prem % 
• UK      0 1 0               0 0 0           0 0 0                  1 20 
• AK      0 0 0               0 0 0           0 0 0                  0 0 0                  0 0 
• VK      0 0 0               0 0 0           0 0 0                  0 0 
• VK     4 - 6                 0 0 0 
• Ant.starter : 9       1.premier: 0         AVLSINDEXER : Jaktlyst: 87 Viltfinner: 85 

• Antall avkom : 20    JprS : 1   JbA : 3   JpremA : 0    %JpremA : 0    1.premA : 0   %1.pr  A : 0 



Premieringsoversikt over NVK-avlshunder og 
deres avkom.(hva dere gjør NÅ). 
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Eksempel 2:
Navn YYY
Far: LIERDALEN'S BILLY BOY13123/98 
Mor: FÄLTMYRAN'S RONJA 04590/99 

Høyfjell          Vinter           Lavland   Skog    Ant. Prem 
1. 2. 3.          1. 2. 3.           1. 2. 3.    1. 2. 3.    prem % 

UK      1 1 1            1 0 0              4 1 1       10 5          3 
AK      1 0 0            0 0 0              1 0 0       1 1 0       4      27 
VK      0 0 0            1 1 2              1 0 1        7 2 0 
VK       4 - 6 0 0 1 
Ant.starter : 69 
1.premier: 11   AVLSINDEXER : Jaktlyst: 106 Viltfinner: 109 

Antall avkom : 34 
JprS : 2 JbA : 25  JpremA : 15 %JpremA : 60  1.premA : 6  
%1.prA : 24 



DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN9

Hva bestemmer genetisk endring i 
en rase eller populasjon?

• EGENSKAPENS variasjon
• Sikkerheten i utvalget (arvbarheten pluss ev. 

slektningeinformasjonen)
• Seleksjonsintensiteten (i), dvs hvor sterk 

seleksjon
• Generasjonsintervallets lengde
• Innavlsdepresjon og ev. opphopning av 

ugunstige genetiske effekter
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AVLSPLANLEGGING -1

1. Bestemme avlsmålet
2. Bestemme hvilke egenskaper som skal registreres, og 

hvor/hvordan
3. Opprette det tekniske apparat som skal registrere 

egenskapene
4. Bestemme arvbarheten an de ulike egenskapene og 

sammenhengen mellom dem.
5. Velge avlsopplegg;

- benytte all informasjon
- kombinere den
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AVLSPLANLEGGING -2

forts.
5 Hvor sterkt skal vi selektere?
6. Beregne hunders avlsverdi
7. Rangere og selektere





• Eksempel fra norsk elghund (Marte Wetten 2015, upubl.)



DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN14



BÆREKRAFTIG AVLSARBEID I 2015
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BALANSERE SELEKSJON OG 
FORVALTNING AV GENETISK BREDDE

SELEKSJONSVERDI =
AVLSVEDI OG SLEKTSKAPSVERDI

Vektlegging av hver av de to «delindeksene» 
er avhengig av populasjonenes størrelse og 
muligheter for å få inn ny genetikk



AVLSMÅL -
fra økonomiske beregninger til «synsing» 
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DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN18

Et overordna avlsmål i hundeavlen er «en hund som o ppnår en relativt 
høy alder, er fri for arvelige defekter, og ikke re presenterer en 
følelsesmessig eller økonomisk belastning for eier eller samfunn». Da 
sier vi altså at hunden ikke kun er til for eieren med også for 
samfunnet og at friske hunder er viktig. Vi deler e genskapene i 
hundeavlen mellom: 

A: Eksteriør, B: Bruksegenskaper,  C: Gemytt, D:  H else, E: Fruktbarhet. 
Egenskapene ble rangert som følger, på en skala fra  1 til 5, der 1 er 
høyest rangering:

Alle          Spiss- Drivende- Jakt- Tjeneste- Selskaps /  
hunder      hunder         hunder     hunder    min iatyrhunder

GEMYTT                     1,74         2,50          2,00                1,34          1,85                1,48
HELSE                         2,01         2,33          2,06                2,11          2,00                1,60
BRUKSEGENSK.        2,82         2,53          1,87                 2,87           2,30                4,22
EKSTERIØR               3,45         3,28          4,19                3,40           3,95                2,76 
FRUKTBARHET         4,38         4,53          3,88                 4,65            4,40                4,24 

Alle rasegrupper bortsett fra drivende hunder, vekt legger helse eller 
gemytt på første og andreplass. Drivende hunder har  
bruksegenskaper på førsteplass. Fruktbarhet er lave st rangert i alle 
rasegrupper. Eksteriør har også en beskjeden plass i avlsmålene, slik 
de ønsker disse. Dette kan være overraskende, når e n ser hvor stor 
plass utstillingene, og eksteriører, har i praktisk  hundeavl i praksis. 



Avlsmål 
Vorstehrasene- eksempler

(hva dere gjør nå) 
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Eksempel Avlsmål Korthår:
Vorstehhunden skal være en robust, frisk og allsidi g jakthund. Vorstehhunden 
skal ha meget gode jaktegenskaper både før og etter  skuddet. Man skal:

• Ta vare på og utvikle Korthår som allsidige, dyktige  og sunne jakthunder for 
norske forhold

• Arbeide for å bevare rasen utfra rasestandard
• Bidra til å fremme utviklingen av sunne og sosialt tilpassede individer
• Ivareta rasens interesser i forhold til myndigheter , andre organisasjoner og 

allmenheten.

Komm:
Typisk «17mai avlsmål»- ikke lett å styre etter



Jaktprøver og avlsarbeid
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Kvalitative og kvantitative egenskaper

KVALITATIVE

• Bestemt av ett eller få 
genpar

• Lite påvirket av 
miljøet

• Enten-eller egenskaper
• Enkel nedarving

KVANTITATIVE

• Bestemt av mange genpar
• Ofte mye påvirket av 

miljøet
• Kontinuerlig variasjon
• Kan ha ”alle” verdier
• Kompleks nedarving
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• Poengfordeling to moment norsk elghund
• ( Marte Wetten 2015 upubl.)
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DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN26

Lindberg et al. (2004) og Vangen (1989) fant en disse arvbarhetene (h2) 
hos flatcoated retriver og finsk spets.

Flatcoated retriver  Finsk spets 
Egenskap h2  Egenskap h2 
Reaksjon på skudd 0,37  Finne fugl 0,11 
Markerings test 0,13  Markere for fugl 0,04 
Reaksjon på kast av leke 0,41  Bjeffing 0,02 
Intensitet i søk 0,26  Søksevne 0,07 
Apport 0,34  Holde fugl 0,18 
Levering 0,15  Følge fugl 0,10 
Bittak på byttet 0,19  Helhetsinntrykk 0,09 
Vannapport 0,23  Totalsum 0,11 
Samarbeid 0,12    
Passiv venting i gruppe 0,74    
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Retningslinjer for avlen -
Vorstehrasene- eksempler 
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Strihåret vorstehhund- Godkjent avlshund
• Jaktprøve: Min. 2 UK/AK på jaktprøve (høyfjell høst/vinter, skog eller lavland)
• Utstilling: Min. Good i UK/AK/Br.kl. (Jun. kl. teller ikke). Alternativt 2UK/AK/Br.kl. etter 

gammelt utstillingssystem
• HD: Fri dvs. status A eller B
• Von Willebrand Disease (vWD),blødersjukdom: Avlshund skal være testet fri for 

gen for vWD eller defineres fri med grunnlag i testede foreldre eller andre 
slektskombinasjoner

• Indeks for jaktegenskaper: Samlet indeks for jaktlyst og stand skal være minimum 
180

• Dessuten skal hunden ha godt gemytt og være frisk og uten medfødte defekter og 
arvelige sjukdommer så langt man kan kjenne til. Ved gjentatte eller grove avvik mht. 
gemytt på prøver/utstillinger eller i andre sammenhenger skal tilfellene utredes og AR 
kan utelukke hunder fra godkjenning til avl. I så fall skal beslutning meddeles eier.

• Jaktprøve-, utstillings- og HD-resultater for norskeide hunder forutsettes oppnådd i 
Norge. Resultater fra andre land dokumenteres av eier og AR vurderer resultatene 
individuelt. Ved godkjenning av utenlandsk eide hunder uten indeks, settes 
indeksverdier i jaktlyst+viltfinnerindeks til 200.



Retningslinjer for avlen -
Vorstehrasene- eksempler 
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• Strihår Avkomsgransking:
• Hannhunder

Når hannhund har fått 3 – 4 kull eller ca. 20 - 25 valper, får hunden ikke flere 
godkjente paringer inntil 50% av avkommene er HD-røntget og min. 3 avkom er vist på 
jaktprøver. AR skal gjøre en totalvurdering av kvaliteten på tidligere avkom før hannen 
eventuelt blir godkjent for videre avl. Eier skal underrettes om utfallet av vurderingene. 
Avkoms resultater fra jaktprøver i utlandet vil kunne tas i betraktning.

• En hannhund kan normalt ikke ha flere registrerte avkom hos NKK enn 5 % av 
nålevende generasjon.

INNOM MANGE VIKTIGE PROBLEMSTILLINGER MEN;
• Grunnlaget for bare å slå sammen de to avlsverdiene ?. 200 for importer? 180 for 

avlsgodkjenning??
• FINNER IKKE NOE OM BRUK AV AVLSVERDIENE FOR JAKTLYS T OG STAND 

JEG BLIR NYSJeRRING- HVOR MYE AVLSTEOI/BEREGNINGER E R LAGT INN I 
DETTE REGELVERKET?
Er dette alle jaktegenskapene av betydning for avle n?



Eksempel på atferdstest,(Collie, Sverige 
(Arvelius). Metoden kan brukes også på 
jaktegenskaper, innen og på tvers av raser
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Arvbarheter fra atferdstester (Arvelius, 
Sverige, Collie)
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Trait Arvbarhet

•Sociability 0.25 
•Curiosity/Fearlessness 0.23 
•Playfulness 0.26 
•Chase-proneness 0.18 
•Aggressiveness 0.15 



KAN VI REGISTRERE AVLSARBEIDETS 
BRUKSEGENSKAPER PÅ EN BEDRE MÅTE?
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Kan vi vekte flere av egenskapene i en
indeks?
Kan vi vekte egenskapene i forhold til «hvor 
skoen trykker», dvs. hvilke av egenskapene 
som er dårligst hos hundene våre?
Kan vi si noe om vektleggingen av 
premiegrad fra utstilling vs jaktprøver?
Kan vi korrigere dataene for de ulike 
miljøårsakene? 



Er innavl og slektskap en problemstilling i 
forvaltningen av rasen?
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• UTOVER å beregne slektskap for enkelthunder og 
ev. resultat av planlagt paringer, skjer det noen 
«slektskapsforvaltning» i rasen?

• Bidrar importhundene til genetisk fornyelse eller 
importeres de samme linjer som finnes fra før? 

• Er de forvaltningsretningslinjer dere har gode 
nok/strenge nok?? 

• Brukes enkelte hannhunder fortsatt altfor mye?



• Elghund- Forskningsprosjekt i samarbeid mellom flere 
avlsfaglige miljø





Elghundprosjektet over er eksempel på 
systematisk kompetanseoppbygging for et 
bedre avlsarbeid i samarbeid med 
husdyravlsorganisasjonene
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De samme problemstilingene går igjen på 
de fleste hobbdyr:
Ønske om et bedre og mer funksjonelt 
avlsarbeid 
Ønske om kompetanseheving
Samtidig ønske om  beholde hobbypreget på 
avlen- «vi driver ikke med produksjonsdyr»
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Ønske om  beholde hobbypreget på avlen-
«vi driver ikke med produksjonsdyr».

HUSK:
De etiske problemstillinger i hundeavl er ikke 
mindre enn på produksjonsdyr
FAGENE er de samme – kompetansen finnes 
i avlsmiljøet på ÅS og i 
husdyravlsorganisasjonene
LYKKE TIL MED AVLEN AV 
VORSTEHHUNDER- VÆR FORTSATT 
FOREGANGSKLUBB.
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