
Osunda skonhetsideal ger siuka hundar

Det naturliga urvalets krafter at brutala! Ett djur som inte kan springa fort blir andras byte eller svalter ihjal.
Utan riklig pals eller ijocka spacklager fryser djur till dods i kalla trakter eller i vatten. I oknar omkommer de
djur av tOrst som inte kan lagra fett att omvandlas till vatten i kroppen. Brister i horsel, syn, luktsinne och andra
funktioner rar lika odesdigra foljder. Exemplen pa de harda villkoren i kampen for tillvaron ar manga.

Pa vara sport- och sallskapsdjur staller vi andra krav. De skall visa underkastelse och lydnad och motsvara var
uppfattning om skonhet. Anpassningen av husdjuren till vara krav kallar vi det artificiella urvalet. Forandringen
av djur ar i naturen en langsam process. Utan att betala ett pris skulle vi inte forma paverka deras egenskaper i
mlgon namnvard utstrackning inom overskadlig tid. Det pris vi betalar ar att overta ansvaret for djurens
forsorjning. Husdjuren behOver inte Hingre sjalva soka foda eller ranga byten. Vi forser dem med skydd mot
vindar och kyla i stallar eller hus och befriar dem friln kravet att klara villkoren i ett hart klimat. Nar de blir sjuka
eller skadas ger vi dem veterinarvard. Genom att avlyfta kravet pa overlevnadsformaga kan vi tillata funktioner
och former hos vara husdjur som skulle vara omojliga under naturligt urval och leda till artens undergang.

Vi staller inte ekonomiska krav pa vara husdjur. Hos hundar och katter borde vi darfor, genom planerat urval och
avelsarbete,kunna forena livskraft och balsa med funktion och skonhet.

Pa manga hall i varlden vaxer insikten sakta fram att allt inte star riktigt ratt till med vara sallskapsdjur.
Sjukdomar och defekter med misstankt genetisk bakgrund blir allt vanligare i manga raser. I Sverige har
det nyligen lett till att forsakringsbolagen klassat hundraser i olika riskgrupper. Vissa raser har
dokumenterat stOrre risk att drabbas av bestamda typer av sjukdomar eller skador. I tab ellen nedan
omfattar grupp 1 raser med lag riskatt drabbas av problem som leder till fOrsakringsfall. Raser i grupp 3
ar hogriskraser enligt samma klassning. Alla ovriga raser hamnar i grupp 2, som av utrymmesskal
uteslutits i tabellen.

Grupp 1
Basenji
Border collie
Border terrier
Dunkerstovare
Finsk Lapphund
Grahund
Gronlandshund
Hamiltonstovare
Jamthund
sennenhund
Lakeland terrier
Lapphund
Norsk Buhund
Norsk alghund

Grupp 2
Ovriga raser

Grupp 3
Berner sennehund
Boxer
Bull terrier
Bullmastiff
Clumber spaniel
Dobermann
Engelsk bulldog
Grand danois
Grosser schweizer

Irlandsk varghund
Rottweiler
Sankt bernhardshund
Skotsk hjorthund



Puli
Schillerstovare
Siberian husky
Smalandsstovare
Tax
Vastgotaspets

Hundens yttre paverkas starkt av arvsanlagen. I Manga raser har vad som egentligen iir iirftliga defekter
upphOjts till avelsmal. Det finns raser med extremt utdragna eller hoptryekta nosar, ibland sa starkt
hoptryekta art andningen forsvaras. Vissa raser har oron som hanger ned oeh tapper igen hOrselgangar
sa art oroninfektioner Hirtuppstar. I andra reser ar ogonen for stora i forhallande till skallen sa art de i
extremfall trillar ut-.,ellerar for sma sa art ogonloeken rullar in oeh noter pa ogat. Nagra raser har
forstorade huvuden oeh maste forlosas med kejsarsnirt diirfor art fodslovagarna ar for tranga. Allt derta
orsakas av gener som det naturliga urvalet skulle ha gallrat bort.

Naturligtvis undviker de fiesta uppfodare art avla pa djur som sjalva ar sjuka eller drabbade av defekter
oeh stOmingar. Med foriildradjur, som sjalva ar friska men ligger nara gransen till iirftliga skador, har
dolda rubbningar lagrade i sina arvsanlag. Niir deras arvsanlag kombineras kommer de dolda bristema i
dagen oeh avkommoma drabbas av de skador eller sjukdomar som man inte alltid ser men ofta anar
bOljan till hos fdJ:aldrama. Missriktade avelsmal af den forsta av orsakema till de okande arftliga
problemen i manga hundraser.

En ras maste uppna en viss enhetlighet i utseende for art aecepteras som ren. En vag art skapa exterior
likhet iir art bedriva inavel. Narbeslaktade djur bOr i stor utstraekning samma arvsanlag oeh ger darfor
storre enlighet hos avkomman iir pantingar mellan obesliiktade djur.

De parvisa genema, en i vaJje par fran fadem oeh en fran modem, fungerar som ert naturens skydd mot
genskador. Niir fOraldrama iir obeslaktade oeh biir olika gener okar chansen art atminstone den ena
genen i varje anlagspar hos avkomman ar normal. Om foraldrama iir nara slakt oeh bar samma skadade
anlag kan det dubbleras hos avkomman. Naturens skydd mot skadade gener upphavs vid inavel.
Diirmed skapas allvarligaproblem med sviktande halsa oeh livskraft hos inavlade djur. Inavel ar den
andra- orsaken till de okade arftliga problemen hos villa hundar oeh har sin grund i uppfodares bristande
kunskap om gensystemets uppbyggnad oeh funktioner.

Den vanliga uppfattningen har varit art hundar iir motstandskraftiga mot inavel. Man har trort art vargar
som i frihet lever i sma fioekar oeksa parar sig med nara slaktingar inom fioeken. Art.de sedan inte
drabbats av inavelsskador har man antagit bero pa art de har nagot inbyggt skydd mot inavel. Det
skyddet skulle da oeksa finnas hos hunden, som iir en niira slakting till vargen. Men vargen drabbas lika
hart av inavel som de fiesta kanda daggdjur, hos skandinaviska djurparksvargar har den bland annat lert
till omfartande spridning av arftlig blindhet, se Svenska vargar hotas av inavel FoF/95.

Den tredje orsaken till problem i hundaveln skulle kunna kallas for oplanerad inavel. Grunden for denna
ar en kombination av missriktade avelsmal eller tavlingsiver oeh okunskap om verkningama av avel
med alltfor ra individer.

Ju fier tavlingsgrenar man har desto fier hundar kan koras till vinnare. Inom hundaveln har det lert till
en stundvis narmast absurd uppsplittring av raser. I vissa lander skall exempelvis pudel avlas i 4
separata storleksvarianter med 5 skilda frlrgtyper inom varje storleksgrupp. I praktiken rar man da inte
mindre an 20 olika raser av pudel art tavla med. Ayen om det ar ert extremexempel sa har vi i Sverige
mer an 230 olika hundraser. Inom Fel, den intemationella hundorgani~tionen som den svenska



kennelorganisationen ar ansluten till, erkanns bortat 450 olika raser. Fier befars tillkomma efterhand
som de osteuropeiska landerna vill ha sina lokala stammar erkanda som nya natiol1ella raser.

Aven om manga hundtyper ar kanda sedan arhundraden tillbaka sa ar uppdelningen i raser med stangda
stambOeker en Sell foreteelse med bara ea 100 ar pa naeken. Fordelen med rasuppdeIningen ar en okad
mojlighet art astadkomma hundar med viss enhetlighet i storiek, typ oeh andra egenskaper. Valpkoparen
kan da ra en aning om hur den vuxna hunden kommer art se ut. Men alltfor manga raser, eller ert
felplanerat avelsarbete inom raser, gor oeksa art antalet avelsdjuri varje ras kan bli for litet fOr ett sunt
avelsarbete.

Hur stora djurstammar kravs fOr att en ras skall kunna MIlas livskraftig over manga generationer?
Asiktema i den fragan ar manga och ofta hauvisar man till hur sma spillror av djurstammar kunnat bilda
basen for livskraftiga populationer. Det galler exempelvis den skandinaviska baverstammen som
baseras pa mycket fa individer oeh den afrikanska geparden som nastan saknar arftlig variation.
Troligen har den en gang varit mycket nara utrotning med bara niigra fa exemplar kvar. De har sedan
bildat grunden lor den stam som nu finns. Men sadana exempel tillhor undantagen oeh turf allen i
naturens genetiska lotteri. Siidana djurstammar lever oeksa farligt. De har ett starkt begransat skydd mot
infektioner. Genom art alla dessutom ar lika varandra kan de drabbas av omfattande epidemier om
oturen ar framme.

ViU man i ett planerat avelsarbete forsakra sig om att Mlla en djurstam frisk kravs att antalet aveIsdjur i
varje generation inte sjunker ned under kritiska nivaer.Annars blir djuren snabbt nara siakt med
varandra oeh inavel framtvingas aven om man forsoker undvika den. I avelslaran anvauder man som
jamforelsematt pa risken fOr inavelsskador oeh genforluster i en ras nagot som kallas for den effektiva
populationen. Den effektiva populationen defmieras da som det antal djur som vid lika konsfOrdelning
oeh slumppaming skulle ge samma okning av inavelsgraden som man ratt i den verkliga stammen av
djur. En tumregel ar da att den effektiva populationen inte bOr understiga 100 individer, dvs motsvara
50 avelsdjur av vardera konet i slumppaming, i vaJje generation. En annan tumregel ar art den effektiva
populationen normalt inte ar stOrreJin1 ggr antalet i aye! anvanda oeh relativt obesiaktade handjur.

I hundaveln ar rasema manga" oeh flera av dem myeket sma till individantal. Dessutom begransas
antalet handjur starkt. Nar uppfodama inte har nagon gemensam aveisplanering vet som regel inte
tikagama vilka hanhundar som anvauds oeh hur ofta de parar. Nar enhanhund blir popular, framfOr allt
genom utstallningsframgangar, efterfriigas han som parningspartner till manga valpuppfodares tikar.
Darmed minskar antalet anvanda handjur oeh den effektiva populationell sjunker da ofta ned under
kritiskt Iaga nivaer.

Ayen i raser med mer an 2000 fodda valpar per ar forekommer det art inaveIsgraden okar sa snabbt att
avelsarbetet motsvarar siumpparning i en stam med mindre an 50 hanar oeh 50 tikar. Diagrammet
nedan visar att avelsarbetet aven i hundraser med hOga registreringssiffror ofta bedrivs som om man
bara hade ett begransat antal djur i avel. Orsaken ar alltid overanvandning av enskilda hanhundar.
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Inavelsskador bOIjar bli markbara pa allvar nar inavelsgraden stigit upp till 20-30%. I raser dar inaveln
okar mer an 1% per generation ( viIket motsvarar en effektiv population om 50 djur) drojer det 20-30
generationer innan man marker av de problem med halsa och Iivskraft som inaveln astadkommer. Nar
rasema ar grundade pa ett ratal individer, sa att nara slaktskap inte kunnat undvikas i bOrjan, visar sig
inavelsskadoma snabbare.
Till skillnad fran vad de fiesta tror ar vara hundraser inte sarskilt gamla som rena raser. Den mycket
strikta rasaveln har i manga fall inte mer an ca 50 ar pa nacken och bara i ett ratal fall mer an 100 ar.
Flertalet hundraser ar just ibOrjan av den tidsperiod da inavelsskadoma kan forvantas bOrja visa sig pa
allvar. Om inga planerade motatgarder genomfors kommer med stOrsta sannolikhet problemen inom
rasaveln att forvarras kraftigt de narmaste 10-20 aren.

Svenska kenneIklubben gor betydande anstrangningar att komma till ratta med en del av de problem
som hundaveln uppvisar aven om man annu inte helt vill se de sviirigheter med uppsplittring i sma
hundstammar som den egna tavlingsverksamheten bidrar till att skapa. Sedan manga ar genomfors dock
i fIera raser sk genetiska bekampningsprogram, i fIera fall med god framgang. Med avelsurvalet har
man lyckats driva tillbaka forekomsten av en besvarande hOftledsdefekt i manga raser. Fran mitte av
I970-talet till slutet av 1980-talet hade, for att namna nagra exempel, andelen hundar med defekten
minskat fran 60 till 49% hos sankt bernhard, fran 55 till 36% hos new foundland, friin 36 till 13% hos
rottweiler oeh fran 34 till 20% hos schafer.

Man satsar oeksa, i samarbete med Sverige Lantbruksuniversitet oeh forsakringsbolaget Agria, resurser
iforskning for att nfumare kartlagga nedarvningen av en rad arftliga sjukdomar oeh defekter oeh
effektema av avel i sma hundstammar.



Bekampningsprogram utan andra atgarder racker dock inte som botemedel mot de problem som
hundaveln borjat visa. I manga raser lit regler for begransning av utnyttjande av enskilda individer ert
sart art skapa forutsattningar for ert sundare avelsarbete. Andra raser har redan passerat den grans dlit
inavelsskadoma inte later sig repareras inom rasen. Den totala fOrlusten av gener, raknat over alla
hundraser, ar dock sannolikt inte slitskilt stor. Genforlusten drabbar slumpmassigt sa art inte samma
gener forloras i aHa raser. Raskorsning erbjuder dlitfor en vag art aterstaHa balansen i de litftliga anlagen
for de raser som rakat illa ut. Raskaraktarer kan bevaras bade i typ och funktion genom art korsa
narbeslaktade raser med varandra fOr art sedan aterkorsa till respektive ursprungsras. Rasavelns stora
fOrdel - art erbjuda valpkopare en varudeklaration sa art de vet vad valpen vaxer upp till for sorts hund -
kan da bevaras samtidigt som hundama blir friskare och friare fran litftliga skador.

Vi vet genom forskning art hundars beteende visar bettydande iirftlig variation. Mentala egenskaper
som inte langre utsarts for ert bestamt urvalstryck kommer darfor sakta art upplosas och vara
saHskapshundars beteende kommer art i okande utstrackning skapa problem. Exempel pa sMan negativ
utveckling fmns redan i vissa raser. Man kan inte gama beglita art modema tatortsIhiinniskor skall bOrja
jaga eller valla med sina hundar. Men da kravs i stiillet andra former av provning av hundamas
mentalitet innan de rar ga i aye!. Det ar en viktig framtida uppgift art utveckla tester sa art ocksa
hundamas mentala egenskaper , och inte bara deras utseende, blir en viktig del av avelsurvalet.

Sa sent som i februari i ar (1996) tog Iordbruksverket beslut om nya foreskrifter om hund- och
karthallning. Dlit ingar ocksa nya regler for avelsarbete i vilka det sags: Djur som nedarver
missbildning eller andra egenskaper som medfor lidande for avkomman eller paverkar avkommans
naturliga funktioner, far inte anvandas i avel. Ett djur far inte heller anvandas i avel om det nedarver
disposition for hogfrekvens allvarliga sjukdomsfall eller jOrlossningssvarigheter eller om det saknar
formaga att foroka sig pa ett naturligt satt.

Det ar inte troligt art de nya foreskriftema rar nagon omedelbar och dramatisk inverkan for enskilda
hunduppfodare. Pa sikt blir det emellertid nOdvandigt for kennelklubbama art skriva om sina
rasbeskrivningar sa att de mest extrema exteriOravvikeIsema fOrsvinner. Ihoptryckta nosar, som medfor
andningssvarigheter, kan knappast langre accepteras som rasnorm. Inte heller sa stora huvuden att
forlossning ofta maste ske med kejsarsnitt. En rad andra extrema avvikelser i kroppsbyggnad kommer
med all sakerhet ocksa att granskas med den nya foreskriften som bakgrund. Tendensema att i vissa
raser ga runt pamingsoformaga genom att anvanda insemination [mus ocksa anledning art diskutera. Ert
lit dock sakert. Vi kommer art pa sikt ra se friskare hundar till gliidje for den valpkopande allmanheten.

Utseende och temperament, Iaraktighet och samarbetsvilja ar alIa forhallandevis starkt arftligt styrda.
Det innebar en risk att ra en hund med iirftliga svagheter nar man koper en valp. Men det ger ocksa
mojligheter art gardera sig mot kop av en problemhund. Kontrollera forst vilka raser som har
forhallandevis ra problem i veterinlitstatistiken. Forsakringsbolagens Iista lit en kalla, med radfraga
ocksa giirna nagon erfaren hundveterinlit.

For egenskaper med stark arftlig styming galler art slaktingar har en tendens att likna varandta dlitfor att
de i stor utstrackning bar pa samma arvsanlag. Kontrollera darfor bade foraldrar och om mojligt tidigare
heI- eller haIvsyskon innan Du koper en valp. Hittar Du inga problemhundar bland de narmaste
sIiiktingama lit risken avsevart Iagre art den valp Du just tanker kopa skall bli en hund med problem om
Du hanterar den ratt.

Om Du inte tanker tavla med Din hund pa utstallningar eller bruks- ochjaktprov och inte tanker
anvanda hunden i avel, sa ar rasrenhet inte nodvandigt. En korsningshund ar ocksa en hund. Tack yare
att den inte ar inavlad ar risken for fuftliga sjukdomar och skador som regel mindre an i manga av de
rena rasema. Det kan dock vara ert lotteri art kopa korsningsvalp eftersom man inte med nagon storre



sakerhet kan saga hur valpen kommer att se ut som vuxen. Storleken hamnar dock 80m regel nagonstans
mitt emellan de biida f6raldrarna.


