UPPFÖLJNING
AV RAS 2012

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
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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”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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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.
Ni får höra mer om det i eftermiddag

› En projektgrupp som
jobbar med alla olika
aspekter med
korsavel är verksam
sedan årsskiftet 18/19
är tillsatt av SRSL
styrelse
› Inkorsningsprojektet
kommer berätta mer
om det i
eftermiddag och
berätta mer.

