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RAS 

Rasspecifik avelsstrategi för  

NORSK LUNDEHUND 

 

År 2007 fick Svenska Lundehund-sällskapet (SLS) sitt RAS fastställt av 

Svenska Kennelklubben. Denna årliga utvärdering är den tredje i ordningen. 

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%. 

 

 

Registreringsstatistik 

Det är med stor glädje vi ser den högsta registreringssiffran någonsin av Norsk 

lundehund i Sverige!  

2010 registrerades hela 57 hundar, varav 8 importer. 

Registrerade svenska valpar är fördelade på 17 kullar. 

Medeltalet för kullstorlek ligger på en lite högre siffra än tidigare år – 3,6 valpar. 

(2009 var motsvarande tal 2,7).  

2009 registrerades 30 hundar varav 3 importer. 

2008 registrerades 36 hundar varav 9 importer. 

2007 registrerades 31 hundar varav 6 importer. 

Klubben fortsätter att arbeta för att så många lundehundar som möjlig skall gå i avel 

för att bredda den genetiska mångfalden. Ett ökat intresse för rasen kan glädjande 

nog ses. 

 

Inavelsgrad 

År 2010 ligger genomsnittet för födda kullar på inavelsgraden 1%, en fortsatt låg siffra 

alltså. 

Rekommendationen att inte överstiga 2,5 %, räknat på fem generationer i en 

kombination, klarades alltså med råge av uppfödarna. 

År 2000-2004 låg siffran på 2,2 %.  

År 2005-2006 låg den på 0,75 %. 



År 2007-2008 låg den på 0,8 %. 

År 2009 låg den på 0,7 %. 

 

Hanhundsanvändning 

Till 2010 års 17 registrerade kullar har 12 hanar använts i avel. 

Målsättningen på sikt är att hanhundsanvändningen ska vara 5 % av avkomma som 

produceras av en generation avelsdjur (ca 5 år), enligt den allmänna 

rekommendationen för avel i små populationer. Emellertid gäller resonemanget idag 

för norsk lundehund att tillåta lite högre procentsats på grund av att det annars 

kanske produceras ännu färre hundar, till vårt redan låga antal registrerade hundar.  

Av hanar använda 2010 är det mycket glädjande att hela 5 stycken fick sina 

första kullar. Här ska uppfödarna ha en stor eloge för att man letat nya 

förmågor! 

Avelskommittén arbetar för att ett större urval av hanhundar skall finnas lättare 

tillgängliga för avel framöver. Under året kontaktades ”vanliga” hanhundsägare per 

telefon för att SLS dels ville kolla hundarnas hälsa, dels för att fråga om de som hade 

friska hundar ville ha dem med på hemsidans hanhundslista. Det är ett arbete som 

bör fortsätta kontinuerligt. Arbetet har givit många nya hanar till listan. 

Kommittén informerar också om betydelsen av att motgå den trend som idag finns att 

kastrera sin hund. Kastration har visat sig kunna utlösa IL (Intesinal Lymfangiektasi) 

men framför allt så försvinner viktigt genetiskt material i vår hundpopulation. 

 

Tikanvändning 

Till 2010 års 17 registrerade kullar har 15 tikar används i avel. 

 

Mentalitet 

Ur RAS kan man läsa: 

”Lundehunden skall vara en trygg och orädd hund, ej ängslig eller rädd, men förväxla 

inte rädsla med dess envishet och ibland ovilja mot att visa sig på utställning, detta är 

inte rädsla utan typiskt lundehundsbeteende, detta att envist vägra att gå, streta på 

bordet etc.  

Lundehundarna var mycket självständiga i sitt arbete och fick klara sig mycket själva 

när de jobbade. Detta har format lundehunden till att ha stor integritet och ett 

ifrågasättande av vissa situationer. Lundehunden skall dock inte vara rädd eller 

ängslig.” 



SKK har gjort 2010 till mentaliteten år, varför avelskommitén kommer att studera om 

det i vår ras förekommer mer/större ängslighet hos någon hund än det som är 

rastypisk ”trulighet”. Truligheten ska inte förväxlas med ängslighet. Studierna kommer 

att göras vid våra egna aktiviteter och utställningar. Arbetet med att informera om den 

norska lundehundens typiska temperament skall fortsätta. 

  

Hälsa 

Årsmötet lördag 13 mars 2010 beslutade att inrätta Fonden för friska lundehundar. 

Fonden har till ändamål att vid behov bidra med medel som kan främja arbetet för 

friska och sund lundehundar. 

Styrelse för fonden är Svenska Lundehundsällskapets styrelse. 

Norges veterinärhögskola har sedan 2009 ett forskningsarbete om IL på norsk 

lundehund som vi följer med stort intresse. 

 

Uppfödarmöte  

Tyvärr har inget uppfödarmöte kunnat genomföras under 2010. Vi hoppas få ett till 

stånd under hösten 2011.  

 

Avelskommittén  

Avelskommittén har deltagit på SSUK:s möten om RAS och Grundkurs för 

avelsfunktionärer del 1 under hösten 2010. Deltagare från avelskommittén på båda 

kurserna var Gunilla Hising Bohm. 

Vi jobbar vidare med att förmedla och informera om avelsstrategin för vår ras 

fortlöpande i tidningen och på hemsidan.  

 

Stockholm 2011-02-14 

Svenska lundehundsällskapets avelskommitté 

Monika Ölén Krüger  Johanna Olsson  Gunilla Hising Bohm  



 


