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Målsättning – genetisk variation 
Fortsättningsvis hålla en låg genomsnittlig 
inavelsgrad (under 2,25 %) samt aktivt arbeta för att 
få fler hanar och tikar i avel. Detta ska vi genomföra 
genom information i tidningen och på hemsidan. 

”Försöka nå målet på 150 registrerade valpar per år 
fram till 2017.



Inavelsgrad 2013-2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inavelsgrad 1,4 % 1,9 % 0,7 % 1,4 % 1,3 % 0,7 % 1,1 % 1,4 %

I första upplagan av RAS från 2005 sattes målet att den genomsnittliga inavelsgraden för 
samtliga kullar födda respektive år inte skulle överstiga 2,25 % (beräknat över 5 generationer, 
dvs. 0,5% per generation). Detta mål uppnåddes redan 2004 och sedan 2007 har den 
genomsnittliga inavelsgraden legat under 2,5%,  2009 och framåt har den genomsnittliga 
inavelsgraden legat under 2%. 2015 och framåt är samma siffra stadigt under under 1,5%. 
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
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90-talet 00-talet 10-talet
Inavelsgrad 4,8 2,71 1,23
Kullstorlek 4,06 3,87 5,53
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Kullstorlek 2020- typvärde

På svensk lapphund har vi de senaste åren sett en stadigt ökad kullstorlek vilket är 
något verkligen positivt. Förr var en kull på sex valpar en stor kull. 2020 var det faktiskt 
den vanligaste storleken på en kull på svensk lapphund. Vi har både i år och förra året 
sett ett flertal kullar på sju, åtta och till och med nio valpar.
Källa: SKK avelsdata, FKK Koiranet, NKK Dogweb.
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Kullar Tikar Hanar Reggade

Åt rätt håll med 
reg.siffran men 
den behöver 

upp mer !



”Ålder vid avelsdebut 

Vid avelsdebut bör avelsdjuret vara som minst 2 år och får ej ha mer än maximalt två kullar per år. En tik får inte 

enligt svensk lag vara yngre än 18 månader vid parning. Äldre avelsdjur är att föredra framför yngre. En äldre 

hund har hunnit visa så väl sina styrkor som svagheter. En ung hund har sällan hunnit utveckla t.ex. ärftliga 

sjukdomar. Att använda en ung hund i aveln är därmed ett större vågspel. Användning av äldre hundar i avel 

förlänger dessutom generationsintervallet och fördröjer förlusten av genetisk variation (under förutsättning att 

dessa hundar inte redan har lämnat flera kullar, se hanhundsanvändning nedan). ”

( Rasspecifik avelstrategi för Svensk lapphund, 2012)
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”Som uppfödare kan du bidra till att på ett 
positivt sätt synliggöra och marknadsföra 
rasen, med syfte att öka dess popularitet ”

”För att målet med en ökning av registrerade valpar ska kunna 
uppnås måste vi se till att det finns efterfrågan på våra valpar, detta 
genom en ökad PR för rasen. Det har tillsatts en egen PR- kommitté 
för den svenska lapphunden i SLK-CS som ska göra vår ras mer synlig 
bland allmänheten. ”



INTRESSET för vår ras är stort!
› De senaste åren har intresset blivit allt

större. Istället för att slita med att hitta
valpköpare så är det fler som vill ha 
rasen än det föds valpar. 

› Att rasen har fått en egen rasklubb
har gjort sitt. Till exempel så har egen
rasmonter på Stockholms hundmässa
varit väldigt välbesökt och egen
hemsida och fb sida gör också sitt. 

› Samt att våra uppfödare och
lapphundsägare har gjort fin PR för
vår ras !

› Uppfödarna har fått försöka hitta
strategier för att inte bli helt
nedringda och det är inte bara 
corona effekt utan har varit så I flera
år nu!
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Hanhundsanvändning
”För att vissa hanar inte skall bli för vanliga i 
populationens stamtavlor så är det viktigt att ingen 
hane får för många avkommor. Numera finns en 
begränsning att ingen hane kan få mer än 25 
avkommor, (men tänk på att 5 % av en generation 
2013 endast motsvarar 20 avkommor). ”

”Observera att detta är en maxgräns, inom 
lapphundsaveln måste vi i dagsläget sträva efter att 
använda så många avelsdjur som möjligt vilket i 
praktiken innebär att varje avelsdjur inte kan få så 
många avkommor (om inte registreringssiffrorna 
pekar kraftigt uppåt). Rekommendationen är att 
inga avelsdjur ska ha fler än 15 avkommer under sin 
livstid.”



Under perioden 2013-2020 har 93 olika 
hanar använts i avel. 
Endast en av dem har fått fler än 20 
avkommor ( 22 st), 7 st har fått över 15 
avkommor. Resterande hanar ligger 
under den i RAS rekommenderade 
gränsen på 15 avkommor. 

52 st har bara fått en kull var, d v s 56% 
av alla använda hanar har bara fått 
en kull och 91% av alla hanar har inte 
fått fler än det RAS rekommenderade 
5%

Uppfödarna har väl hörsammat de 
rekommendationer som finns i RAS
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Tikanvändning
”Det är viktigt att även en tik inte får för många 
avkommor. Rekommendationen är att inga avelsdjur 
ska ha fler än 15 avkommer under sin livstid. Enligt 
SKKs registreringsregler får ingen tik föda mer än fem 
kullar under sin livstid”

”För att vissa tikar inte skall bli för vanliga i 
populationens stamtavlor så är det viktigt att ingen 
tik får för många avkommor. En tik får, i enlighet med 
SKKs grundregler, ha maximalt fem (5) kullar (men 
tänk på att 5 % av en generation är 2013 endast 20 
avkommor)”



Tikanvändning facit 2013-2020
94 olika tikar användes i avel

5 tikar har fått 20 avkommor eller fler 

( 20, 22, 24, 25, 27)

4 tikar har fått 15 avkommor eller fler ( 15, 
15, 16, 19)

48 st ( 51 %) har fått en kull

90 % uppfyller RAS rekommendationer 
om max 15 avkommor. 
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Barn-barns statistik

Namn Antal avkommor Antal barnbarn

Jambos Elaysa 26 99

Cahppes Vinter 26 84

Cahppes Biella 22 72

Cahppes Odin 21 70

Herding Instinct’s Mr Q 16 69

Hoghems Ally 19 62

Härkes Åkkra 15 57

Lappvillans Björne 13 57

Stråhles Hera 25 55

Cahppes Åike 22 54

Fazita 22 52

Norrviddens Cavek 17 49

Care Bears Sun Flamenco 11 47

Cahppes Qita 19 45

Charlie 7 40

Lillmusties Goliat 8 40

Cahppes Zelma 16 39

Hemakas Actra 7 39

Cahppes Uddo 18 38

Moscos Lyra 10 37

Jambos Wizzla 24 37

Cahppes Randi 20 37

A-bos OO-Moncan 17 36

Jambos Pelina 27 36

Renlundens Svarta Ullis 9 36

Herding Instinct’s Friija Fantasia 6 36

Herding Instinct’s Arko 16 35

Istappens Stina 9 35

Nordanlidens Rocky 13 34

Jambos Iloz 16 34

Lappbergets Nemo 19 34

Norrviddens Tjuorek 11 33

Stråhles Gizza 7 31

Lappbergets Blizza 15 30

Badjelii av Nordanbäck 12 30

› Barn-barns statistik

Individer är födda under 2000-talet och har 
använts i avel de senaste 20 åren.  Dessa 
hundar förekommer idag i relativt stor 
utsträckning i stamtavlan på dagens 
population. Hundarna på listan har 30 eller 
fler barnbarn. 



HD statistik sorterat efter födelseår



HD statistik i siffor och antal röntgade

66% 48% 64% 56% 50% 53% 53%
Målsättning i RAS 2013 - HD 
För få svenska lapphundar HD-röntgas idag. Målet är att betydligt fler hundar ska 
röntgas. Under 90-talet har 40 % av alla registrerade hundar höftledsröntgats. För 
hundar födda 2002- 2011 låg siffran på 47 %. Vårt mål är att över 60 % av 
hundarna röntgas fram till år 2017.

Utvärdering av RAS: 56% av de hundar som fötts mellan 2013 och 2019 har HD 
röntgats. Så siffran harhöjts sedan förra perioden, vilket är jättebra, även om vi 
inte riktigt är i hamn på 60%. 



Av de ursprungliga 75 
founderindividerna som 
skapade den 
registrerade rasen, finns i 
dagens population bara 
motsvarande 5,9 
obesläktade 
founderindivider
(Jansson, 2008). 



Möjlig strategi för 
framtiden 
”En möjlig väg att 
säkerställa ett långsiktig 
och hållbart avelsarbete 
kan vara inkorsning av 
någon annan ras som 
därigenom skulle bredda 
genpoolen.”

(Rasspecifik avelstrategi 
för svensk lapphund, 
2012)



I Norge har det typats in samehundar som svensk lapphund.
Föreläsning om detta finns inspelad på vår hemsida.  

› En projektgrupp som 
jobbar med alla olika 
aspekter med 
korsavel är verksam 
sedan årsskiftet 18/19 
är tillsatt av SRSL 
styrelse

› En genetisk studie för 
att undersöka 
genetisk variation i 
rasen kommer ske 
under 2021
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