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En speciellt år i covid-19 tid
• SKK stoppade en stor del av sin 

utställnings och tävlingsverksamhet

• Svårt att ha aktiviteter, på grund av de 
rekommendationer som finns

• Rekordstort intresse för hundar, alla vill 
ha valp 

• Rasklubben (SRSL) har jobbat på under 
året

• Även specialklubben (SLK) har börjat 
att hitta sin plats

• SRSL får liksom resten av världen hitta 
nya kanaler för att ha sin verksamhet 
och nå sina medlemmar. 



Registreringsstatistik 2010-2020
Under 2020 har 97 st registrerats i Sverige, 65 st i 
Norge och 16 st i Finland. Totalt: 178 st



Kullstorlek och inavelsgrad
› Inavelsgrad beräknad 

över 5 generationer
Sverige: 1,4%

Norge: Ingen uppgift
Finland:  2,9%

› Kullsnitt 2020
Sverige: 4,9
Norge: 5,4
Finland: 4,0



Uppskattat släktskapsvärde 
hos årets registrerade 
kullar i Sverige
› Majoriteten av årets 

kullar (63%) ligger inom 
RAS rekommendation.

› Enligt RAS så är 
rekommendationen att kullen 
ska ha ett värde så nära 100 
som möjligt, som mest 
idealiskt under 100

› Medelvärdet för årets 
registrerade var 99,5



Avelsdjur för kullar födda under 2020
Hanar Tikar

Första kullen 11 10

Har haft kull 
tidigare 5 7

Har nu fler 
än 15 
avkommor

1* 0

› Inget avelsdjur har fått mer 
än en kull var under 2020. 17 
hanar och 17 tikar har 
använts i avel. 

› Hanhundarna var 2-11 år vid 
parning 

› Tikarna var 20 mån-8 år vid 
parning.

› För 62% av avelsdjuren var 
det deras första kull. 

* Veteranhane som nu har tre kullar.



Ålder för avelsdebut
› Ras rekommenderar att 

hunden skall vara 2 år innan 
den går i avel och lagen 
säger minst 18 månaders 
ålder för tik.

Hanar Tikar

19-24 mån 0 1

2-3 år 6 8

4-6 år 4 1

7 år eller 
äldre

1 0
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HD STATISTIK

A B C D E
Finland 3 4 2 1 0
Norge 7 11 8 3 0
Sverige 25 15 19 3 1
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Hd statistik 2020 Sverige, Norge, Finland i %
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MÅL FÖR 2021
Fler valpar behöver 
födas. 

Fortsätta att hålla 
inavelsgrad och 
släktskapsvärde låg

Få fler utvärderade 
både hälsomässigt som 
mentalt.



HÄLSA 2020
Tyvärr har vi fått in 
väldigt lite svar på 
hälsoenkäten.

Vi behöver förslag på hur 
vi skall få fler att bidra

Väldigt kostsamt att 
skicka ut med svarsporto 
som det gjordes vid förra 
hälsoenkäten. 



Nu blir det genetik… 
› Inavelsgrad beräknas I de allra

flesta fall utifrån en stamtavla och
är en teoretisk uppskattning.

› “Inavelsgraden definieras som 
den andel av en individs gener där 
båda allelerna är identiska genom 
arv. 

› En individ med en inavelsgrad på 
6,25 procent är homozygot i 6,25 
procent av generna. Uttryckt på 
ett annat sätt är sannolikheten för 
att genvarianterna i ett enskilt locus
ska vara dubblerade 6,25 
procent.”



Nu finns det möjlighet att genetiskt uppskatta 
hundens inavelsgrad genom att titta på 
hundens DNA sekvenser ( 200 000 baspar)



10 st Svenska lapphundar har gentestats
Namn 5 gen 7 gen Gentest
› Hund 1 6,84 % 9,35% 23%

› Hund 2 0% -% 23%

› Hund 3 0,78% 2,11% 23%

› Hund 4 0% 1,3% 22%

› Hund 5 0% 1,9% 22%

› Hund 6 0% 1,9% 22%

› Hund 7 1,95% 4,18% 20%

› Hund 8 0,98% 2,62% 20%

› Hund 9 0,78% 1,7% 19%

› Hund 10 2,73% 4,47% 19%

› Hundar födda i 6 olika länder med varierande stamtavla. Det är testföretaget själv som bestämt 
vilka som testats. Ras snitt 21%



Jämförelse med ras med lägre genetisk 
variation 



Jämförelse med annan ras med högre 
genetisk variation –Finsk lapphund
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