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 Nulägesbeskrivning

 Populationsstorlek, registreringssiffror

För att få en uppfattning om rasens avelsbas och antalet potentiella avelsdjur är
uppgiften om antalet registrerade valpar av betydelse. I tabellen nedan visas
registreringssiffrorna för 2015–2020 för några europeiska länder inkl Sverige.

Land 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tyskland 1158 1001 1058 779 880 818
Schweiz 296 340 349 298 357 281
Österrike 125 100 120 146 163 91
Nederländerna 1282 1036 1232 1017 1226 --
Sverige 428 455 403 383 393 398
Finland 513 412 462 361 341 309
Norge 253 242 233 244 157 277
Danmark 230 219 296 273 312 321
Källor:

- Tyskland: https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/welpenstatistik/
- Schweiz: https://www.skg.ch/shsb-schw-hundestammbuch
- Österrike: https://www.oekv.at/de/referate/zuchtbuchreferat/
- Nederländerna:

https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/inschrijvingen-in-het-nhsb/
- Sverige: https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204
- Finland: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmRekisteroinnit.aspx?L=1&Alku=2016&Loppu=2020
- Norge: https://www.nkk.no/statistikk/category1098.html
- Danmark: https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanketter/årlige-registreringstal

https://www.vdh.de/ueber-den-vdh/welpenstatistik/
https://www.skg.ch/shsb-schw-hundestammbuch
https://www.oekv.at/de/referate/zuchtbuchreferat/
https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/inschrijvingen-in-het-nhsb/
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmRekisteroinnit.aspx?L=1&Alku=2016&Loppu=2020
https://www.nkk.no/statistikk/category1098.html
https://www.dkk.dk/om-dkk/love-instrukser-og-blanketter/%C3%A5rlige-registreringstal


 Genomsnittlig kullstorlek

Genomsnittlig kullstorlek ligger i stort sett oförändrad på 5,0 under perioden
2017-2021 enligt SKK:s statistik. Enligt SShK:s statistik är kullstorleken 4,8 (4,75) under
perioden 2016-2021, i dessa siffror ingår även dödfödda valpar. I jämförelse med andra
liknande hundraser så är kullstorleken förhållandevis liten och ett avelsmål är, om
möjligt, att höja kullstorleken.

(Källa: https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204)

 Inavelstrend (inavelsökning), fördelning parningar

Genom att hålla inavelsgraden låg i populationen, så minskas riskerna för dubblering av
dolda/samverkande defektanlag, liksom förlust av anlag. Inavelsgraden är en avgörande
faktor för hur avelstrategin skall utformas. Från en inavelsgrad på ca 5% 1984 har
inavelsgraden sjunkit nästan konstant till idag då vi har en mycket låg nivå, runt 1%.

Under senaste åren skedde tyvärr en ökning från 0,9% 2020 till 1,8% 2021 samt att 4
parningar mellan 2019 och 2021 låg över 6,25%. Ökningen av inavelsgraden i
populationen från 0,9% till 1,8% är fortfarande lågt men en trend som ska beaktas. Att
parningar med inavelsgrad över 6,25% har förekommit är icke önskvärt och är emot
SKKs rekommendationer.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inavelsgrad  0,8 % 1 % 0,6 % 1 % 1,1 % 0,9 % 1,8 %

 Användning av avelsdjur, ålder första valpkull, avkommor per
avelsdjur, barn-barn

För att veta mer om avelsdjuren och dess avkommors användning i avel studeras rasens
avelsstruktur utifrån individuella avelshundars genetiska bidrag som
morfar/farfar/mormor/farmor, i praktiken antal barnbarn.

År 1991 – 2000 hade vi 10 hanar och 3 tikar som bidragit med mer än 160 barnbarn.
Hundar som bidragit till 160 barnbarn t.o.m. 2016 är 20 hanar och 6 tikar och t.o.m.
2021 är 22 hanar och 6 tikar (källa:
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204)

Målet vid senaste uppföljningen av RAS 2010 var att inga avelshundar skulle begränsa
avelsbasens bredd genom att lämna alltför stort antal genetiska bidrag, målet var att

https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204
https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204


inget enskilt avelsdjur inom 5 år skulle överstiga 160 genetiska bidrag som
morfar/farfar/mormor/farmor.

Resultatet visar, trots målet, att under perioden har en fördubbling skett av antalets
avelsdjur som bidragit med 160 barnbarn eller mer.

Hur den tillgängliga avelsbasen används påverkar både den genetiska variationen och
graden av inavel.
Förekomst av genetiskt olika individer i en population är en av förutsättningarna för
avelsarbetet. Den genetiska variationen minskar genom inavel och avel med för få
individer.
Inavel har en negativ inverkan på reproduktion och överlevnad Vi ser idag tendenser
hos rasen påverkan på reproduktion såsom minskad fruktsamhet och små kullar eller
kullar med få valpar och hög valpdödlighet

Ålder vid första valpkull följer i stort de avels- och uppfödaretiska reglerna inom SShK
som är 24 månader.  Från 2011 har 19 tikar fått sin första kull före 24 månader.

Hundar använda i avel 2015-2021, antal olika tikar resp hanar som använts i avel till
kullar under perioden:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kullar 83 79 78 69 73 80 60
Tikar 81 76 77 67 72 78 59
Hanar 58 54 55 57 56 51 43
Källa: https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204

 Import av material från andra länder, antal importer redovisas
inom () vid registreringssiffrorna

Antalet importerade hundar under perioden (2015-2021) är totalt 129 hundar (57
hanar och 72 tikar)

(källa: https://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=204 )

 Mål

 Kortsiktiga och långsiktiga mål

Bibehålla en låg inavelsgrad

Målet är att inavelsgraden i populationen inte överstiger 2,5%.

Lika viktigt som att undvika överanvändning av enskilda avelsdjur, så måste stor vikt
också läggas på att undvika överanvändning av enskilda avelsdjurs avkomma. Då vi
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sedan senaste utvärderingen inte lyckats med målet att inget avelsdjur under perioden
skall bidra med mer än 160 barnbarn så bör målet vara att inte antalet skall öka
ytterligare och att stoppa trenden med överanvändning av enstaka avelslinjer.

 Strategier

 Prioriteringar och strategier för att nå målen

För att nå målet bör

Inavelsgraden i avelskombinationer inte överstiga 2,5%.

Inga parningar med inavelsgraden över 6,25 % göras.

Begränsningen för täckhundar är 80 valpar under hundens livstid med ett avelstopp för
utvärdering gällande HD/ED i den kull där den 30:e valpen föds. För tikar gäller max 5
kullar under sin livstid.

Målet är att inga avelshundar begränsar avelsbasens bredd genom att lämna alltför
stort antal genetiska bidrag. För att nå̊ målet bör:

En kontinuerlig övervakning av och information om avelsstrukturens utveckling ska ske
av avelsrådet för att undvika överanvändning av enstaka avelslinjer. Denna
informationsinsats ska ske årligen till avelsregionerna och i våra övriga
informationskanaler. Uppfödare och täckhundsägare har ett stort ansvar att medverka
till att avelsbasen breddas.

Avelsrådet SShK


