
Genetikk



Litt om 

genetikk:

- Kromosomer

- Locus

- Allel



Kvalitative egeskaper:

(ja/nei-egenskaper)

Eksempler:

Prcd-PRA

Finsk Lapphund:

- Pompes

- Degenerative Myleopati (DM)

- Multifokal Retinopati (CMR)

Lapsk Vallhund:

- IFT122-PRA

Svensk Lapphund:
- Juvenil Neuronal Muskelatrofi (MA)



Kjønnsbunden 

nedarving

Eksempler:

- Blødersykdom

- Working Dog Retinopati (WDR)
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Kvantitative egenskaper:

(variasjon)

Eksempler:

- Eksteriør

- Hofteleddsdysplasi

- Jakt-/Gjeteregenskaper

- Atferd

- Hurtighet

- Bittfeil

- Kryptorkisme



Genetisk variasjon 

- Immigrasjon 

- Mutasjon

- Seleksjon (kunstig og naturlig)

- Emigrasjon 

- Genetisk drift 



Genetisk drift



Status raser og RAS



Hva vet vi om situasjonen på våre 

raser?
• Founders: Hvor 

mange hunder er 

opphavet til rasen vi 

har i dag

• Genetiske flaskehalser

• Generell innavlsgrad

• Effektiv populasjon

• Generell helse

• Genetiske 

undersøkelser



Status RAS og avlsrådets arbeid



Indeks



Indeks

- Hva er arv? 

- Hva er miljø? 

- Faste miljøfaktorer 

- Tilfeldige miljøfaktorer 

https://www.nkk.no/getfile.php/132285577-
1581003428/Dokumenter/Helse/R%C3%B8ntgenbilder/Slik%20beregnes%20NKKs%20HD-
indeks.pdf





Må være variasjon



Frisk og funksjonell lapphund





Utfordringer

med raseavl

og lukkede

populasjoner

Liten variasjon I MHC-genene
(major histocompatibility 
complex) = dårligere
immunforsvar og flere hunder
med autoimmune sykdommer
(Addison, Cushings)

Reproduksjonsproblemer: Små
kull, tomme tisper, parringsvegring



Effekten viser seg 

mange år etter at 

hunden er brukt i avl:

- PRA, flere typer

- Muskelatrofi

- Pompes

- CMR

- DM



Svensk Lapphund



Lapsk Vallhund



Finsk Lapphund



Genetiske undersøkelser

Lapsk Vallhund: 38,1



Genvariasjonsprosjekt på svensk 

lapphund

 Utført av Frone Lingaas i 

samarbeid med SRSL og SLK

 50 svenske lapphunder testet; 10 

fra Norge og 50 fra Sverige

 17 forskjellige genetiske markører

 Resultat: Svensk lapphund viser 

seg å være på samme nivå som 

mange andre raser som er testet 

på denne måten.

 Gjennomsnittelig variasjon på hver 

markør 4,9, med en variasjon fra 2 

til 9

 Gjennomsnittlig heterosygoti 61%, 

med en variasjon fra 39% til 83%

 Kun 1 hund under 40%

 24 hunder mellom 40% og 60%

 25 hunder over 60%



Hvilke muligheter har vi?

Begrense hastigheten vi mister genetisk variasjon i en lukket populasjon:

 Begrense tap av genetisk variasjon ved å bruke flest mulig forskjellige avlsdyr

 Holde den generelle innavlsgraden lav

Øke den genetiske variasjonen i rasen ved å ta inn dyr utenfra den 
lukkede populasjonen

 Innmønstring

 Kryssningsavl med andre raser



Avl på individnivå VS Avl på 

populasjonsnivå

Individ
 Hvis vi kun avler på A-hofter får vi 

bedre hofter

 Hvis vi kun bruker hunder som er 
DNA-testet fri så blir vi kvitt 
sykdommen

 Det er bedre å ta en gentest for mye 
enn en for lite, så er sikker på å ikke 
lage syke valper

 Det er kun de beste som bør brukes 
videre, man bør kun avle på 
utstillingschampion

 Vi har brukshunder, kun hunder som 
har bevist at de kan jakte eller gjete 
bør brukes

Populasjon
 Å utelukke hunder med C-hofter 

betyr at vi mister 20% -30% av 
potensielle friske avlshunder

 Å utelukke alle bærere kan bety at 
vi mister mellom 5% og 50% av 
potensielt friske avlshunder

 Er man sikker på at sykdommen man 
gentester for faktisk gir kliniske 
symptomer?

 Bidrar for mange helse-, bruks-
utstillingskrav til at færre friske hunder 
stilles til disposisjon for avl?



Hva bør vektlegges når man 

utarbeider avlsregler?

- Avlsreglene bør ikke begrense den genetiske 

variasjonen for mye, man bør ikke ha for strenge krav

- Man bør være sikker på at et screeningprogram fører til 

avlsmessig fremgang før man gjør det til et krav

- Det bør være rom i raseklubben for at oppdrettere vil 

prioritere forskjellig




