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� 2004-2008

� 291 svenskfödda valpar

� 2009-2013

� 198 svenskfödda valpar

� Inget år över 50 svenskfödda
valpar

� Antal buhundar i Sverige 

� 500-600 st

Källa: SKK avelsdata

År Svenskfödda hundar Importer Totalt

År 2004 69 1 70

År 2005 70 9 79

År 2006 44 5 49

År 2007 54 4 58

År 2008 54 2 56

År 2009 41 2 43

År 2010 41 2 43

År 2011 43 1 44

År 2012 35 4 39

År 2013 38 4 42



� Vad är effektiv avelsbas?

� Index över 100

� Index under 50

� LatHunden, vad är det?

� Norsk Buhund i Sverige = 22

� Norsk Buhund i Norge = 105

� Norsk Buhund Sverige+Norge= 45



� Numerärt stor ras

� Enskild hund skall inte ha mer än 2,5% av valparna under en 5-års period

� Numerärt liten ras

� Enskild hund skall inte ha mer än 5% av valparna under en 5-års period

� Inavelsgrad

� Rekommendation: under 6,25%

� Grundregel: under 25%

Ovanstående information finns på SKKs Avelsdata/grundregler



� Svenskfödda valpar, 198 st (90 tikar/108 hanar)

� Föräldrar generation 1:   

� 62 (33 tikar/29 hanar (33 svenskreg tikar/23 svenskreg hanar))

� Föräldrar generation 2:   

� 83 (43 tikar/40 hanar (28 svenskreg tikar/21 svenskreg hanar))

� Föräldrar generation 3: 

� 127 (64 tikar/63 hanar (30 svenskreg tikar/23 svenskreg hanar))

� 343 (198+62+83) hundar baseras på totalt 127 (88 svenskreg) tikar och 101 (49 
svenskreg) hanar

� 30 av valparna i perioden har en svenskregistrerad tik i 3 generationen

� 21 av valparna i perioden har en svenskregistrerad hane i 3 generationen



� Tikar som finns i flera generationer under perioden 2009-2013

� 11 tikar finns med i både generation 1 och 2

� 2 tikar finns med i både generation 1 och 3

� 11 tikar finns med i både generation 2 och 3

� Hanar som finns i flera generationer under perioden 2009-2013

� 11 hanar finns med i både generation 1 och 2

� 3 hanar finns med i både generation 1 och 3

� 21 hanar finns med i både generation 2 och 3



� Både hanar och tikar

� 5% rekommendation (SKK)

� Hur många valpar krävs för att komma över 5% (fler än 9 för buhundar)

� Lathunden

� Rekommenderat antal valpar: 2,5% (4 valpar)

� Högsta acceptabla antalet: 5% (9 valpar)

� Antal hanar över högsta acceptabla antal (2009-2013)

� 9 st, 9,6%-5,1% (19-10 valpar, 4-3 kullar)

� Antal tikar över högsta acceptabla antal (2009-2013)

� 6 st, 9,1%-5,1% (18-10 valpar, 4-3 kullar)



� Få olika individer används i avel

� Varje hund får inte fler kullar än vad som SKK reglerat

� Majoriteten är under 5% av valparna under perioden

� Hög andel av framför allt norska hundar
� 88% av valparna (175 st) har en norsk hund i generation 3

� Inavelstrend
� Ligger på 1,6% för 2013

� I och med att 88% av hundarna har norska hundar i generation 3 riskerar resultatet att bli 
missvisande. (SKK lagrar bara information om utländska hundar till generation 2. 
Finns inte hunden med i tidigare generationer finns inget data om den, vilket 
påverkar inavelsgraden.)



� Rekommendationer ang val av hundar och tikar för avel (Finns ej hos SKKs Avelsdata)
� Ok!

� Under rekommenderat antal valpar

� Inte mycket släkt med övriga i populationen

� ”Enkelt” att hitta partner i denna och övriga kategorier

� Gränsfall

� Under rekommenderat antal valpar

� Relativt mycket släkt med övriga

� ”Svårare” att hitta partner, samma hundar dyker upp i stamtavlan

� Avråd

� Har haft rekommenderat antal valpar

Eller

� I hög grad släkt med övriga hundar, även om den inte haft egna valpar

� Kullsyskon/föräldrar har haft stor inverkan på inavelsgraden

� Inavelsgrad (samma som i SKKs provparning)



� LatHunden

� Kan ge rekommendationer på val av avelshundar, både tikar och hanar

� Kan visa vilka rekommendationer som avkomman får för framtida avel, både tikar och 
hanar

� OK

� Gränsfall

� Avråd





� Hur få en större avelsbas?
� Hundar utanför de vanligaste linjerna?

� Kan vi använda Norge?

� Andra länder än Norge?

� Hur många valpar bör rekommenderas till enskild hund?

� Hur påverkar ”hanhundspriset” antalet tillgängliga hanhundar?

� Hur få fler hundar med OK och Gränsfall och färre med Avråd (utan att ha uppfyllt 
kvoten)?

� Prof. Erling Strandberg rekommenderar:
� 1 tik och 1 hane i varje kull går vidare i avel

� Vad händer när alla i en kull används i avel?

� Vad händer när en hund ligger över 5% och dess avkomma också gör det?




