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Pelsfarge      PRA?        Pigment        Atferd         Kreftrisiko
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» Heterozygot: to ulike genvarianter i samme gen 

» Homozygot: to like genvarianter i samme gen



» Genene er som en kokebok
– Oppskrifter på byggestenene i 

kroppen

– Hvilke genvarianter/oppskrifter som 
finnes i hvert gen, avgjør hvordan 
individet blir

» Noen egenskaper påvirkes av 
mange ulike gener
– Kompleks nedarving

» Andre egenskaper bestemmes av 
enkeltgener:
– Enkel nedarving
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» «Man bruker bare en av 
oppskriftene»

» Dominante genvarianter dominerer 
fullstendig over recessive 
genvarianter

» Dersom dyret har minst én dominant 
genvariant vil alltid den uttrykkes 

» Man må altså ha dobbelt opp av den 
recessive genvarianten for at 
egenskapen skal komme til syne
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Enkel nedarving - fullstendig dominans



Mange genvarianter som disponerer 
for sykdom er recessive

…Hvis ikke hadde de dødd ut
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Avlsmetoder

» Innavl – å pare to individer som er mer i slekt med hverandre enn snittet 
i populasjonen 

» Linjeavl – en form for innavl

» Utavl – å pare to individer som er mindre i slekt med hverandre  enn 
snittet i populasjonen – obs!
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Innavl

» Innavl medfører at individene er homozygote i 
en større andel av genene
– Det øker sannsynligheten for at recessive varianter 

dobles
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Innavl

»Økt grad av homozygoti og dobling av 
recessive genvarianter kan gi:

• Mer sykdom 

• Mindre robuste individer

• Lavere kullstørrelse 

• Paringsvansker

• Dårlig fruktbarhet



Innavl/linjeavl – hva ønsker man å 
oppnå?

» Innavlede individer er homozygote i en større andel av 
arvestoffet

» Mange av «variantene» stammer fra samme slektning

» Ønsker å oppnå forutsigbarhet hos individet og individets 
avkom

» Å «feste» egenskaper
– Man «kvitter seg» med alternative varianter
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Innavl/linjeavl – hva ønsker man å 
oppnå

» Avkom ligner mer på sin innavlede forelder og 
det er lite variasjon hos avkommet:

Innavlet dyr: AABbCCdd

Ikke innavlet dyr: AaBbCCDd
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Innavl/linjeavl – hva ønsker man å 
oppnå?

» I teorien mulig å innavle seg frem 
til en perfekt populasjon – gjøres 
med for eksempel mus i lab.

– Forutsetter ekstremt 
systematisk og streng 
seleksjon, der man ikke er redd 
for å ofre mange på veien til 
målet.

– I praksis ikke mulig hos hund –
man har, så vidt meg bekjent, 
ingen eksempler på ekstremt 
innavlede hunderaser helt fri for 
problemer (snarere tvert imot)
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Utavl
» Fjerner ikke de recessive sykdomsvariantene fra 

populasjonen (snarere tvert imot), men fører til at et 
redusert antall hunder faktisk blir syke.

→ De recessive sykdomsvariantene blir  «avvæpnet»

» Årsaker til å utavle:
– Unngå negativ effekt av innavl

– Oppnå positiv effekt av utavl

– Pare to individer som komplementerer hverandre
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Hva er genetisk variasjon?
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Alle hunder er bærere av 
uheldige genvariater, men 
sykdom oppstår ofte først når 
mange av individene i en 
populasjon har de samme 
uheldige genvariantene



Immunsystemet

• Genetisk variasjon er viktig for 
immunsystemet

• Såkalte «MHC-gener» koder for 
reseptorer som er viktige for at 
immunforsvaret skal oppdage 
bakterier og virus. 

• Stor grad av homozygoti i MHC-
genene er også assosiert med økt 
risiko for immunmedierte sykdommer



Genetisk variasjon 

» Genetisk variasjon i populasjonen gir færre «innavlede» individer 
– gir en generelt friskere rase

» Bidrar til at de problemene som oppstår er av mindre omfattende 
og alvorlig karakter. 
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Hvor mye variasjon har vi, og hvor mye 
variasjon trenger vi?

» Endel vi vet, og endel vi ikke vet
» Stor utvikling
» Artikkel:

– Bruker DNA, ikke stamtavler
– God korrelasjon mellom ulike målinger
– Gjennomsnittlig innavlsgrad 25%
– Store raser med høy grad av innavl hadde større forekomst av sykdom enn små raser

med lav grad av innavl
– Under 12,5% – lik risiko som blandingshunder, mellom 12,5% og 25% - litt økt risiko, 

over 25% - endel økt risiko
– Lavest grad av innavl hos raser med nylig “kryssing”
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Genetisk variasjon 

• Genetisk variasjon er helt nødvendig for avlsmessig fremgang! 

• Hvis alle er like kan man ikke plukke ut de beste.



Genene henger sammen

• Det er utfordrende å ha stor 
genetisk variasjon i noen gener 
og ingen genetisk variasjon i 
andre, fordi alle genene henger 
sammen i en lang tråd som 
sjelden «kuttes» (obs – noen 
unntak)

• Dessverre ligger de hulter i bulter.

• Ofte vet man ikke hva man ofrer 
når man driver med sterk 
seleksjon…
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• Andelen PRA-bærere har gått fra 40% til 50%
• «Alle» har allergi

• Mye mindre variasjon i MHC-genene – dårligere immunforsvar
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Forutsigbarhet

» Vi ønsker en viss forutsigbarhet.

» Hårfin balanse mellom 
forutsigbarhet og genetisk 
variasjon.

» Seleksjon må skje gradvis og 
sakte.

» Selekter kun for det du må
selektere for.
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1. generasjon 22. generasjon

• 10-30% (gj.snitt 13,8%) av hundene i hver generasjon går videre i avl
• Genvarianter som ikke videreføres til neste generasjon er tapt fra 

populasjonen for alltid
• Når stambøkene er lukkede kommer ingen nye genvarianter inn i 

populasjonen
• Selv om antall hunder i populasjonen er stabil er den genetiske 

variasjonen synkende
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• Risikerer ond sirkel..
• Føre var-prinsippet



«Vellykkede raser»

» Lite homogene raser har ofte god 
genetisk variasjon

» Rasestandard er viktig, men bør 
betraktes som en ramme, ikke en 
«kakeform».

» Hva er viktigst?
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Hvordan bruker vi standarden? Liten, glad og kvikk hund 
med livlige bevegelser. 
Moderat lang snute. Lang 
pels med løse 
korketrekker-krøller. Hodet 
bæres stolt og høyt. 
Mørke, livlige og 
uttrykksfulle øyne.

Liten og kraftig, 
kortbent, livlig og 
rask med lang, 
bløt pels som 
foretrekkes bølget.

Liten, tettbygd og 
kompakt. Dekket med 
ren, hvit pels som er 
lang og luftig.

Standarden er ofte 
ikke så firkantet 
som vi tror

Liten, langhåret 
selskapshund med hvit 
bomullsliknende pels og 
med uttrykksfulle, 
intelligente, runde og 
mørke øyne.
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• Ingen hund skal ha flere avkom enn tilsvarende 5% av valper født de 
siste 5 år.

• Husk at dette er en maksgrense!
• Kullene må spres over hele hundens liv (hannhunder)
• Kun veldig gode, eldre hanner bør nærme seg denne grensen. 
• Legg til rette for at flere gode familiehunder blir brukt i avl og avlen 

spres på flere individer

5%-regelen



Importer

» Import av nytt avlsmateriale er viktig!

» Større potensiale i enkelte raser pga større 
variasjon mellom ulike subpopulasjoner
– Paradoks?

» Større risiko knyttet til import – må brukes 
forsiktig i starten

» Hvis en import blir en matador, oppnår man det 
motsatte av det man ønsket
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Tiltak:

» Innavlsgraden i enkeltkull bør ikke overskride ≈ 6,25%

» Unngå å gjenta kombinasjoner

» Ikke del populasjonen

» Unngå for strenge retningslinjer for avl

» Ikke utelat hunder med «ubetydelige» feil



Kunstig seleksjon og raseavl

«… Hva er rasens viktigste/opprinnelige/grunnleggende egenskaper…»

• Vi har mange raser med nokså overlappende «bruksområde»

• Er det mulig at vi kunne hatt enda større fremgang i avlsarbeidet 

dersom vi (i kontrollerte former) hadde noe større raser, i større grad 

benyttet åpne stambøker og/eller krysset varianter i større grad enn i 

dag?



Å lage en god avlsstrategi 

» Innkrysningsprosjekter, åpne 
stambøker og krysning av 
varianter har overhodet ingenting 
med ukritisk blandingsavl å gjøre

– Snarere tvert imot!

»Ikke «bare» nyttig fordi 
genetisk variasjon er viktig 
– Kan vi lage enda bedre hunder?
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Å lage en god avlsstrategi

» «Purebred» vs. «Pedigree dog»

» Er raseavl ensbetydende med at man aldri kan innhente materiale fra 
andre populsjoner?
– Påstand: dersom en rasehund ikke utelukkende ble definert ut ifra sitt 

«rene blod», kunne det styrke rasestandardens betydning

» Kanskje er «semi-åpne stambøker» et bedre alternativ enn 
tradisjonelle krysningsprosjekter?

«Står du stille blir du skutt»
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Avlsmessig
fremgang

Hvordan få til 
avlsmessig
fremgang og 
samtidig bevare 
genetisk variasjon?
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Kunstig seleksjon og raseavl

• Avlsmessig fremgang oppnås ved at de beste individene får flere avkom 

enn de mindre gode

• Gjennom kunstig seleksjon kan vi lage hunder som er både friskere og 

bedre tilpasset ulike bruksområder enn det som er mulig gjennom 

tilfeldige paringer – årsaken til at vi driver med raseavl!



Fremgang i avlsarbeidet
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Fremgang i avlsarbeidet
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Fremgang i avlsarbeidet
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Hvem er egentlig best?
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Hvem er egentlig best?

» Hvis veldig mange ikke-arvelige faktorer 

påvirker hvilke hunder som brukes i avl, vil 

det gå ut over den avlsmessige

fremgangen

• Bruk dem som virkelig er best, ikke dem 

som tilfeldigvis eies av en oppdretter 

• Ingen skam å bruke Tassen!
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Hvem er egentlig best?

»For å vite hvilke dyr som er best (har 
høyest estimert avlsverdi), må man ha 
vurderingskriterier og måleverktøy
– Egenskaper og slektskap må  

registreres, altså trenger man stamtavler

»Det er knyttet strenge kvalitetssikringskrav 
til helseresultater som registreres i 
Dogweb. 
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Avlsindekser

»«Shit in, shit out»… man kan ikke 
lage gode avlsstrategier eller 
indekser, med mindre man har sikre 
helse- og egenskapsregistreringer 
på mange dyr –inkludert sikkert 
slektskap

»Grunnleggende ved alle NKKs
screeningundersøkelser:

– Kontroll av id-merke

– Alle resultater må meldes inn

– Kvalitetssikret undersøkelse
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Å lage gode hunder

» Hvorfor skal man kjøpe en registrert rasehund?
– Forutsigbarhet
– Helse
– Velferd for avlsdyrene
– Kontroll på slektsskap

» Årsaken til at en rasehund evt. ikke er registrert, kan være at den 
ikke tilfredsstiller krav til helsetesting eller at oppdretter har brutt 
NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett

» Ved å stille krav for registrering blir stamtavlen et kvalitetsstempel

» Vi må sette en høy standard for oss selv og hele tiden vurdere om 
vi kan gjøre ting bedre selv
– Lager vi unødvendige begrensninger for oss selv?
– Bruker vi alle verktøyene i verktøykassen?
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Take home message
» En stor populasjon betyr ikke nødvendigvis 

at det er god genetisk variasjon

» Bedre å være føre var

» Ikke ok å avle på syke dyr «fordi ellers har 
vi ingen å avle på»

» Prioriter rasens viktigste egenskaper!

» Genetisk variasjon er en forutsetning for 
avlsmessig fremgang

» De beste individene må få flere avkom enn 
de mindre gode

» Bruk dem som faktisk er best
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