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 Försök att säkerställa den genetiska 

mångfalden  
 Mätning  
 Kvantitativa & kvalitativa utveckling  i Finland 
 Framgångens hörnstenar - Jämthund som 

exempel ras  
 Åsikter huvudsakligen baserar på 

erfarenheterna i Finland 



Jämthund i Finland som exempel 



Jämthund i Finland som exempel 





 DLA kartläggning 

 Den verkliga genetiska mångfalden jämfört med 
den beräknade mångfalden (ik% mfl) 

 Gjort i Finland för bara 100 individer 

 Det skulle vara en möjligt att jämföra potentiella  
hanhunds kandidater och välja en hane som skulle 
verkligen ge ”främmande blod” -> dock kostar det  

 













Finska provdata som exempel 



 Jaktprov: den enda sätt att få pålitlig 
jämförbar information  

 Lysande engagemang! Årligen mellan 9-10 
000 provstarter i Finland 

 Hög datakvalite är viktig! 
 Motivation att starta  

 Championat-> ökar hundens värde  

 Tävlingar (man möter andra vilka har samma 
intresse) 

 







Tidsperiod: 
28.9. 14.00 – 
15.20. 





 Man försöker förutspå hundens genetiska 
värde 

 Väsentlig är att hitta mätarna vilka ger 
tilräcklig bra avrbarhet 

 Man försöker neutralisera bort följande mfl.  
 Parningspartners arv  

 Miljöpåverkan 
▪ Årstid 

▪ Provort 

▪ … 
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 Arvbarhet på (finska reglerna 1991-2011) 
momenter (räknad när man bygde BLUP –
indekser)  
 Sökets omfattning 6% 

 Skalltätthet 23% 

 Vilja att förfölja flyende älg 5% 

 Sannolighet att starta 12% 

 1. 300 minuts provåldern 48% 

 Sannolighet att hitta älg 11% 

 1. pris%  13% 



Finska provdata som exempel, jämthundar & gråhundar 
Kvalitativa & kvantitativa utveckling 

Trender 
• Tidighets utveckling 
• Pristagar% utveckling 
• Egenskaps trender  











Gamla finska prov (1991-2011) 





























Gråhund & Jämthund 
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Erfarenheter fråm Finland, Jämthundar & Gråhundar 



KISS är akronym för "Keep it simple, stupid" 
U.S. Navy design princip i 1960.  
 
KISS princip betyder att de flesta systemer 
fungerar bäst om de är enkla snarare än gjort 
komplicerat; Därför enkelhet bör vara ett 
viktigt mål och onödig komplexitet bör 
undvikas. 



  Söka älg inom planerat område 
  Få älgen att stå stilla och skälla så att jägaren 

vet var älgen finns 
 Med sin beteende få älgen att stanna på plats 

så bra som möjligt, skälla för att ge 
hundföraren möjlighet att få skottläge 

 Om ansmygning lyckas inte, älgen skenar och 
hunden ska ställa älgen om för att ge 
hundföraren en ny möjlighet 
 



 Klara enkla principer ger resultat 
 begåvningar nedärvs, inte championat tittlar 
 Arbetsviljan minst lika viktig än egenskaper 

 Roller 
 Rasklubb: större linjeringar, population, rådgivning för 

oerfarna uppfödarna 
 Uppfödaren: Bästa möjliga resultat, på lång sikt. Tar 

hänsyn til rasklubbs linjeringar 
 Hanhundsägaren: Samma som uppfödaren! 
 Valpköparen: Genom att välja styra också aveln, 

deltar datainsamlingen 
 Omfattande datainsamling av hög kvalite 



 Genetiskt bra material 
 Hur identifierar man det? 

 Individbedömning 

 Kull utvärdering (sk. Kullvärde enklast) 

 Utvärdering av linjer (hur tiklinjen har givit, de 2 
närmaste led, hur hanhundslinje har givit, obs. 
Också avelsindivider!) 

 Tidighet (vad är det egentligen?) 

 



 Hur mätar man det? 
 För mig är det följande saker: 

 Hund är färdig att göra fulgoda älghunds arbete under 2 
års åldern -> Provresultat som mätaren 

 När hunden är mentalt mogen jobbar den redan från 
första släp flera timmars älgarbete -> utan ”injagning” 

 Hunden är kunnig att jobba också när föraren kan inte ge 
stöt -> gärna tidigt höst före jakt och säkert före spårsnö -> 
begåvningar nedärvs!!!! -> Provresultat redan i September 
gärna  

 För mig är det inte så viktig att hunden skäller älg timvis 
uder 9 mnd åldern -> viktig är att allt är lätt för hunden 
efter den är mogen (ska vara mogen strax efter den är 1 
årig, tycker jag) 




