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Arv og miljø

 Forskjeller mellom hunder (=fenotypen)kan forklares ut fra to 
hovedårsakstyper
 Arv
 Miljø

 Arv
 Ulike hunder har arvet ulike gener fra sine foreldre
 Ulike gener har ulik effekt på hunden
 Søsken har samme foreldre, men hvilke gener de har arvet varierer

 Miljø (i vid betydning)
 Oppvekstforhold
 Trening
 Fôring
 Eier
 Helsestatus/smittepress
 Test-sted 
 Diverse tilfeldigheter (vær, antall fugl i terreng, makker, dommeres vurdering, 

feilregistreringer mm.)
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Arv og miljø

 Miljøet har ofte større betydning enn arv
 Spesielt hvis en sammenlikner innen rase

 Miljø er ikke arvelig
 For fremtidige generasjoner er kun arv av betydning

 Hunder fra gode miljøer er ikke nødvendigvis bedre avlsdyr

enn hunder fra dårlige miljøer

 At eieren er en idiot ødelegger ikke hundens genetikk

 Jo bedre en klarer å skille arv fra miljø, jo mer effektivt blir 

avlsarbeidet
 Godt trente hunder er ofte overvurderte som avlsdyr

 «Dårlig»/feil trente hunder kan være tilsvarende undervurderte
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Kvalitative og kvantitative egenskaper

Kvalitative

• Bestemt av ett eller få 

genpar

• Lite påvirket av miljø

• Enten/eller-egenskaper

• Enkel nedarving

Kvantitative

• Bestemt av mange genpar

• Ofte mye påvirket av miljø

• Kontinuerlig variasjon

• Kan ha «alle» verdier

• Kompleks nedarving



02.09.2020

Arv og miljø

 Hunder som presterer bra på jaktprøver
 Kommer fra et bra miljø 

OG/ELLER 

 Er gode avlsmessig sett

 Ingen motsetning mellom dette

 I GJENNOMSNITT vil hunder som presterer godt ha bedre 
arveanlegg enn rasen for øvrig
 Hvor mye bedre avhenger av hvor arvelig egenskapen er (arvegraden)

 Lav arvegrad – forskjellene vi ser er i stor grad miljøbetinget

 Høy arvegrad – forskjellene vi ser skyldes i stor grad arv (hvilke gener 
hunden har arvet)
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Er det mulig å observere avlsmessig
fremgang?

 Avlsmessig fremgang kommer gradvis i små steg

 En ny rasestandard etableres gradvis

 Eksempel

 Avlsarbeid øker rasens prestasjon med 5% per generasjon

 I forhold til det opprinnelige utgangspunktet

 Etter 10 generasjoner presterer rasen i snitt 50% bedre

 Forutsatt like miljøforhold

 Forstyrres av variasjon i miljø

 Generell nedgang/oppgang i fuglebestand, el. likn.
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Genetisk utvikling
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Miljøutvikling
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Fenotypisk utvikling
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Avlsarbeidet tar sikte på å endre frekvensen av gener for 

visse egenskaper

• Egenskapenes variasjon

• Sikkerheten i utvalget (arvbarhet+slektninginformasjon)

• Seleksjonsintensitet (dvs. hvor mye bedre er avlsdyra i 

forhold til gjennomsnittet i rasen)

• Lengden på generasjonsintervallet

• Innavlsdepresjon (opphoping av ugunstige genetiske 

effekter)

Hva avgjør genetisk endring i en rase?
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Fremgang i avlsarbeidet

∆𝐺 =
𝑖∗𝑟∗𝜎

𝐿
- innavlsdepr.

Genetisk 

framgang
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man er
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Avlsplanlegging

➢1. Bestemme avlsmålet

➢2. Bestemme egenskaper som skal registreres og 

hvordan

➢3. Opprette det tekniske apparatet som må til 

➢4. Beregne arvbarheten av de ulike egenskapene og 

sammenhengen mellom dem

➢5. Velge strategi (virkemidler/«verktøy»)

- Benytte all informasjon

- Kombinere informasjon

➢6. Hvor sterkt skal man selektere? (sette opp avlskriterier)

➢7. Beregne/anslå hunders avlsverdi

➢8. Rangere hundene og selektere dem  
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Avlsmål
Overordnet:

En hund som:

- Oppnår en relativt høy alder

- Fri for arvelige defekter

- Ikke utgjør noe følelsesmessig eller økonomisk belastning for eier eller 

samfunnet (sunnhet: både fysisk/fysiologisk og mentalt)

Rasespesifikke:

eksteriør

• Så nær som mulig beskrivelsen i rasestandarden

Bruksegenskaper

• jakt

• ettersøk

• trekk

• Kløv

• m.m.

Hvor er vi nå?

Hvor vil vi ?



Egenskaper, i avlsarbeidet

• Hva er NVK’s målsetting?

– Fra RAS: «NVKs avlsarbeid skal bygge på 

objektive kriterier som mest mulig baseres på 

vitenskapelig grunnlag»

– Fra Avlsplanen: «Vorstehhunden skal være 

en robust, frisk og allsidig jakthund»
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• Mentalitet (adferd: sosial toleranse, lyd, 

m.m.)

• Sunnhet (HD, vWD, EBJ, epilepsi m.fl)

• Eksteriør (rasestandard: størrelse, farge, 

m.m.)

• Jaktegenskaper (jaktlyst, fart, 

viltfinnerevne m.m.)

Egenskaper i avlsarbeidet
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Avlsindekser

• Hva er en avlsindeks?

– Indekser er et uttrykk for en hunds forventede

avlsmessige verdi for den egenskapen den er 

beregnet for

– Indekser er uavhengig av NVK’s database og 

kjøres direkte på filer fra DogWeb

– Indekser er basert på egne prestasjoner + alle 

informasjoner om slektninger

– Premier og indekser skal ikke sammenliknes
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Indekser

 Mest mulig pålitelige indekser er basert på all tilgjengelig 

informasjon

 Data på flest mulig hunder

 Slektskap mellom hunder

 Korrigeres for miljøeffekter

 Rase

 Alder

 Kjønn

 Arvegrader

 Arvegrad for HD er like høy eller høyere enn jaktlyst
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Hva er formålet med indeksen?

 Et estimat på verdien av dyrets genetikk

 Foreldrenes indeks forteller hva vi forventer av avkommet deres

 Modellens presisjon til å «treffe» fremtidige avkoms 

prestasjoner er derfor et godt mål for kvaliteten til indeksene
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Jørgen Ødegaard, NMBU, gjør beregningene

– Statistikk og genetikk i kombinasjon

– I beregningene inngår alle data, for alle 

jaktprøver, for alle rasene i gr. 7.

– Det er per i dag NMLK, NISK, NGK, NPK og 

NVK som får indeksene beregnet for sine 

raser og benytter disse på et eller annet nivå. 



Hva tas det «hensyn til» i beregningen 

(korrigeringsfaktorer)?

Generelt:

• Rase

• Alder

• Kjønn 

Spesielt:

JL/VF (Stand): klasse, prøvetype, år, 

prøvenr. (dvs. gjennomsnittet på prøven), 

dommernr., tid (minutter)
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Hva inngår i beregningene?

1. Beregningene gjøres innen rase, men 

med korrigering fra hele datamassen

2. Informasjon som teller:

a) dyrets egne data (HD = egen 

status, JL=egne resultater for JL på alle 

starter, VF (Stand)= alle godkjente 

stander registrert på jaktprøver

b) Tilsvarende data på alle slektninger 

der disse data finnes 
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Indeksenes oppbygging

• Beregningene gjøres etter en modell som er 

allment anerkjent i Husdyrmiljøer i hele verden, 

som en grunnmodell for de fleste egenskapene i 

husdyravlen (BLUP-Animal Model) og kjøres 

vha. en datasoftware som heter ASREML. 

• I beregningene legges en del forutsetninger som 

er beregnet på forhånd eller som beregnes 

underveis 
• eks. arvbarheten for egenskapen

• Korrelasjonen mellom gjentatte målinger  (JL/VF)
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forts. indekser

Modellen innebærer at alle data settes inn i en 

«matrise» der mange informasjoner blir behandlet 

samtidig og sammenkobles til slutt i en «avlsverdi»

Avlsverdiene blir deretter «standardisert» og 

tilpasset slik at gjennomsnittet blir 100 og 

standardavviket (spredningen rundt gjennomsnittet) 

blir 10 indekspoeng (normalfordeling) - ➔ Indekser

Dvs. at innenfor + - 20 indekspoeng finner vi 95 % 

av hundene, innenfor +-10 indekspoeng ➔67 % av 

hundene
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Hva er BLUP? (=Best Linear Unbiased Prediction)

• En likning for hvert dyr i databasen, og for «alle» miljøfaktorene som 

påvirker prestasjonen

• Dvs. at det løses opptil flere millioner likninger samtidig

• Fordelen:

– All slektningsinformasjon utnyttes og med «korrekt» avveiing i forhold til genetisk 

link til hverandre

– Korrigering for miljøfaktorer gjøres simultant dvs. de er alltid riktigst mulig

– Alle dyr får oppdaterte avlsverdier etter hvert som det kommer nye slektninger 

(data) inn på dyret. Dvs.: avlsverdien til unge og eldre dyr blir sammenliknbare

– Lettere å lage avlsverdier på egenskaper med lav arvbarhet 
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Konstruksjon av en indeks

• Indeks= multippel regresjon av avlsverdi på alle informasjonskilder

Individets fenotype er kjent (=P)

• P måles som avvik fra populasjonsmiddel

• P=Pind-Ppop

• Forventet avlsverdi er da E(A)=bAPP der bAP=h2

Når vi har mange informasjoner P1, P2, P3 osv….  der hver P er fenotypisk verdi el. en 

samling slektninger der alle verdien er avviket fra populasjonsmiddelet vil indeksen være:

I = b1P1+b2P2+b3P3+…..

der b= den faktoren hver måling skal veies med. Problemet er da å finne beste verdi av 

hver b. Det gjør man ved å finne den maksimale korrelasjon rIA mellom indeks og 

avlsverdi

Ved diverse utregninger vil vi få en matrise som ser slik ut:

b1P11+b2P12+b3P13=A11

b1P21+b2P22+b3P23=A21

b1P31+b2P32+b3P33=A31
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P’er og A’er i denne matrisen beregnes vha. fenotypisk varians, h2, fenotypisk korrelasjon 

mellom individer og slektskapskoeffisient.

Ved informasjon fra individet sjøl og én slektning, får vi følgende:

Der t=fenotypisk korrelasjon mellom individene og r=slekskapskoeffisienten

Hvis slektningen er en halvsøsken fra farssiden, vil dette kunne forenkles til:

I=
1

2
h2P1+

1

4
h2P2

Ved informasjon fra individet sjøl og gjennomsnittet av søsken får vi en likning som ser 

slik ut:

I=
ℎ2(1−𝑘)

(1−𝐾)
𝑃1 +

ℎ2 𝑘−𝐾

𝐾 1−𝐾
P2

Der k og K er variabler som beregnes og som er avhengig av antallet i gruppa og 

kovariansen mellom individene. 
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𝐼 = 𝑃1+ (
𝑟 − 𝑡

1 − 𝑟𝑡
)𝑃2



Resultat:

Svaret = Indeksen = det genetiske anlegg + fast 

miljøeffekt (kulleffekt/oppdretter) + rest (tilf. 

miljøeffekter som ikke er eliminert i korrigering)
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• Indekser 

Beregnes for tre egenskaper

Jaktlyst

Viltfinnerevne (Stand)

+ HD
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3. Hva teller mest?

Normalt teller egne prestasjoner mest, men også data i 

nære slektsledd (mor/far, hel-/halvsøsken, avkom)

- jo flere individer som inngår, jo større er 

sikkerheten på indeksen

- jo fjernere slektskap jo mindre vektlegges 

informasjonen

- for JL og Stand vil flere gjentak per individ styrke 

vekten på slektsleddet, men bare opp til et visst nivå

(for HD finns bare en registrering per individ)
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Avlsarbeid i praksis

 Indekser er kun til hjelp dersom de fører til endret bruk av 

avlsdyr

 Hvis indeksene skal være til hjelp betyr dette nødvendigvis at 

vi endrer oppfatning om en del hunder 

 Noen vi trodde var bra presterer dårlig, avlsmessig

 Noen vi trodde var dårlige er bedre enn forventet

 Fremgang, innebærer at gamle hunder faller nedover på 

rangeringen

 Ingen endring over tid innebærer ingen fremgang
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Informasjonsverdi for stander/jaktlyst
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Jaktprøver - utfordringer

 En stor andel hunder blir aldri vist på prøve

 Ikke noe problem dersom dette skyldes forhold som ikke er 
knyttet til hunden
 Eier ikke interessert i jakt

 Eier ikke interessert i konkurranser

 Kan derimot by på enkelte problemer dersom eierne velger å 
ikke stille med hunder de vet er dårlige
 De hundene som stilles gir ikke et helt riktig bilde av foreldrenes 

avlsverdi og rasens generelle prestasjonsnivå

 Arveligheten blir undervurdert fordi en kun sammenlikner de beste

 Dårlige hunder og familier fremstår som bedre enn de er
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Jaktprøver - utfordringer

 De beste hundene får ofte lengre slipptid enn andre
 Flere anledninger til å finne fugl
 Vil kunne ”blåse opp” forskjeller mellom gode og dårlige hunder
 Vanskelig å tas hensyn til i avlsverdiberegning

 Slipptid er delvis et resultat av hundens egen prestasjon (dvs. også arv) og delvis 
styrt av dommere

 De beste hundene testes mest
 Dårlige hunder blir i mindre grad med over i AK
 Svært sjelden over i VK
 Nødt til å inkludere UK i alle analyser

 Analysen vil da avdekke at de hundene som er i de øvre klassene ofte er bedre enn 
rasen for øvrig

 Det å gjøre det relativt dårlig i øvre klasser, betyr ikke at hunden er dårlig

 En taper ikke på å stille i øvre klasser
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Jaktprøver - utfordringer

 Flere raser i samme test
 Intet problem dersom alle raser analyseres sammen

 Fordel med tanke på å kunne sammenlikne på tvers av raser

 Fordel med tanke på å beregne effekt av miljøforhold på stedet (f. eks. 
fugletetthet)

 Mer data

 Makker 
 Hundene kan støkke/stjele fugl fra hverandre

 Hundene kan påvirkes av den andres atferd

 Henging på makker

 Løpetid / aggresjon

 Ulike miljøer

 Skog – fjell – felt – kan korrigeres for
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Jaktprøver - fordeler

 En hund kan testes mange ganger
 Sikrere resultater

 Flere hunder deltar på samme prøve
 Bedre sammenlikningsgrunnlag

 Det generelle nivået sier noe om hvor mye fugl det er  i området

 Enkelt å ta hensyn til miljøeffekter knyttet til hver enkelt prøve

 En effekt som påvirker alle hunder som har startet på denne prøven

 Høyfjell, lavland, skog

 Vær/årstid

 Fugletetthet



Andre egenskaper i avlsarbeidet

Sjukdom

• vWD = von Willebrand Disease = blødersjukdom hos SV (+KV?)

– Krav for SV: alle avlsdyr skal være fri for genetisk anlegg for 

vWD

– Handteres av NKK

– Blodprøve nødvendig, men kan «frikjennes» hvis 

foreldre/besteforeldre har kjent status. MÅ ALLTID sjekke med 

NKK om de har nødvendig dokumentasjon i god tid før 

registrering av kull

• EBJ = hudsjukdom 

– Kan testes for vha. blodprøve

– Er under utredning i Norge, foreløpig ikke noe krav
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Sjukdommer

• Epilepsi – har vært utredet hos SV og en viss frekvens er det i rasen

– Tiltak: forsøker å sjekke om kjente tilfeller i familien ved 

godkjenning av paringer

• Allergi og andre sjukdommer – individuell oppfølging vha. 

«tispeskjema» for godkjenning av paring
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HD
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Avl for redusert HD-frekvens

 Ikke mulig å fjerne HD ved hjelp av DNA-testing
 Sannsynligvis styrt av mange ukjente gener

 Bruker en avansert terskelmodell
 Beregner indekser for mottagelighet for HD
 Det antas at dette egentlig er en kontinuerlig egenskap

 Observeres i klasser

 Underliggende avstand beregnes
 Kan gjerne være store sprik i de biologiske forskjellene mellom klassene

 Arvegrad > 20%
 Bra i forhold til mange andre sykdomsegenskaper
 Tilsier at det er forholdsvis enkelt å avle på denne egenskapen

 (Norsk Rødt Fe har hatt betydelig avlsmessig fremgang for 
sykdomsegenskaper med en arvegrader på 2-3%)
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Hva har vi «å rutte med» av avlsmateriale?
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Eksteriøre egenskaper

• Størrelse

• Farge

• Vinkler

• Kroppsmasse

• Bitt/tenner

• Beinstilling

• M.m.m.

Problemer:

1. Prosa som beskriver hundene kan ikke databehandles og det finnes derfor 

ingen oversikt over evt. endringer

2. Vet vi ikke hvor vi er, kan vi neppe hvite hvor vi skal gå?!

Nye muligheter/løsninger

• Se til andre husdyr ku/gris

• Digitalisering og egenrapportering (ref. Aninova) 
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Mentale egenskaper

• Aggresivitet

• Skyhet

• Nervøsitet

• Uro/ulyd

• Hårviltskarphet

➢ Begrepsforvirring?

➢ Testtyper, ref. Barbro Börjesson m.fl.

➢ Arvegrader? Rel. høye?

➢ Nye avlskrav? Hvor mange tør vi sette inn?
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Dittegården/Hundgården© Dittegården/HundgårdenDittegården/Hundgården

Mentala egenskaper

Tillgänglighet
intresse av främmande människor

Jakt(kamp)lust 
lust att förfölja/söka upp, graden av 

bytesintresse

Social kamplust
förmågan att kunna kämpa med- eller

mot någon

Temperament
aktivitetsnivå, nyfikenhet

Skärpa
aggressivitet

Försvarslust
förmåga att besvara hot

Nervkonstitution
grundstressnivå, påverkar

koncentrationsförmåga och 

avreaktionsförmåga

Hårdhet (hård eller vek)
social status,    

förmåga att skapa minnesbilder 

Dådkraft/Mod
att övervinna rädsla 

Skottfasthet



Dittegården/Hundgården© Dittegården/Hundgården

Ett pussel av egenskaper
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DNA-basert slektskap

Genomisk avl

Tradisjonelt: 

Slektskap: foreldre og avkom = 50% (0,5)

helsøsken= 50%

halvsøsken= 25%

individ-besteforeldre=12,5%

Osv.

Men…….

Genomisk forskning på DNA nivå, viser oss at dette bare er delvis sant.

f.eks. slektskap mellom foreldre og avkom kan variere mellom ca. 0,25 

og 0,65, dvs. at slektskapet innenfor en helsøsken-gruppe varier også 

innenfor dette.
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• Det er bl.a. med å forklarer mye omkring variasjonen i 

avlsresultat mellom slektninger

• Det vil ha stor effekt å kunne avgjøre hvem som er mest 

og minst i slekt, mht. å overføre gode gener videre til 

neste generasjon

• Det kan bl.a. avsløre hvem av avkommene som er 

genetisk mest lik et bestemt verdifullt avlsdyr, dvs. vi 

øker presisjonen i avlsarbeidet

• Det kan vise seg at et avkom er mindre i slekt med sin 

far enn en fjernere slektning eller et «ubeslektet» individ

• Ved å operere med genomisk slektskap istedenfor den 

statistiske faste verdien, vil indeksene øke betydelig i 

nøyaktighet og følgelig vil den avlsmessige framgangen 

øke betydelig
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Har vi styring?

Eksempel fra SV

Årgangene 2013 og 2014:

I alt født 36 kull med 244 valper (gj.sn. 6,8 valper per kull)

I tillegg kommer 26 importer (ca. 11%)

I de 36 kullene er det > 50% av foreldrene som er født før 

2010

> 70% av kullene (26 av 36 kull) har minst en utenlandsk 

foreldre

For foreldrene til 23 kull født i 2013 er HD-indeksene:

Hanner gj.sn. : 99,8

Tisper gj.sn. : 98,4



Lønner det seg å drive avlsarbeid?

• Avlsarbeid medfører varig endring av frekvensen av gener i 

populasjonen dvs. man får en endret gensammensetning

• Dette medfører at resultatene av arbeidet man gjør overføres til 

neste generasjon.

• I et økonomisk perspektiv vil det kunne sammenliknes med et 

bankinnskudd, som settes inn og gir renter og rentes rente så lenge 

det står inne, dvs. så lenge vi ikke motarbeider vårt tidligere arbeid, 

vil vi høste glede av dette i all framtid

• Ingen investeringer vi gjør vil ha, relativt sett, så store 

lønnsomhetspotensialer som avlsarbeidet – men, vi må konsentrere 

arbeidet om de viktige egenskapene, dvs. de som er viktige pga. 

helse, gemytt, bruksegenskaper og eksteriør
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• Takk for meg!
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