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År 2007 fick Svenska Lundehundsällskapet sitt RAS fastställt av Svenska 

Kennelklubben. Det är nu dags att göra den årliga utvärderingen eller uppföljningen av 

RAS. Andra utvärderingen gäller perioden 2007-2008 

Det största och mest övergripande målet för vår ras är att ha en ökad genetisk variation. Och 

att hålla den genomsnittliga inavelsgraden under 2,5% År 1990-1994 var siffran 7,8 %. År 

1995-1999 var siffran 10,1 % mycket på grund av en mor-sonparning som drog ner hela 

statistiken. År 2000-2004 ligger siffran på 2,2 %. Detta ser vi som en god trend och vi hoppas 

och tror att de svenska uppfödarna har förstått hur viktig denna fråga är för vår ras.  

För 2005-2007 ligger det på fantastiska 0,7 % . En stor eloge till alla våra uppfödare av 

Norska Lundehund. Det var 19 kullar och 18 olika kombinationer vilket i sig är verkligen 

glädjande. För 2007-2008 låg inavelskoefficienten på 0,8 %. Det var 12 kullar med 11 olika 

kombinationer så det är fortfarande på en mycket bra nivå.  

Vad gäller hanhundsanvändningen så ligger den fortfarande verkligt bra också. Det är 8 olika 

hanar som har använts i avel under 2008. Det är en hane som har lämnat 3 kullar och 2 hanar 

som har lämnat 2 kullar samt 5 som har lämnat varsin kull.  

På tiksidan är det totalt 11 tikar som använts varav 1 tik som har lämnat 2 kullar och 10 tikar 

har lämnat varsin kull. Detta är mycket glädjande och bådar mycket gott inför framtiden att så 

många olika tikar och hanar används i avel.  

Registreringsstatistiken visar på en stabilisering på en lite högre nivå. Under 2008 

importerades 9 hundar och totalt 36 hundar registrerades vilket är en ökning från föregående 

år då 31 hundar registrerades.  

Vad gäller Bettstatusen så har SLS under året skickat in ytterligare en ansökan om att få 

bettstatusen registrerad på SSUK's utställningar att gälla från 2009 till 2010. Vi fick återigen 

avslag med rekommendationen att klubben bör inventera betten på sina egna utställningar och 

andra sammankomster istället. Detta är något vi klubben redan har gjort sedan år 2006 och 

naturligtvis tänker fortsätta med och göra vårt eget register för att senare kunna utvärdera. 

Vad som även bör noteras är om man ser någon lundehund med ängsligt temperament på 

klubbens egna aktiviteter. Detta är ett ämne som även bör skrivas om mer  i klubbens tidning 

så att alla vet hur en lundehund skall vara mentalt.  

Ett tredje uppfödarmöte planeras till hösten 2009 dit alla som är intresserade av rasen är 

välkomna.  I höst skall även en enkät sammanställas för att få statistik på hur hälsoläget ser ut 

i dagsläget för vår ras.  



Avelsrådet har deltagit på SSUK:s möten om RAS och jobbar vidare med att förmedla och 

informera om vår avelsstrategi för vår ras fortlöpande i tidningen och på hemsidan.  
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