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Avelsarbetet 2021 
 
Under 2021 har arbetet intensifierats med 50 planerade parningar som resulterat i 33 kullar i samråd med 

avelsrådet, det finns 10 misslyckade eller uteblivna parningar på papperet. Totalt föddes 48 kullar under 

2021. Jaktprovsverksamheten ser bra ut trots att pandemin verkar ha spelat roll på antal starter, 95 

individer har startat på jaktprov fördelat på 52tikar och 43 hanar. Hälsan är också fortsatt bra. Inget fall av 

epilepsi är inrapporterade, 83 st har kontrollerat knäleder vilket är bra. 

Önskvärt vore om fler meriterade hanhundar kunde läggas på täckhundslistan. Då vi har som målsättning 

att erbjuda 3 alternativ på täckhundar till tikarna så borde det finnas 3 gånger så mycket meriterade hanar 

som tikar, verkligheten är i princip den omvända vilket känns aningens frustrerade. Men i det stora hela 

får 2021 ses som ett bra år för Norrbottenspetsen trots att vi varit begränsade av Corona pandemin. 

Registreringar 
2021 registrerandes 225 hundar varav 10 är importer. Detta är såklart väldigt positiv. 

2021 föddes 48 svenska kullar med tillsammans 215 valpar, 48 kullar (69 %) av dessa har avelsrådet 

godkänt och varit inblandade i. Totalt 48tikar och 40 hanhundar har använts enligt SKK:s databas. 

Kullstorlekens snitt är 4,6 valpar/kull.  

 

 

Blått fält i samråd med avelsråd 69% 

Grått fält utan samråd med avelsråd 31% 
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48 registrerade kullar 2021



 

 

Hälsa 

Ögon 

171 individer har ögonlysts, 72 hanar och 99 tikar, 18 av hundarna har någon form av diagnos det varierar 

huruvida det angetts som ärftligt eller ej men glädjande är att 153 är UA. 

En hund kan ha flera diagnoser på sina ögon, tex en förändring på höger och en annan på vänster, därför 

kan en hund förkomma flera gånger i SKK:s databas, då varje förändring specificeras för sig. 

En mekanisk skada av ögat anges även det som katarakt vilket är bra att känna till, i så fall anges den som 

Ej ärftligt och är såklart inget hinder för parning. Om er hund får en skada tex vid jakt så besök veterinär 

och få ett intyg på skadan. Vi följer alltid noggrant upp exakt vad diagnosen ”ej ärftlig” kommer sig av i de 

fall det dyker upp.  

Följande diagnoser har noterats: 

Diagnos Antal 

PPM, iris-iris lindrig 2 

PHTVL/PHPV, grad 2-6 1 

Övrig medfödd förändring i ögat 1 

Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 2 

Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig 1 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ej ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas 1 

Katarakt, partiell cortex, BPK, måttlig. Ärftlig 2 

Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig 3 

Katarakt, partiell cortex, punktformig, lindrig. Genetisk betydelse okänd 1 

Katarakt, partiell nukleus, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas 1 

Öga UA 153 

 

Patellaluxation 

Vi har som krav att hundar som ska användas i avel ska kontrolleras för patellaluxation. 83 hundar har 

undersökts 2021 och där har 78 passerat utan anmärkning, 4 har fått diagnosen ”medialt grad 1” som är 

den lindrigaste formen och 1 har fått diagnosen grad2. Det är inte alla som kontrollerat patella som 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 också räkna med att fler sjuka hundar kommer att hittas. Så gott som alla 

föräldrar till 2021 års kullar har patella kontrollerade föräldrar. De som inte har det har parat utan vår 

vetskap. 

 

 



 

 

Föräldradjur Kullar födda 

  Kombinationer   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021 

  patella, ua      patella, ua       3    6    5    5    12    17    23    35    41 

  okänt     patella, ua       8    8    12    11    11    7    7    5    5 

  okänt     okänt      15    17    15    6    10    6    4    5    2 

 

 

Epilepsi 

Inga nya fall av epilepsi har inrapporterats.  

Jaktprov 
178 jaktprovsstarter fördelat på 95 individer. 46 individer har gjort jaktprovsdebut. Hanarna har 

tillsammans gjort 43 starter och tikarna 52. År 2021 är ett litet kliv uppåt i antal starter totalt jämfört med 

2020, vi ser att dom som gör jaktprovsdebut har ökat något i antal vilket vi ser som positivt. Vi vill såklart 

tacka alla som meriterar sin hund på jaktprov och hoppas att ännu fler startar under år 2022 
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Prisfördelning 178 jaktprovstarter

1:a pris 29st

2:a Pris 32 st

3:e Pris 51 st

0 pris 66 st



 

 

Utställningar 
SSF:s lokalklubbar har tillsammans arrangerat 5 nationella utställningar med 160 starter, 97 Tikar (61%) och 

63 Hanar (39%) fördelat på 144 individer. Som alla vet så har Corona pandemin påverkat det mesta av 

utställningsverksamheten under 2021 så därför blir detta år ett riktigt bottenår i antal utställningar. Vi 

hoppas att denna pandemi kommer att ge sig och att vi kan gå på utställningar igen. 

 

 

 

Registrerade championat 2021 
4 tikar och 2 hanar har erövrat SE JCH. 

1 tik har erövrat C.I.B. 

Nordiska Samarbetet 
3 tikar har parats i Finland som sedan genererat 3 svenskfödda kullar, 1 finsk tik har parats med en svensk 

hane. Vi har haft god kontakt med både Norge och Finland via både telefon och mail.  

Pga Corona läget så var det svårt att göra parningar över gränserna men nu hoppas vi att med lättade 

restriktioner så kommer fler att välja utländska täckhundar, vi i avelsrådet hjälper gärna till med både tips 

och kontakter om någon vill para med en hund från våra grannländer så tveka inte att fråga om intresse 

finns. 
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Avelsarbete Norrbottenspets 2017 

 

2018 2019 

  

2020 2021 

  

Antal födda kullar, totalt 30 30 34 45 48 

- varav rek/samråd med avelsråd 
16 16 22 51 33 

Antal parningar som avråtts 2 0 1 2 1 

– men genomförts ändå 0 2 0 1 0 

– som ej genomförts 2 3 1 1 1 

Antal födda individer 133 129 155 187 215 

Antal använda tikar 30 29 34 44 48 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 7 8 6 11 10 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very 

Good) 17 18 25 

37 23 

Antal använda hanar 28 24 32 38 40 

-     varav minst 2:a pris jaktprov 6 11 12 32 21 

-   varav utställningsmeriterade (minst Very 

Good) 18 14 30 

44 25 

Inavelsgrad fem generationer 

0,9 % 0,7 % 1,4 % 

  

- medeltal samtliga parningar (SKK) 
0,6% 0,7 

  
- medeltal parningar via avelsråd 

0,85 % 0,67 % 0,88% 0,77% 0,6 

  Avelsutbyte via avelsråden Norden      

 
- Svenska tikar som parats utomlands 

2 3 3 2 3 

 - Svenska täckhundar som använts till 

utländska tikar. 

0 3 3 1 1 

Registreringar 2017 2018 2019 

  

2020 2021 

  

Tikar (varav importer) 71 (11) 72 (3) 95 (13) 103(3) 102(4) 

Hanar (varav importer) 81(8) 69 (9) 90 (8) 92(5) 123(6) 

Totalt (varav importer) 152 (19) 141 (12) 185 (21) 195(8) 215(10) 

Hälsostatus 2017 2018 2019 

  

2020  

  

Ögonundersökningar 

105 94 130 

  

  Antal undersökta 142 171 



 

 

UA 92 82 116 121 153 

Med Diagnos: Katarakt, (kat ej ärftl.), 

övriga 4, (2), 8 9, (1) 5 14, (1) 7 

6 (3) 9 18 

EP 

3 0 2 

  

Antal nya fall 4 1 

Patella luxation 

54 64 74 

  

  

Antal undersökta 63 83 

UA 50 58 72 62 78 

Med diagnos 4 6 2 1 5 

Tandbortfall 

   

  

Kommentar   

Meritering 2017 2018 2019 

  

2020 2021 

  

Jaktprov 

166 (75) 183 (76) 187 (85) 

  

– Antal starter (varav individer) 160(83) 178(95) 

– Antal 1:a pris 18 23 16 21 29 

– Antal 2:a pris 20 28 25 21 32 

– Antal 3:e pris 37 57 62 45 51 

Utställning 

310 (205) 272 264 (187) 

  

– Antal starter (varav individer) 156/88 160(144) 

– Antal till pris – CK/Cert 84/22     70/11 74/25 20/3 28/7 

– Antal pris –  Excellent 124 179 122 39 60 

– Antal pris – Very good 106 98 94 35 48 

– Antal pris – Good 64 75 38 20 36 

– Antal – Sufficient/disk 13 4 6 5 7/9 

 
Tack! 
 

Vi tackar ödmjukt de tik ägare som är ute i god tid före parning då det gör vårt jobb mycket lättare än om 

man hör av sig när tiken börjat löpa. 

Avelskommittén Norrbottenspets 

 


