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Avelsarbetet 2017 

 
Under 2017 har arbetet rullat på bra. 16 kullar har fötts i samverkan med avelsrådet av totalt 30 registrerade 
kullar, men det är inte alltid det går bra, det finns även10 misslyckade parningar. Oftast beror det på att det 
inte blivit någon hängning eller så har tikarna gått tomma. Utöver dessa finns även några som vi saknar 
återkoppling på, där vet vi inte vad som hänt men vi kan ju konstatera att inga valpar registrerats i vart fall. 
Förhoppningsvis får vi färre misslyckade parningar i framtiden. 
 
Vi har all anledning att vara glada åt antalet utställda hundar 2017, 205 individer och 91 av dessa gjorde sin 
utställningsdebut 2017. ”Jubileumsutställningen” i Lycksele banade till stor del väg för detta resultat, för där 
bedömdes inte minde än 85 individer. Antalet utställda individer har ökat med runt 50 % mot föregående år. 
 
Jaktprovsverksamheten ser även den mycket bra ut och även här finns en ökning med 50 % på antalet 
individer mot föregående år. Även det genomsnittliga resultatet på jaktprov är snäppet bättre än i fjol. 
 
Hälsan är också fortsatt bra. Få fall av epilepsi är inrapporterade, men vi ser att antalet diagnoser av 
patellarluxation ökar. Det är egentligen inte konstigt då undersökningsfrekvensen mångdubblats de senaste 
åren, och ju fler vi undersöker, desto fler fall kommer vi att hitta.  
 
Önskvärt vore om fler meriterade hanhundar kunde läggas på täckhundslistan. De senaste årens trend att en 
övervikt av de meriterade hundarna är tikar verkar fortsätta För att vi bättre ska kunna matcha och förfina 
aveln i framtiden bör det bli fler meriterade hanhundar med olika utseende, stamtavlor och egenskaper att 
välja på för tikägarna. 
 
I det stora hela får 2017 ses som ett mycket bra år för norrbottenspetsen. Det blev även en norrbottenspets 
som blev nordisk mästare detta år vilket var passande då norrbottenspetsen fyllde 50 år. 
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Registreringar 
2017 registrerades 152 hundar och det är en stor del som hamnar i södra Sverige där ägarna oftast väljer bort 
fågeljakt. De kallas för allroundhundar, avlas och säljs för att användas på klövvilt. Det är viktigt att vi 
känner till detta och förblir medvetna om att de inte avlar enligt SSF:s målbilder. Dessa hundar kan därför 
inte ses som någon större tillgång i den totala populationen, så länge som de inte kan visa upp på jaktprov att 
de faktiskt fungerar för fågeljakt. Importerna har aldrig varit fler, 19 stycken! Det är mycket positivt och 
kompenserar för att bara 2 tikar parades med utländska hundar i nordiska samarbetsgruppens regi. Vi får 
hoppas att de flesta av importerna jaktprovsmeriteras och kommer in i avel. 
 
 

 
 
 
2017 registrerades 30 svenskfödda kullar (133 valpar). 16 kullar (53 %) av dessa har avelsrådet godkänt och 
varit inblandade i. Totalt 30 tikar och 28 hanhundar har använts enligt SKK:s databas. Kullstorlekens snitt är 
i fortfarande 4,4 valpar/kull.  
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Hälsa 
 
Ögon 

Ögonlysning har skett på 105 individer. 92 fick ögon UA men hos 12 hundar finns det någon form av 
anmärkning. Ett par hundar har lysts flera gånger och kan dessutom ha flera diagnoser på höger och vänster 
öga. Bland dessa finns även de täckhundar som vi använt utomlands så alla är inte svenskregistrerade. 
Följande diagnoser har noterats: 
PPM, iris-iris måttlig 1 
Distichiasis 2 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex främre, måttlig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftlig 1 
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, måttlig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 2 
Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 
Retinopati. Ej ärftlig 1 

Det är anmärkningsvärt att samma diagnos har skiftande bedömning av ärftlighet och man kan fundera över 
om enbart klinisk undersökning med ögonlysning är ett tillförlitligt sätt att bedöma en åkommas ärftlighet. 
Därför arbetar vi efter en enkel regel. Icke jaktprovsmeriterade hundar och hundar som inte har ovanligt 
goda egenskaper dokumenterade på prov får inte ha någon anmärkning alls på ögon, utan parning avslås då. 
Finns det däremot dokumenterade goda jaktliga egenskaper och ögonåkomman inte är diagnosticerad som 
ärftlig, försöker vi bland annat genom att studera stamtavlan bedöma sannolikheten för ärftlighet, och 
parning kan vara aktuell trots ögonlysningsresultatet. Det finns gott om hundar utan anmärkning på 
ögonundersökning, medan hundar med dokumenterad god jaktduglighet är en bristvara. Uppföljning av 
avkommorna blir viktig i de fall när föräldradjuren har anmärkning vid ögonundersökning.  
 
Patellarluxation 

Vi har som starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska kontrolleras för patellarluxation. 54 
hundar har undersökts 2017 och där har 50 passerat utan anmärkning, medan 4 har fått diagnosen ”medialt 
grad 1”.  Inte alla som kollar patella går vidare i avel men det är jättebra att hundarna ändå kontrolleras. Vi 
jobbar vidare med att försöka förmå ägarna kontrollera patella på sina hundar. Mörkertalet har tidigare varit 
stort, men tack vare att allt fler hundar kontrolleras, kan vi räkna med att fler sjuka hundar kommer att hittas. 
 
Epilepsi 

4 nya fall av epilepsi har inrapporterats, vilket är ungefär som antalet insjuknade hundar tidigare år. Det är 
inte alarmerade men ändå väldigt viktigt att det kommer till vår kännedom. Avelsrådet har bra stöd i 
RasData för att på ett enkelt sätt hjälpa medlemmarna med rådgivning och förståelse angående epilepsi när 
de hör av sig med sina avelsplaner vilket de alltid är välkomma att göra. 
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Jaktprov 
166 jaktprovsstarter (varav 39 rörliga prov), fördelade på 77 individer. Mycket glädjande är att flera hundar 
gjort jaktprovdebut under 2017, totalt 32 nystartande individer (16 hanar och 16 tikar). Detta är mycket 
positivt, då det ger bättre förutsättningar att utvärdera tidigare avel och att avla på jaktprovsmeriterade 
hundar i framtiden. Alla hundar har kanske inte lyckats jättebra på sitt första prov, men de kommer 
förhoppningsvis igen nu när första provet är genomfört. Hanarna har tillsammans gjort 63 starter och tikarna 
103 och medianpoängen för samtliga prov ligger på 44,5 poäng. Totalt sett jaktprovsverksamheten 2017 ett 
stort kliv framåt både i prestationer och antal, en ökning med 50 % så vi har verkligen all anledning att vara 
glada och stolta åt denna utveckling. 
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Utställningar 
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 13 nationella utställningar med 268 starter för 
norrbottenspetsar. SKK har arrangerat 5 nationella utställningar med 9 starter och 14 internationella 
utställningar med 30 starter. Totalt blir det 32 utställningstillfällen med 310 utställningsstarter fördelat på 
205 hundar. Undrar om det kommer stå sig som en toppnotering framöver, kul att det händer samma år som 
vi firar 50 år. Jätteutställningen i Lycksele med inte minder än 85 bedömda norrbottenspetsar la grunden för 
detta resultat. Könsfördelningen på utställningar är precis som det varit de varit de senaste åren till tikarnas 
favör, även om det är ganska jämt (114/91). Det genomsnittliga antalet norrbottenspetsar på SSF:s 
utställningar 2017 landar på så mycket som 20 hundar, medan det för SKK:s utställningar endast blir 2! 
Konkurrensen är alltså obetydlig på en SKK utställning vilket kan vara värt att notera. Vi ska även glädjas åt 
att 91 individer (48 tikar och 43 hanar) gjort sin utställningsdebut under det gånga året. I december fanns en 
norrbottenspetsmonter på hundmässan i Stockholm. Där gjorde Christina Ingve med sin sambo Anders 
Jonsson samt Jan Stark som rest ner enbart för detta event ett fantastiskt jobb. Många hade frågor om vår ras 
och fick dem såklart besvarade. Många var nyfikna på jaktformen och våra hundar, vilket är väldigt 
glädjande. Vi vill rikta ett stort tack till de som frivilligt ber om att få detta uppdrag. 
 

 
 
 

Nya registrerade championat 2017 
1 tik har fått CIB 
2 tikar och 2 hanar har erövrat SE JCH. 
4 tikar och 2 hanar har erövrat SE UCH. 
1 Tik har dessutom erövrat NO UCH, FI UCH och NORD UCH 
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Nordiska Samarbetet 
Vi har parat 2 tikar utomlands som genererat 2 svenskfödda kullar. En norsk tik parades med en svensk 
täckhund men där dog tyvärr alla valpar efter några veckor, för övrigt har ingen nordisk tik har parats i 
Sverige med någon svensk täckhund i SSF:s regi.  

 

Övrigt 
Jaktlig meriteringsnivå hos föräldradjuren till kullarna 2017. 
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Avelsarbete Norrbottenspets 2013 2014 2015 
 

2016 2017 

  

Antal födda kullar, totalt 26 31 32 22 30 
-‐   varav  rek/samråd  med  avelsråd   20 40 19 12 16 

Antal parningar som avråtts 2 2+1 3 2 2 
– men genomförts ändå  0 0 0 0 

– som ej genomförts 2 3 3 2 2 
Antal födda individer 123 127 154 97 133 
Antal använda tikar 26 31 31 22 30 
-‐          varav  minst  2:a  pris  jaktprov   7 8 7 4 7 
-‐      varav  utställningsmeriterade  (minst  Very  Good)   21 20 19 11 17 
Antal använda hanar 21 27 26 19 28 
-‐          varav  minst  2:a  pris  jaktprov   9 8 12 5 6 
-‐      varav  utställningsmeriterade  (minst  Very  Good)   17 21 24 11 18 
Inavelsgrad fem generationer 

0,8 % 1,3 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % -‐   medeltal  samtliga  parningar  (SKK)  
  -‐   medeltal  parningar  via  avelsråd     0,38 % 0,33 % 0,85 % 
  Avelsutbyte via avelsråden Norden      
 -‐   Svenska  tikar  som  parats  utomlands     3 5 2 

 -‐   Svenska  täckhundar  som  använts  till  
utländska  tikar.     0 1 0 

Registreringar 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Tikar (varav importer) 53 (7) 78 (7) 75 (4) 57 (7) 71 (11) 
Hanar (varav importer) 59 (3) 64 (1) 85 (2) 51 (4) 81(8) 
Totalt (varav importer) 112 (10) 142 (8) 160 (6) 108 (11) 152 (19) 

Hälsostatus 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Ögonundersökningar 
83 97 79 87 105 

  

Antal undersökta 
UA 72 93 77 79 92 
Med Diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), övriga 5, (1), 6 4, (-), - 2, (-), - 1, (3), 4 4, (2), 8 

EP 
1 2 0 3 4 Antal nya fall 

Patella luxation 
23 25 15 36 54 

  

Antal undersökta 
UA 23 24 15 34 50 
Med diagnos  1 0 2 4 

Tandbortfall 
     Kommentar 

Meritering 2013 2014 2015 2016 2017 

  

Jaktprov 
104 (47)  120 (51) 139 (56) 118 (53) 166 (77) – Antal starter (varav individer) 

– Antal 1:a pris 2 10 8 13 18 
– Antal 2:a pris 9 16 10 10 20 
– Antal 3:e pris 21 30 39 25 37 

Utställning 
188 (138) 189 (142) 199 (138) 200 (143) 310 (205) – Antal starter (varav individer) 

– Antal till pris – CK/Cert 56/15 39/11 47/13 52/11 84/22 
– Antal pris –  Excellent 73 71 81 85 124 
– Antal pris – Very good 52 67 61 73 106 

– Antal pris – Good 47 39 43 31 64 
– Antal – Sufficient 14 6 11 4 13 
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”Nobsmontern” stora hundmässan i Älvsjö 2017. 

 
 
Det var allt från oss i Avelskommittén för Norrbottenspets.  
Micke Åsman, Rickard Näslund, Göran Hofling och Bengt Wahlin 
 


