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De menneskeskapte rasene- et stort mangfold, på
godt og vondt. Genetisk variasjon er grunnlaget.

Stockton

Målrettet avl er effektiv…..alle raser
stammer fra ulven
Genetisk variasjon er avgjørende
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Sitert i utenlandske aviser:
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Brodin, J. og Vangen, O.
2015. Nettartikkel på
Forskning.no
http://forskning.no/husdyrbiologi/2015/05/avler-framsykdom-og-lidelse
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Dette var medieoppslag fra
2008, 2014 og 2015.

Tabloide overskriftet eller en realitet?
Har noe skjedd i ettertid?
Stor oppmerksomhet i samfunnet
men øredøvende taushet hos de
ansvarlige!
H
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MEN NÅR EN IKKE HAR KOMPETANSE
KAN DET MESTE ARGUMENTERES FOR
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DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN

Med bakgrunn som forsker på sideeffekter av
seleksjon på laboratoriedyr og produksjonsdyr,
og som initiativtaker til masterkurs innen
« Biologiske aspekter av husdyravl»
ble jeg nysjerrig på de vitenskapelige
dukumentasjonene av tilstanden i hundeavlen.
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AVLSARBEIDET
VIRKERVI ENDRER
KONTINUERLIG
GENETIKKEN
TIL DYRA VÅREdette er samme
rase
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Endring i kullstørrelsen hos mus etter 120 generasjoners
utvalg for store kull. Vangen 1976-2005.
ENSIDIG SELEKSJON FOR KULLSTØRRELSE HAR
DRAMATISK ENDRET DYRENES STØRRELSE

Eksempel enkeltgen sau: Ulike mutasjoner
som påvirker egenskapene
Lam med NKS mutasjon høyere
slaktevekt. Lam med NKS mutasjon
trengte mer lammehjelp

NSGs avlsråd vedtok: NKS
mutasjonen, som har
negative effekter på
robusthet, skal fjernes fra
populasjonen.

Værlam (venstre) og søyelam(høyre)
som har NKS-mutasjonen i dobbel
dose, med et gjennomsnittslam i
midten.Foto: Audun Flåtten, Animalia
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DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN

Noen flere eksempler på effekt av
seleksjon i ubalanse
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Kriterier for bærekraftig avl, Norsk definisjon
(Fimland 2006; Vangen, 2008)
På rasenivå:
Avl for mange egenskaper samtidig sikter en
balansert biologi hos dyret
Avl i et langsiktig samfunnsperspektiv sikrer
bedre en balansert biologi hos dyret
Registrering av egenskaper i sitt naturlige miljø
(” i felten”) sikrer en nødvendig tilpasning til
produksjonsmiljøet
Ta hensyn til biologiens begrensninger og ikkelineære sammenhenger mellom egenskaper
Oppretthold stor nok effektiv populasjonstørrelse
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Forskjeller mellom
produksjonsdyravl og hundeavl
• Mange individuelle avlere, “egne” avlsmål.- og
HOBBY, ikke næring. Få felles avlstiltak.
• Mangler betydning/økonomi på egenskapers verdi i
hundeavlen, derfor mangel på fenotypiske data. Derfor
blir innavl et større problem- en driver ikke seleksjon
på fitnessegenskaper på samme måte som i
husdyravlen.
• Veldig stor variasjon i populasjonsstørrelse mellom
raser- noen veldig store, noen veldig små.
• Mer emosjonelle årsaker til å velge rase (jfr. ny dansk
undersøkelse), mindre fokus på funksjonalitet.
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Problemstilingene som går igjen på avl
av de fleste hobbydyrearter:
Ønske om et bedre og mer funksjonelt
avlsarbeid
Ønske om kompetanseheving
Samtidig ønske om beholde hobbypreget på
avlen- «vi driver ikke med produksjonsdyr»
De etiske problemstillinger i hundeavl er
større enn på produksjonsdyr
FAGENE er de samme på produksjonsdyr og
hobbydyr!
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Sandøe et al. 2017: Hvorfor folk kjøper raser med potensielle
velferdsproblem
relatert til ekstremt eksteriør og medfødte defekter- en dansk
undersøkelse.
Undersøkelse til eiere av 4 raser, to med ekstremt eksteriør (Fransk Bulldogg og
Chihuahua), en med en lang rekke genetiske defekter ikke direkte relatert til eksteriør
(Cavalier King Charles Spaniel (CKCS)) samt Cairn Terrier som representant for en rase
med et gjennomsnittlig nivå på sykdommer, og av noenlunde samme størrelse som de
tre over. (svar fra 846 eiere som kunne brukes).
Resultater:
Helse og andre raseegenskaper var viktigst for de som hadde valgt Cairn Terrier
Hundens «personlighet» var viktigst for de som hadde valgt Fransk Bulldogg og Cavalier
King Charles Spaniel, men mindre viktig for valg av Chihuahua.
Bare hos Fransk Bulldogg var helseproblemene så store at eierne var negative med
tanke på å kjøpe samme rase igjen.

Konklusjon:
Disse irrasjonelle motivene for valg av rase bidrar til å forstå
hvorfor noen raser med store helseproblemer fortsatt avles på.
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Omfang av genetiske defekter eller egenskaper på ulike
dyrearter (Mendelian Inheritance in Animals catalouge, 2016, fra Lewis &
Winding, 2017). Interessant er det også at hund har 22% flere skadelige alleler i
heterozygote dyr enn ulven.
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Hva sier nyere forskning om eksteriøravl
og genetiske lidelser hos hund:
• EU-dokumenter viser: over 400 lidelser hos hund, der
mange har en genetisk bakgrunn
• Britiske studier fra 2012, som har samlet litteratur fra hele
verden viser at blant de 50 mest populære hunderaser i
Storbritannia er;
- 10 prosent av sykdommene/lidelsene (ca. 80 lidelser totalt)
direkte følge av feil eksteriøravl
- 20 prosent av lidelsene der eksteriøravlen har vært med på
å forsterke utviklingen av lidelsene
MIN KOMMENTAR:
En del av disse sykdommene og lidelsene er hva vi vil
kalle alvorlige lidelser og i strid med ETISK HUNDEAVL
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In another section of the British study we find this list of dogs
where the breeding for the breed specific exterior leads to the
highest incidence of disease:
German shepherd
Boxer
Miniature poodle
Golden retriever
English Springer Spaniel
Labrador retriever
Miniature dachshound
Pug dog
Bulldog
Basset Hound
Out of 396 inheritable diseases, more than 21 per cent are due directly or
indirectly to selection for exterior.
In the large dog breeds, cardiovascular, gastrointestinal and skeletal-muscular
diseases are among the most common. In the small dog breeds, the big issues
are respiratory problems and disorders of the sensory nervous system (nerves
24
that transmit signals to the central nervous system).

TO AKTUELLE PROBLEMOMRÅDER I FORHOLD TIL Å
DRIVE EN BÆREKRAFTIG OG ETISK HUNDEAVL.
• Overdreven eksteriøravl
- studiene viser en urovekkende liste av eksteriøre trekk
som har gitt helseproblem pga. feil eksteriøravl; dvs. for
stor vekt på eksteriør i avlsarbeidet.
• Utvikling av defekter pga. slektskap og innavl
- Innavlsdepresjon (helse, fruktbarhet) pga. slektskapsavl
- Opphoping av uønskede alleler som i dobbelt dose gir
sykdom og død (økt sannsylighet i små populasjoner).

25

Genetisk variasjon i hundeavlen
• Noen få enkeltgener/QTL-er med signifikant effekt på
eksteriøre trekk; kroppstørrelse, øreform, pelstype,
snutestørrelse/form, haleform, pelsfarger og atferd er
funnet (oppsummert av Lewis & Winding, 2017).
• Rasedannelse oppsto fordi et spesielt eksteriør innenfor
en rasetype ble populært og sterkt selektert for i ennå
mer ekstrem retning.
• Seleksjon MELLOM raser- noen få
gener/genkombinasjoner avgjørende for utviklingen.
Sterk polgenetisk seleksjon INNEN raser.
• Ca. 65 % av den genetiske variasjonen er innen
hunderasene (VonHoldt 2010), et annet studie viser for
eksempel at kun 28% av variasjonen er mellom raser.
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(Boyko 2011)
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Strategier for å eliminere genetiske defekter i
hundeavlen
• Systematiske registreringssystem for defekter på et nasjonalt nivå.
• Beregne arvelighet- om arvelig. Finne ut om defekten er mono- eller polygenetisk. Analyser
må gjøres INNEN raser. Mulige genetiske sammenhenger mellom egenskaper må analyseres.
• Rangere seleksjonskandidater basert på sannsynlighetene for at avkommet vil utvikle sykdom.
For monogenetiske sykdommer med mulige DNA tester er dette «enkelt». For polygenetiske
sykdommer trenger en å beregne avlsverdier for alle dyr.
• Beregne slektskap og innavl. Må hindre «genetiske «flaskehalser», dvs. hindre for sterk
seleksjon på enkete sykdommer.
• Selektere avlsdyr. Optimal contribution teorier og program fungerer ikke hvis en ikke har
avlsverdier for og kontroll over store dele av populasjonen. Simuleringsstudier, for å se på
effektene av å gjennomføre ulike «saneringstiltak» med ulik hastighet, bør gjennomføres.
• Paringsstrategier. Gjøre beregninger over ulike mulige paringskombinasjoner, men huske at en
trenger en overordna, langsiktig strategi, ikke bare «maximum avoidance of inbreeding» for
den enkelte avlers valg.
• Årlig evaluering av sykdomsfrekvenser, innavls- og slektskapsstatus.
OG SÅ SKAL SELVSAGT VEKTLEGGING AV DEFEKTER OG SYKDOM VEIES MOT
BRUKSEGENSKAPER; ADFERDSEENSKAPER ETC.
DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN

HVA BESTEMMER GENETISK ENDRING I EN RASE

* Genetisk variasjon
* Sikkerhet (arvelighet)
* Seleksjonsstyrke, hvordan velger vi
avlsdyr
* Generasjonsintervall
* Innavlsdepresjon /
slektskapsavl

AVLSMÅL- PÅ HUND
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SPØRREUNDERSØKELSE TIL
AVLSRÅDENE FOR ULIKE
UNDERASER
1. Avlsrådene mener at helse, mentalitet/temperament og
bruksegenskaper er viktigere enn eksteriør.
2. Det brukes alt for mye ressurser på å avle for eksteriør i forhold til
hva avlsrådene mener bør være de prioriterte egenskapene.
3. Hva er gode avlsmål for helse? Reparere det overdreven
eksteriøravl har ødelagt eller sørge for en etisk og bærekraftig
utvikling av en rase?
4. Hva er rett temperament/mentalitet for ulike raser. Hvordan
bedømme det? I alle fall ikke på utstilling.
5. Bruksegenskapenes plass er svært variable mellom raserselvfølgelig, men kunne vi teste bruksegenskapene hos
selskapshunder på en bedre måte?
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KONKLUSJONER/SPØRSMÅL
AVLSMÅL I HUNDEAVLEN
1. Det brukes alt for mye ressurser på å avle for eksteriør i
forhold til hva oppdretterne og hundeeiere sier de vil
avle for.
2. Hva er gode avlsmål for helse?…. Reparere det
overdreven eksteriøravl har ødelagt eller sørge for en
etisk og bærekraftig utvikling av en rase?
3. Hva er rett atferd/temperament/mentalitet for ulike
raser. Hvordan bedømme det? I alle fall ikke på
utstilling.
4. Bruksegenskapenes plass er svært variable mellom
raser- selvfølgelig, men kunne vi teste bedre
bruksegenskapene hos selskapshunder?
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OM EGENSKAPENE I HUNDEAVLEN:
- Eksteriøre trekk er høyt arvelige, hvis registrert
kvantitativt! Eksteriøravlen har tatt overhånd!
- Mentalitetsegenskaper kan ha OK arvbarheter
men mangler oftest data om mange nok hunder.
- Helseegenskapene mangler databaser /HDunntak), men er veldig detaljert beskrevet i mange
RAS-dokumenter.
- Genetiske defekter er det en uendelighet av- for
stor plass i avlen av mange raser!
- Bruksegenskapene, der de registreres, er med på
å hindre ugunstig eksteriøravl, funksjonalitet er
viktig!
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FRA FENOTYPER TIL PHENOTYPES TO SNP
AVLSVERDIER OG DNA TESTER

• Hundeavlen er hovedsakelig fortsatt basert på
fenotyper for eksteriøre egenskaper.
• BLUP avlsverdier er fortsatt nesten fraværende,
bortsett for HD-status (mange raser), jaktegenskaper
(noen raser), mentalitetsegenskaper (noen
prosjekter).
• Det er et økende antall DNA tester på markedet for
hundeavlere- hvorfor faller hundeavlen lett i den
«grøfta» når husdyravlen stort sett har klart å unngå
det?-Kunnskapsmangel og overdreven
markedsføring av enkeltgentester- men mangel på
helhet
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Utfordringer i hundeavl generelt
• Store raser som har vært brukshunder og som har blitt
selskapshunder, overdreven eksteriøravl.
• Små raser avlet for eksteriør uten funksjonalitet.
• Bra med raser som har et bruksformål, der eksteriør er en
funksjon av bruksområdet og ikke et utstillingsformål i
seg selv.
• For stor fokus på enkeltdefekter (HD, AD, øye etc etc)
HVORDAN ER DET MED HELHETEN I AVLEN?
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HVORDAN AVLE FOR ANDRE EGENSKAPER
ENN EKSTERIØR, noen eksempler

• Mentalitetsregistreringer; egne tester.
Spørreundersøkelser etc.
Databaseoppbygging
• Bruksegenskaper/bruksprøver: skal
tilfredsstille både sport, miljø og
avlsarbeid
• Helseegenskaper: Databaser for et fåtall
egenskaper, disse blir da overdrevet
vektlagt.
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Eksempel på atferdstest,(Collie, Sverige
(Arvelius)). Metodikken han brukes til å
forbedre mentaliteten på hunderaser;
HVIS NOK REGISTRERINGER.

36

Arvbarheter fra atferdstester (Arvelius,
Sverige, Collie)

Trait

Arvbarhet

• Sociability
• Curiosity/Fearlessness
• Playfulness
• Chase-proneness
• Aggressiveness

0.25
0.23
0.26
0.18
0.15
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Jaktprøver/bruksprøver og avlsarbeid
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40%
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20%
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Status for norsk buhund 2017:Prosentvis utvikling av de
ulike statusene av HD hos buhund. A+B hunder kan brukes i
avl, de andre vil ikke godkjennes som avlshund. Selv om Bhunder øker, så kompenserer ikke dette for nedgangen i
andel A-hunder og gruppa med C, D og E-hunder øker.
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EKSEMPEL- HD status og praksis
• Avlesningsstandardisering for HD er svært god, egenskapen har
moderat arvbarhet. Relativt lav genetisk sammenheng mellom HD og
albueledd (AD).
• NKKs retningslinjer er like for alle hunderasene, noen raseklubber
avviker. Men er HD-status like avgjørende og har det like mye å bety
for helsen til hundene i alle raser?
• Kan noen hunderaser godt leve med C-avlesinger på HD-status og
likevel avlsanbefales, slik det praktiseres på finsk lapphund?
• Hvordan er balansen mellom å anbefale strengt regime for HD status
og det å bevare den genetiske variasjonen i rasen? Dette er veldig
avhengig av populasjonsstørrelsen! (diskusjon på buhund).
• HD- status kan av og til misbrukes i avlsarbeidet- til fortrengning av
andre viktigere helseegenskaper, til fortrengning av viktige
bruksegenskaper og være ødeleggende for den genetiske
variasjonen i rasen totalt.
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Er innavl og slektskap en problemstilling i
forvaltningen av rasen?
• UTOVER å beregne slektskap for enkelthunder og
ev. resultat av planlagt paringer, skjer det noen
«slektskapsforvaltning» i rasen?
• Bidrar importhundene til genetisk fornyelse eller
importeres de samme linjer som finnes fra før?
Er de forvaltningsretningslinjer en har gode
nok/strenge nok??
Forskningen viser:
• Få Founder-dyr i mange hunderaser
• Slektskapsavl for å fiksere type
• For mye bruk av noen få fedre.
Dette gir en smal genetisk base
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SAMARBEID PÅ TVERS AV LAND
med eksempel fra «Hvordan øke den genetiske framgangen
hos engelsk setter (Arvelius & Klemetsdal 2012)»
• 3620 prøveresultat på 685 hunder i Sverige. 94414 prøveresultat på 7175
hunder i Norge, i begge populasjonene bedømt etter en skala fra 1-6.
• Dersom en bruker informasjon fra de norske slektningene ved
avlsverdiberegning av de svenske hundene, fordobles den genetiske
framgangen i Sverige.
• Også norske avlere tjener på å inkludere de svenske hundenes resultater i
avlsverdivurderingen, både ved noe sikrere avlsverdier, ved sikrere å
importere de beste genetikken fra Sverige og for å redusere
innavlsøkningen i den norske populasjonen.
Resultatene viser at for en del nordiske hundepopulasjoner er alle tjent med
felles avlsverdivurderingssystem, dersom det er et noenlunde felles
avlsopplegg og så lenge avlsmålene er de samme.

DETTE E ENNÅ VIKTIGERE FOR MANGE AV
DE SMÅ SELSKAPSHUNDRASENE
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Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap

Reinavl og kryssingsavl
• Reinavl og slektskapsavl har vært fundamentet for oppbygging
av hunderasene våre. Eksteriør er høyt arvelig og det var
«lett» å skape en eksteriørt ensartet hunderase.
• Hundeavlen er av natur konservativ (engelsk raseavl er
tradisjonsbæreren), derfor er kryssningsavl et så stort FY FY.
• Kryssningsavl kan brukes til:
- å øke den genetiske variasjonen i en rase (ta inn enkeltdyr)
- å endre en rase i en ny retning (nye gener fra annen rase)
- å skape en ny populasjon/rase.
• Kryssningsavl øker variasjonen og populasjonen blir mer
uensartet i mange generasjoner
• Kryssningsavl gir mer robusthet og livlighet
(kryssningsfrodighet), sees ikke alltid på som positivt av
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menneskene («bastard»)

«Kryssningsavl» hund, eksempler
• Kryssing av fuglehundraserer på 1980-tallet, ble delvis
godkjent av NKK.
• Sammenslåing av 2 harehundraser (Haldenstøver og
Hygenhund) godkjent (pga for liten populasjon i hver rase og
samme bruksområde). De tre norske harehundrasene
utkonkurreres av Finsk støver.
• Bruk av nærliggende raser i Norsk Lundehund
(forskningsprosjekt) pga. liten populasjonsstørrelse og
genetiske defekter.
• Trekkhundmiljøet driver bruksdyrkryssing i stor skala.
Avhengig av type løp bruker de ulike
kryssingskombinasjoner.
• Seskapshunder som Labradoodle etc etc… pga røyting,
allergi etc. møter stor motstand i rasemiljøene.
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BÆREKRAFTIG AVLSARBEID I FRAMTIDA

BALANSERE SELEKSJON OG
FORVALTNING AV GENETISK BREDDE
HUNDENS VERDI SOM AVLSDYR
A. Prestasjonene (eksteriør,
bruksegenskapene etc..)
B. Hvor genetisk unik hunden er innen sin
populasjon
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Effektiv populasjonsstørrelse, Ne
Hannkjønn

Hunnkjønn

100
60
20
10
1
30

100
140
180
190
199

10

50 000 000
50 000 000

Ne

200
168
72
38
4
120
40

Ne bør være over
50 og helst over
100,
det gir en
innavlsøkning på
0,5- 1% per
generasjon.

Vi har samlet mye ny kunnskap om de
genetiske sammenhenger mellom ekstrem
eksteriøravl og helseegenskaper, om den
ekstreme eksteriøravlen og genetiske defekter.
SO---WHAT ACTIONS ARE TAKEN?,

Ville samfunnet ha akseptert at dette
skjer i husdyravlen… jeg tror nei.
Med andre ord; hvorfor overse samfunnet
dyrevelferdsaspektet i hundeavl? Hvem er ansvarlig?
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HVA SÅ- HVA MÅ GJØRES- HUND
Økt avlsfaglig kompetanse hos de som styrer
hundeavlen
Få slutt på ansvarsfraskrivelsen, hvem har ansvar;
Kennelklubb, raseklubb, Mattilsynet (som forvalter
dyrevernloven), Stortingspolitikere (lovgivningen).
Sørge for at HUNDENMENNESKETS BESTE VENNfortsatt forblir det!!!!!!!!!!!
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