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Agenda
• RAS dokumentet

• Avlsutvalget

• 13:00-13:30 + 15

• Eksteriør
• Jon Smedbakken

• 13:45-14:15 + 15

• Pause
• 14:30-14.45

• Jaktegenskaper
• Omar Trøen

• 14:45-15:15 + 15

• Statistikk etc.
• Arne Sandin

• 15:30-16:00 + 15

• Pause
• 16:15-17:00

• Veien videre
• Alle

• 16:30-17:00



RAS dokumentet



RAS – RASESPESIFIKK AVLS 

STRATEGI

Målsetning: Funksjonelt friske hunder med 

rasetypisk konstruksjon og mentalitet, som 

kan leve et langt liv til glede for seg selv, sine 

eiere og samfunnet.



RAS

Forvaltningen:

NKK har delegert 

ansvaret for den enkelte 

rase til raseklubbene.

Avlsutvalgene har fått 

ansvaret for å 

koordinere og ferdigstille 

arbeidet med RAS, men 

trenger innspill fra 

elghundmiljøet.

RAS skal bidra til å 

definere målene 

raseklubben har for 

rasen, og skal være et 

verktøy for å sikre sunn 

hundeavl også i 

fremtiden.



• RAS dokumentet skal være 

et dynamisk dokument.

• Langsiktige mål - ikke endres 

i vesentlig grad - bruke god 

tid på å sette langsiktige mål  

• Kortsiktige mål og strategi 

evalueres og endres hvis 

behov



ANSVAR

Styret i NEKF skal 

gjøre RAS 

dokumentet 

tilgjengelig for 

medlemmer –

nettside, 

medlemsblad, etc.

Styret skal godkjenne 

RAS dokumentet fra 

det enkelte avlsutvalg



Evaluering og revidering

• Styret i NEKF er ansvarlig 

for en årlig evaluering og 

revidering hvert 5. år

• RAS dokumentet er gyldig 

i 5 år.

• Revidering skal sendes til 

NKK for godkjenning.

• Selv om det kun er små 

endringer, skal RAS på 

nytt godkjennes hvert 5. år.



Innhold

 Historikk; bakgrunn og utvikling
 Rasens historie

 Opprinnelse

 Utvikling

 Tidligere bruksområde.

 Det skal forklares hvorfor rasen befinner seg 
der den gjør i dag

 Overordnet mål for rasen
 Kort og konsist – hva vil man med rasen

 Rasens populasjon
 Populasjons størrelse

 Gjennomsnittlig kullstørrelse

 Effektiv populasjons størrelse

 Innavlsgrad

 Bruk av avlsdyr

 Innhenting av avlsmateriale fra andre land

 Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål

 Prioritering og strategi for å nå målene 

• Helse – størst mulig grad basert på fakta
• Generell beskrivelse av helsesituasjon: 

utvikling over en viss tid.

• Forekomster av helseproblemer, sykdommer 
og/eller defekter: helseprogram – screening, 
arvelige lidelser. Utvikling over tid, angitt 5 års 
periode.

• Forekomst av reproduksjonsproblemer: finnes 
dette? Utbredelse – paringsvansker, 
infertilitet, fødselsproblemer, redusert antall 
valper per kull?

• Beskrivelse av kortiktige og langsiktige mål. 
Tydelige og konkrete – med tidsperspektiv –
må måles og registreres. Realistiske og 
gjennomførbare.

• Prioritering og strategi for å nå målene: hvilke 
skal prioriteres høyest – nær/fjern fremtid?



Innhold fortsetter…

• Mentalitet og bruksegenskaper

• Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester: 

hva fremholdes oftest som bra og mindre 

bra? Har situasjonen endret seg over tid?

• Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til 

rasestandard: har situasjonen endret seg 

over tid?

• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 

mål: Tydelige og konkrete, realistiske og 

gjennomførbare.

• Prioritering og strategi for å nå målene: 

hvilke prioriteres høyest, nær og fjern 

fremtid?

• Atferd

• Atferdsproblemer: dette pkt. – uavhengig 

av rasestandard og bruksegenskaper. 

Rasen som familiehund. Atferdsproblemer 

er uten tvil en arvelig komponent. Atferd 

endret seg over tid? (separasjonsprobl, 

stress, angst, aggresjon for mennesker 

/andre hunder, ikke stue-rene osv.)

• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 

mål

• Prioritering og strategi for å nå målene



Innhold fortsetter…
• Eksteriør

• Eksteriørbedømmelse: hva er bra, mindre 

bra? Situasjonen endret seg over tid?

• Overdrevne eksteriørtrekk. Finnes det? –

innebærer dette helserisiko for rasen? Er 

det eksteriørtrekk som kan bli potensielle 

problemer..

• Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige 

mål

• Prioritering og strategi for rasen

• Oppsummering

• Prioritering av kortsiktige og langsiktige 

mål: I hundeavl er helhet viktig – kan bli 

mange mål. Plukke ut noen viktige. 

Hundens helse og velferd skal alltid 

prioriteres – husk det overordnede målet 

for rasen

• Plan for videre arbeid – dokumentet 

gjøres tilgjengelig og brukes aktivt.



RAS för Sveriges Nationalras – Jämthunden. 
Utarbetad av Svenska Jämthundklubben och Svenska Älghundklubben. 

2013 – 2017 

Svenska
Älghundklubben



RAS i Sverige - Målsetninger

• Innavls og bruk av hannhunder

• Max 5 kull før granskning – max 15 kull totalt

• Att ha en inavelsgrad under 2,5 %. 

• Att öka tillgängliga hundar för avel till över 22% av födda hundar. 

• Generasjonsintervall

• Att komma ner under 5 år räknat på hela rasen.



RAS i Sverige - Målsetninger

• Helse

• HD

• Att minst 90% av röntgade hundar skall ha A eller B och att 50% av 

populationen röntgas. 

• AD

• Att minst 90 % av alla röntgade hundar skall vara utan anmärkning

• Andre sjukdommer

• Att minska förekomsten av:

• Magsäcksomvridning

• Epilepsi

• Perinealbråck

• Sockersjuka. 

• Att minimera antalet hundar som drabbas av PRA. 



RAS i Sverige - Målsetninger

• Avelsmål jaktliga egenskaper på älg 

• Vi anser det realistiskt att vi skall kunna höja pristagareprocenten 

på älg till 32% tills 2017. 

• Avelsmål exteriör

• Att rasen skall nå över 10% CK i genomsnitt bland hundar som är 5 

år . 



RAS i Sverige - Trusselbildet



Eksteriør v/ Jon Smedbakken



Eksteriør

• Sunnhet og helse – mentalitet og anatomi

• Rasepreg – hodeform, ører, hale, pels og farger

• Sjeldent å se en helt perfekt jämthundhale

• Mangel på riktige tegninger i bryst og snuteparti/lepper

• Proporsjoner – påvirkning på det funksjonelle

• Lengde, vinkler og steglengde

• Rette og framskutte skuldre

• Bratt kryss og lavt ansatt hale – understilte bakbeinsbevegelser

• Korte brystkasser – for lite volum i brystkassa

• Smale hunder – for lite volum i brystkassa



Jaktegenskaper v/ Omar Trøen



Jaktegenskaper

• Jaktlyst, hva er det og hvordan måler vi det?
• Egenskaper vi kan påvirke

• søkstid, lostid og påhengelighet

• Egenskap vi ikke kan påvirke 

• evnen til å stille elg 

• Hvilke hunder skal vi bruke i avlen?
• Er en hund for avlen også jaktbar?

• Tidlig jakt – når skal en hund kunne slippes?
• Betydning for samarbeid hund/fører?

• Betydningen av å dokumentere tidlig jakt?

• Kullverdier – betydning for avlen?



Statistikk v/ Arne Sandin

(utgikk pga forfall)



Veien videre

• Tilbakemelding på det vi har gjort

• Hvordan gir vi AU nødvendig autoritet

• Utkast til RAS vil vi ønske en høringsrunde på før vi legger det 
frem

• Hvordan presenterer vi vår rase og våre hunder

• Avlshunder, champions og andre

• Hva trenger vi av statistikk

• Hvilke krav har vi til presentasjonsverktøy

• Hvilke kanaler ønsker vi å være i

• Jämthundsamling på Dombås neste år, innspill ?

• Trenger vi ny konferanse

• Er unghundgranskning (ref. Finland) noe å vurdere?




