MIN HANE - EN AVELSHUND?
Artikeln ar forfattad av Asa Lindholm pa uppdrag av SKK/ AK.

Ett framgangsrikt avelsarbete bygger pa att funktionella, trevliga, friska och fina hundar valjs
som foraldradjur till nastkommande generation. Tiken och hanhunden spelar bada en viktig
roll. Ar man en nojd agare till en bra hanhund ar det inte ovanligt att man sa smaningom
borjar fundera pa om han skulle kunna bli far till en valpkull. Kanske har man rentav blivit
tillfragad av en tikagare om det flnns mojlighet att lana honom fOr en paming.
Inom hundaveln ar det alltid tikagaren som valjer en pas sande avelshane till sin nasta kull.
Hanhundar som ar framgangsrika pa prov och utstallning ar ofta efterfragade. Det ar inte bara
deras vinster som gor dem attraktiva, det faktum att de har varit ute och visat sig har gjort det
mojligt for tikagare att se dem i fiera olika sammanhang och sjalva bilda sig en uppfattning
om deras fordelar och kanske ocksa brister. Hanar som inte meriteras pa nagot satt glOms latt
bort.
A andra sidan har under senare ar medvetenheten om hur viktigt det ar med genetisk
variation i hundpopulationema

vuxit. Matadoravel, det vill saga att en enstaka hanhund blir

far till ett stort antal valpar, ar en forlegad avelsmodell. Det innebar att bra hanhundar som
inte har anvants i aveln, som kanskehaF ett stamtrad som skiljer sig fran de fiesta andras, kan
vara av intresse for uppfodama.
Tikagare och uppfodare har ett stort ansvar fOr att hundaveln bedrivs pa ett bra satt. Men ~
det har du som hanhundsagare ocksa! Din hanhund kommer, i lika hog grad som tikama, att
paverka utvecklingen inom rasen och innan du lanar ut din hane ar det bra om du forbereder
dig noga. Det handlar om att vara fragvis och att vara arlig, det handlar om att fordjupasina
kunskaper och att ta konsekvensema som den okade insikten kan medfora. Oavsett hur trevlig
och fin din hanhund ar kan det handa att du kommer fram till att han inte haIler mattet som
avelshund ochatt du darfor inte bor lana ut honom.

Var hittar du den information du behover?
Ett tips ar att du borjar med att satta dig in i den Rasspecijika Avelsstrategin, RAS, for just din
hundras. Den finns pa rasklubbens hemsida. I RAS har klubben arbetat fram en nulagesbild av
rasen, man har satt upp mal for aveln och formulerat en strategi for att na dit. Fundera pa om
din hanhund och den valpkull han kanske kommer att bli far till ar i linje med strate gin och
bidrar till att fora rasen ett litet steg narmare malet.

Du ska ocksa kanna till Kennelklubbens Grundregler. Alla medlemmar i SKK ar skyldiga
att folja dessa regler. Har fipns allmanna regler om hundhallning men ocksa t ex avsnitt om
ave1setik.
Kennelklubben har en Avelspolicy som ger en god vagledning for hur avel ska bedrivas for
att vara "maIinriktad, langsiktig och hallbar" vilket ar grundtanken i SKK.
Det ar ocksa viktigt att du laser de registreringsbestammelsersom

galler for just din ras.

Olika raser har olika bestamme1ser fdr att valpar ska kunna registreras. For de raser som ingar
i halsoprogram, t ex HD - eller ogonprogram, galler att ave1sdjuren ska ha ett
undersokningsresultat

faststalltfore parning. Detta ar logiskt: eftersom rasen har ett

halsoprogram ar kannedom om sjukdomen/defekten en viktig aspekt vid valet avave1sdjur
och man ska darfor haett resultat innan man bestammer vilka hundar som ska anvandas i
aveln. Kontrollera rege1verk och bestamme1ser sa nara en eventuell parning som mojligt
eftersom det hander att de genomgar forandringar.

Fler informationskallor
Varje specialklubb har avelsfunktionarer som har god overblick over rasens population och
kan ge dig vardefull information. Forr i tiden hade ave1snid ofta till uppgift att rekommendera
hanhundar till tikagare men den rollep. har man allt mer frangatt. Istallet lagger man sig vinn
om att ha ett helhetsperspektiv och att kunna upplysa t ex en tikagare om vad som ar viktigt
att beakta i ave1n fOrjust den aktuella rasen ifraga. En del klubbar har dock hanhundslistor till
hjalp for tikagare som letar hane. Avelsfunktionaren kan tala om vad du bor tanka pa som
hanhundsagare och tipsa dig om vad du ska stalla for fragor avseende halsa etc till tikagaren.
De allra fiesta rasklubbar erbjuder sina medlemmar valphanvisning. Ta reda pa vilka krav
som stalls pa foraldradjuren for att kullen ska kunna formedlas via rasklubben redan innan du
lanar ut din hanhund.
Det finns en ijanst pa SKK:s hemsida som ar speciellt framtagen for att underlatta
avelsarbetet. Den heter SKK Avelsdata och kostar ingenting att anvanda. Det enda som fordras
ar att du registrerar dig med ett lOsenord vid rorsta besoket. Avelsdata har uppgifter om raser
bade pa populations- och individniva. Det betyder att du kan studera enskilda hundars
tavlings-, prov- och veterinarundersokningsresultat

men ocksa att du latt kan fa statistik over

en hel ras. Dessutom har Ave1sdata en funktion for provparning mellan tva hundar. Genom att
anvanda den kan du snabbt fa uppgift om inavelsgraden for en tankt kombination. SKK
avrader fran enskilda parningar med hogre inave1skoefficient an 6,25% , d v s dar hundarna ar

kusiner eller fumu narmare slakt. For en ras i sin helhet bor samma siffra inte overstiga 2,5%
pa arsbasis.
Din egen uppfodare, d v s den person som har fort upp din hanhood, har sakert oeksa stor
oeh vardefull kunskap om din hanes familjebild bade ifraga om fordelar oeh svagheter.
Uppfodaren kan tipsa dig om vad du bor se upp med, kanske om vilka kombinationer som kan
medfOra risk fOr olika problem. Det ar oeksa viktigt art du tar reda pa sa myeket du kan om
tiken oeh hennes familj. Skulle valpkullen fi1t ex halsoproblem paverkar det din hanhunds
framtida avelsvarde i minst lika hog grad som tikens.
Kennelkonsulenten i dirt Ian ar ytterligare en resurs som du kan ha gladje avo Konsulentema
gor besok hos Kennelklubbens medlemmar, i forsta hand uppfodarna, for art ge rad oeh st6d,
oeh -forart se till art hoodarna mar bra. Har du fragor kring uppfodning, hoodhallning eller
avtalsskrivning kan konsulenten hjalpa dig till rarta. Telefonnummer till konsulenterna i dirt
Ian far du fran SKK:s eentrala kennelkonsulentsekretariat,

tel 08-795 3000.

Mer andi ...
Art ta del avaIl information ar viktigt men till syvende oeh sist handlar ert avelsbeslut om din
egen hund. Forsok art se pa din hanhood objektivt.
han bra mentalitet? HD-program oehogonlysningar

At han

en helt oeh hallet frisk hund? Har

i all ara, men vad spelar de for roll om du

har en hood som har standig klada eller magproblem? Som kanske at livradd nat han traffar
frammande manniskor eller vagrar ga pa hala golv? Valpar arver inte bara sina foraldrars
I6retraden (oeh provmeriter eller tavlingsvinster arver de inte aIls!), negativa egenskaper
riskerar i lika hog grad art ga i arv till avkomman.
Det kan vara svart art sjalv avgora vilka kvaliteer ens hanhund har, eller saknar. Av den
anledningen ar det klokt art vaga in oeksa mer erfarna personers asikter oeh uttalanden. Ert,
eller ert par besok pa utstallning brukar ge en vink om hundens exterior. Kanske ordnar
speeialklubben nagon form av anlagsprov for rasens bruksegenskaper som ni kan delta pa. For
brukshundsraser ar det idag obligatoriskt art foraldradjuren har genomgart Mentalbeskrivning
Hood, MH, for art valpkullen ska kunna registreras. Oeksa hoodar av manga andra raser blir
MH-beskrivna vilket tillfor kunskap om deras mentalitet. En provmerit hos foraldradjuren
innebat art upppfodaren kan registrera valpkullen till rabarterat pris.
am din hanhood inte at utstalld fordras art han har ert veterinarintyg pa art bada testiklarna
finns pa plats i poogen for art en valpkull efter honom ska kunna registreras. Det intyget maste
vara utHirdat efter att han har fyllt sex manader.

lnom vissa raser har man halsoprogram som begransar hanhundsanvandningen

vilket innebar

att en hanhund bara far bli far till ett bestiimt antal kullar. Det kan da vara ide att endast lata
honom para ett par tikar till en borjan for skulle resultatet bli bra vill du nog ha ett antal
parningar sparade till tillfltIlen langre fram.
Det flnns ocksa andra skal till att gora ett uppehall efter nagra kullar. lute forran valparna
blir aldre kan de genomga de for somliga raser obligatoriska halsoundersokningama

oeh det

ar forst nar de har vuxit upp som man far en tydligare bild av deras halsa oeh mentalitet oeh
mojlighet att utvardera avelsresultatet. Skulle det visa sig att din hane larnnar t ex onormalt
hog proeent hoftledsfel, flera valpar med allergier eller andra defekter eller mentala problem,
bor han fortsattningsvis inte anvandas mer i avel.

Overenskommelser och avgifter
Innan en parning gor hanhoodsagaren oeh tikagaren upp om ersattning. SKK har tagit fram
ett parningsavtal dar man skriver ner sin overenskommelse oeh bada parter ooderteeknar
avtalet. Det flnns en gammal tradition som jamstaller parningsavgiften med priset pa en valp,
men generellt kan man val saga att pamingsavgiften inte foljt med i prisutveeklingen. Prata
med klubbens avelsfunktionar om vad oogefar en paming brukar kosta. En hanhoodsagare
kan teoretiskt satta vilket pris som h~lstpa sin hanhunds tjanster, men blir det orimligt baekar
nog oeksa den mest intresserade tikagare ur. I regel kan de fiesta tanka sig att betala lite mer
for att fa anvanda en valmeriterad hanhund.
Det ar vanligt att parningsavgiften bestar av tva delar: sprangavgift som man betalar vid
pamingstillffillet och en avgift for varje vaip. Somliga hanhoodsagare foredrar en
klumpsumma oavsett antal valpar. En vanlig uppgorelse ar att tikagaren betalar
pamingsavgiften i samband med art valpkullen registreras oeh innan hanhundsagaren satter
sin ooderskrift pa registreringsansokan.Mer

om avtal oeh uppgorelser hittar du i SKKs hafte

"A vtal".

An en gang:

Om du har en hood av en ras som ingar i ett hdlsoprogram, kontrollera noga att

din hane (oeh sjalvklart den aktuella tiken) har genomgatt relevanta oodersokningar fore
parningen. Halsoprogram for ogon kraver vanligtvis en arlig ogonlysning - i SKK Avelsdata
flnns senaste oodersokningsdatum

registrerat. Har du inte tillgang till dator oeh Internet, ta

fram din hoods papper oeh eheeka en extra gang att intyget ar giltigt. Be tikagaren att gora
detsamma, be dessutom att fa se hennes intyg nar hon kommer.
Kom oeksa ihag art du som hanhoodsagare alltid har mojlighet att taeka nej till en paIDing
som du, oavsett skal, kanner dig osaker infor.

Parning
Om alIa bestyr kring parningen kan du Hisa i "Valpningsboken"

(ny utOkad upplaga kom

2009) som ingar i SKKs Uppfodarserie. Den beskriver det nonnala for1oppet fran parning till
dess valparna ar leveransklara men den tar ocksa upp komplikationer som kan uppsta.

UppfOljning
Ofta ar det tikagaren som haIler kontakten med valpkoparna efter forsaljningen. Men ocksa
som hanhundsagare kan det vara intressant att fOlja de sma ut i varlden. En god kontakt med
valpkoparna gor det mojligt for dig att folja upp och utvardera din hanhunds avkommor. Vad
arvde de fran sina foraldrar, exteriort och egenskapsmassigt?

At

de friska och sunda, ar deras

agare nojda med dem? Kort sagt, blev det som du forvantade dig?
Sammanfattningsvis har du som hanhundsagare, precis som tikagaren, stort ansvar for den
produkt - valparna - som ni producerat. Genom att anvanda gott omdome och forsoka se
objektivt pa din hane som avelshund kan du pa ett positivt satt bidra till rasens utveckling.

Har du ytterligare fragor ar du valkommen att kontakta SKK:s informationsavdelning
telefon 08-795 30 30 elIer e-post info@skk.se .

via

