Utvärdering 2009
RAS
Rasspecifik avelsstrategi för
NORSK LUNDEHUND

År 2007 fick Svenska lundehundsällskapet (SLS) sitt RAS fastställt
av Svenska Kennelklubben. Det är
nu dags att göra den årliga utvärderingen eller uppföljningen av
RAS. Första utvärderingen gällde
2007-2008. Denna, den andra
utvärderingen, gäller 2009.

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
Registreringsstatistiken visar på en stabilisering på en lite högre nivå.
Under 2009 registrerades 30 stycken hundar varav 3 är importer.
Registrerade svenska valpar är fördelade på 11 kullar, och snittet på antalet valpar per kull
ligger på 2,7 stycken.
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 2009 ligger genomsnittet för födda kullar på inavelsgraden 0,7%, en fortsatt fantastiskt låg
siffra alltså.
Rekommendationen att inte överstiga 2,5 %, räknat på fyra 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 %.

Hanhundsanvändning
Till 2009 års 11 registrerade kullar har 9 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.
Avelskommittén har uppmärksammat att några hanar överstiger önskat antal valpar och en
utvärdering och titt på farfarskurvan för de aktuella hanarna skall göras. Kommittén arbetar
för att ett större urval av hanhundar skall finnas lättare tillgängliga för avel framöver. Detta
görs genom att kontakter tas med hanhundsägare där det informeras om betydelsen av att
ställa sin hane tillgänglig för avel.
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 2009 års 11 registrerade kullar har 11 tikar används i avel.

Bettstatus
Sedan 2006 har SLS dokumenterat norska lundehundars bettstatus på våra utställningar och
sammankomster. Detta är något klubben tänker fortsätta med och sammanställa resultaten i ett
eget register för att senare kunna använda detta vid bl.a. utvärderingar.
Under 2009 har extra arbete lagts ner på detta, då påpekanden kommit från SKK efter den
generella domarkonferens om extrema överdrifter, där den norska lundehunden fick
påpekanden om rasens bettstatus.
Avelskommittén har i rastidningen uppmanat hundägare att låta veterinär skriva intyg om
hundens bettstatus för att delge klubben. På alla hundar som ställdes ut på klubbens
inofficiella utställning i Karlskoga 2009, noterades också bettstatusen.
Med det underlag som framkommit kan vi visa på att betten inte försämrats, utan snarare
förbättrats. SKK har därför tagit bort noteringen om osunda bett på norsk lundehund.

Mätning av mankhöjd
SLS genomförde en mätning av alla
hundars mankhöjd under klubbens inofficiella
utställning i augusti i Karlskoga.
27 hundar har kommenterad mankhöjd i kritiken.
Hanar: 37 cm (5 st), 38 cm (1 st), ca 40 (1 st),
“bra storlek” (3 st), “maxhöjd” (1 st).
Tikar: 32 cm (1 st), 33 cm (4 st), 34 cm (4 st), 35 cm (4 st),
36 cm (1 st), 37 cm (1 st)
”bra storlek”(1 st), “medelstor”(1 st)
Slutsatsen från den här mätningen blir att våra hundar håller rätt storlek, dock måste vi vara
uppmärksamma så att norska lundehundar inte blir för stora då en mindre hund är att föredra.

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
Klubben har under 2008-2009 skickat ut en enkät till alla medlemmar angående Psedoupelade
en hudsjukdom som ger fläckvis håravfall och ibland även klåda. Svaren har granskats av
veterinär och dermatolog Kerstin Bergvall. Tyvärr är svarsfrekvensen lite för låg för att ännu
med säkerhet kunna uttala sig om sjukdomen och dess eventuella arvbarhet. Kerstin Bergvall
önskar att tillsammans med SLS genomföra en forskning på lundehundens psedoupelade, men
till detta behövs pengar.
Under 2010 ska en hälsoenkät sammanställas och skickas till alla medlemmar, den skall
också kunna besvaras på hemsidan.

Norges veterinärhögskola har startat ett forskningsarbete om IL på norsk lundehund som vi
följer med stort intresse.

Domarkonferens
Den 14-15 oktober 2009 höll SSUK en domarkonferens. Avelskommitén och styrelsen lade
ner ett stort arbete på att ta fram ett nytt uppdaterat domarkompendium. Presentationen blev
mycket lyckad och hölls av Hans-Åke Sperne, som också var till stor hjälp i framtagandet av
kompendiet. Med på presentationen var även Christian Lang, rasspecialist och medlem i
Norska Lundehundsklubbens avelsråd.

Uppfödarmöte
Tyvärr har inget uppfödarmöte kunnat genomföras under 2009. Men vi planerar för att kunna
genomföra ett möte under våren 2010.

Avelskommittén
Då avelskommittén delvis bytts under 2009 har detta dokument även granskats av tidigare
medlemmar i kommittén; Monika Jansson och Elin Müller.
Avelskommittén har deltagit på SSUK:s möten om RAS.
Vi jobbar vidare med att förmedla och informera om vår avelsstrategi för vår ras fortlöpande i
tidningen och på hemsidan.
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