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Hovedmål
Overføre prinsipper
fra avl på
produksjonsdyr til avl
på hund

I Norge er det NKK som har det overordnede ansvar for
hundeavl og hunderaser, men forvaltningen av den enkelte rase
delegeres til de respektive raseklubber.
Norsk Elghundklubbers Forbund tok derfor kontakt med
BioBank og resten av avlsmiljøet på Hamar for å se på
muligheten for å overføre prinsipper fra avl på produksjonsdyr
til avl på hund. De to rasene vi bruker som modell for hundeavl
er Norsk Elghund grå og Norsk Elghund sort.
Dette initiativet har resultert i et forprosjekt som ble gjennomført
i 2013, og en søknad til et hovedprosjekt som skal vare fra 2014
til 2016.

Avl på elghund

Eksteriør

Jaktegenskaper

Elghundrasene er
funksjonelle raser, og
eierne har stort fokus
på forbedring av
jaktegenskapene til
hundene. Samtidig er
de som hundeeiere
flest opptatt av at
rasestandardene skal
følges i avlen.

Delmål I
o Utvikle avlsverdier for
jakt-, eksteriør- og
helseegenskaper
• På grunn av manglende tallregistreringer
av eksteriør og helseegenskaper ble det

kun fokusert på jaktegenskaper

.

o Fremstille tjenester for
innavlskontroll
Foto: Vibeke Brath

Delmål II

o Etablere tjenester for
vevsprøvetagning og lagring
av biologisk materiale
o Tilrettelegge for bruk av
genotypedata i avlsarbeidet

AVLSVERDI

En avlsverdi er en tallfesting av et individs genetiske verdi for en eller flere
egenskaper.

Avlsverdier har vært brukt til å velge ut dyr i
avl på produksjonsdyr i Norge siden 1950
tallet. Harald Skjervold må nevnes som en av
pionerene i dette arbeidet her til lands.

slektskap registreringer
Prinsippene for å estimere en
avlsverdi er at man har tilgjengelig
informasjon om et individ sine
slektninger, man har registreringer
for egenskapen, både på individet
selv og slektninger, og man har
informasjon på en del faktorer som
kan være med å påvirke
egenskapene. Slike faktorer ønsker
vi å korrigere for, slik at dyr
sammenlignes på et mest mulig likt
grunnlag. Eksempler på faktorer
som påvirker resultatet på ei
jaktprøve vil være kjønn, alder på
hunden, vindforhold, elgtetthet,
snødybde, om det har vært rovdyr i
området i det siste og så videre.

Statistikk

avlsverdi

miljø/støy

genotype

BALDER

7 poeng på jaktprøve

MIA

Hannhund = -0.5 poeng
Avkom = + 2 poeng

Avkom = -0.5 poeng

Her skal jeg komme med et konkret eksempel for hvordan vi regner avlsverdi for to hunder: Balder og Mia.
Begge har gått til 7 poeng på egenskapen søk på ei løshundprøve.
Balder er hannhund og hannhunder presterer i gjennomsnitt 0.5 poeng bedre på løshundprøver enn tisper.
Balder får derfor litt trekk i sin prestasjon for at han er hannhund. Dette for at vi skal kunne sammenlikne
hunder på samme grunnlag. Videre har Balder avkom som har prestert veldig bra for egenskapen søk.
Slektningers prestasjoner gjør dermed at han blir belønnet for dette. For Mia sin del så har derimot ikke
avkommet prestert noe særlig bra. Hun blir dermed trukket litt på grunn av dette. Informasjon fra slektninger
brukes til å sannsynliggjøre at en hund er god/dårlig på grunn av genetikk.

Etter litt tallknusing ender derfor Balder opp med en avlsverdi for egenskapen søk på 110 og Mia får en
avlsverdi på 98. Avlsverdiene er standardisert slik at gjennomsnittet er 100. Balder har derfor en bedre avlsverdi
enn gjennomsnittet, og Mia en dårligere avlsverdi enn gjennomsnittet.

Avlsverdi: 110

Avlsverdi: 98
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I avlsarbeid i små populasjoner er det viktig å bevare genetisk
variasjon. Det er også viktig å løfte blikket opp fra enkeltindivider
og over til populasjonen i sin helhet. Figuren viser gjennomsnittlig
innavlsnivå for rasen NES over tid. Økningen pr generasjon viser
en økning på 0.8 pr generasjon, og viser at rasen NES har vært
flinke til å holde fokus på å begrense innavl. Dette er veldig bra!

Gjennomsnittlig innavl rasen NEG
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Figuren viser gjennomsnittlig innavlsnivå for rasen
NEG over tid. Økningen pr generasjon viser en
økning på 0.3 prosent pr generasjon, og viser at
rasen NEG også har vært flinke til å holde fokus på å
begrense innavl. Dette er også veldig bra!

Egenskaper jaktprøve løshund
Søk
Evne til å finne elg
Evne til å stille elg
Losarbeidets kvalitet
Påhengelighet

(Foto: Johan Trygve Solheim)

Oppførsel/evne til å stille elg
Hørbarhet
Lyden av målet
Samarbeid
Lydighet

Moment 1 og Moment 2
Prosjektet så på hvordan poengskalaen er
brukt i de ulike momenter. Fullstendige
resultater ble presentert i elghunden nr 2
2013.

1: Søk

2: Evne til å finne elg
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Figuren til høyre under viser at for enkelte momenter så kan en med fordel
bruke skalaen bedre. Hvis variasjonen i fordelingen av poeng under ei
jaktprøve er veldig liten, så betyr dette at det er vanskelig å skille gode og
dårlige individer.
SUMPOENG

Moment 5. Sporing
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Poeng på x-aksen, antall hunder med registrert poeng på y-aksen

Kunnskap er makt!

Gode registreringer gjør at man lettere kan avle en egenskap i ønsket
retning

Når vi har funnet ut hvilken egenskap vi ønsker å avle på må vi finne
ut hvordan vi registrerer den egenskapen på en best mulig måte.
Fokus på objektivitet og standardisering av registreringene skal sikre
at man faktisk måler den egenskapen en er opptatt av, og i størst mulig
grad sikrer at en får samme resultat hvis en registrerer den samme
egenskapen to ganger etter hverandre
Hvordan egenskapen registreres og hvor nøyaktig er også viktig.

Hva er god datakvalitet?

• Riktige registreringer
• Måler du det du ønsker å måle?
• Alle skal registreres, også de dårlige
• Inkludere tilleggsopplysninger (f.eks kjønn, dommer, sesong)
• Riktig dato
• Uten etterslep

Samle inn DNA
• Vevsprøve, eks kinnsvaber
o Kan brukes til å BEKREFTE slektskap
o Egner seg til mikrosatelitt undersøkelser

• Blodprøve
o Ofte et krav til mer høyoppløselige undersøkelser
o Kan brukes til å BEREGNE slektskap
o Finne markører/gener med biologisk relevans
• Enkelt base mutasjoner (SNP)
• Helgenomsekvens

DNA

Vevsprøver fra over 1000 hunder lagret i BioBank på Hamar
912 analysert for ISAG slektskapsmarkører
96 analysert for 170 K SNP chip
Det er ønskelig å presisere at disse vevsprøvene er hundeeiers materiale,
og at de står fritt til å bruke de som de vil.

DATAGRUNNLAG AVLSVERDIER JAKTPRØVER

NEG LAUS
Prøver fra årene 2000-2015
Inntil 6 prøver pr hund
Totalt 6733 jaktprøver fordelt på 2500
hunder
55000 individer i slektskapsfila

NEG BAND
Prøver fra årene 1995-2015
Inntil 6 prøver pr hund
Totalt 5300 jaktprøver fordelt på 2100
hunder
55000 individer i slektskapsfila

NES BAND
Prøver fra årene 1995-2015
Inntil 6 prøver pr hund
Totalt 2250 jaktprøver fordelt på 830
hunder
6500 individer i slektskapsfila

Korrigeringer i modellen
I analysene har det blitt tatt hensyn til:
Kjønn på hunden
Sesong og mnd prøven har blitt gått
Alder på hunden (i år)
Prøvenummer på hunden (om det er prøve nr 1,2….6)

Dataene var ikke komplette for å kunne inkludere:
Dommer, elgtetthet, markgrunnlag og værforhold

Noen resultater arvbarheter:
• Søk: 8 %
• Bruken av målet: 14 %
• Samarbeid: 1 %

Flere arvbarheter er presentert i
Elghunden nr 3 2014 og i
studieheftet om avl tilgjengelig på
NEKF sin hjemmeside.

I prosjektet fant vi generelt lave arvbarheter for
jaktegenskaper. Dette var ikke uventet, da dette også
er vist i tidligere studier av bruksegenskaper på hund.
Lave arvbarheter viser at det er viktig å ta i bruk
tilgjengelige verktøy for å kunne gjøre en sikker
seleksjon. Jeg ønsker også å presisere at det at vi fant
lave arvbarheter i dette prosjektet ikke betyr at
arvbarhetene nødvendigvis ER så lave, men ut i fra
det datamaterialet vi hadde tilgjengelig, så var det de
resultatene vi fikk.

På Aninova sin hjemmeside er det mulig å søke opp avlsverdier på enkelthunder hvis du har et
registreringsnummer. Det må presiseres at det ikke er tatt hensyn til de siste års prestasjoner, så avlsverdier
og slektskapsverdier vil ikke være oppdatert og gjenspeiler IKKE DAGENS verdier for de ulike hunder. Fra
menyen opp til venstre er det lenker til YOUTUBE demonstrasjon av portalen og også et studiehefte i avl.
Publiseringsportalen er en BETA versjon, og er et eksempel på hvordan verktøy som kan utvikles videre.
Publiseringsportalen er ikke en del av FoU prosjektet og har i sin helhet blitt finansiert av Aninova.

