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Genetiska flaskhalsar i modern tid  för Slh

• 1950-talet då Baron Carl Leuhusen tog initiativet att rädda den svenska lapphundsrasen och var en 
betydande kraft då han tillsammans med Mary Stephens rekonstruerade rasen

• Under slutet av 60- och i början av 70-talet  dyker hereditär juvenil neuronal muskelatrofi (JNM) upp 
i rasen

• prcd-PRA dök upp runt milleniumskiftet
• HD rtg
• För få valpar föds



Årsmötesbeslut 2018 – bilda inkorsningsgrupp

SRSLs styrelse tillsatte följaktligen en inkorsningsgrupp och strävade efter 
att få relevant kompetens.

Gruppen består av:
Erna-Britt Nordin, ordförande SRSL
Maija-Leena Eloranta, SKK AK
Christian Lauluten, uppfödare (Norge)
Ewy Pettersson, uppfödare
Ida Svanberg, uppfödare
Cattlin Marques, styrelseledamot SRSL
Catharina Brandsten, styrelseledamot SRSL

Projektgruppen är inte beslutande utan ska ta fram ett underlag och 
förslag på åtgärder som sedan först ska hanteras av SRSLs styrelse, följt av 
SLKs styrelse och sedan SKK. 



Arbetet i inkorsningsgruppen
1. Samlar in information från andra inkorsningsprojekt för att ta del av deras erfarenheter (dumt att göra 
samma misstag..)

2. Ansökt om medel hos bland annat SKK för att göra en genetisk studie på svensk lapphund för att få 
bättre grepp om hur genetisk lika/olika som hundarna är. Detta ger sedan en fingervisning om hur stort 
behovet är av inkorsning, dvs hur många djur bör vi tillföra för att inkorsningen ska kunna ge önskad effekt.

3. Tittar på möjliga kandidater av raser för inkorsning och ta fram för- och nackdelar för varje ras (nästa 
bild)

4. Genetisk studie planeras dra igång under 2021 baserat på ca 20 noga utvalda individer 

4. Underlag ska sedan ut för diskussion på rasmöten inför beslut hos först SRSL, SLK och sist SKK
Oerhört viktigt att majoriteten av uppfödarna står bakom beslutet, annars är inkorsningen
dömd att misslyckas.

5. Har med SKK i projektgruppen vilket är en stor tillgång. 



Tänkbara raser (utan 
inbördes rangordning)
• Finsk lapphund
• Lapsk vallhund
• Gross spitz
• Norsk älghund svart
• Samojed
• Norrbottenspets
• Nenets Laika
• Buhund svart

Finns det fler förslag?
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