
 
 
Avelsrådens verksamhetsprinciper  
 
 
• Tikens ägare tar kontakt med sin avelsrådgivare i god tid före parningsdatumet med hjälp av 
avelsrådsformuläret. Blanketterna finns i tidningen samt ett elektroniskt formulär på webbplatsen. 
 
• Innan rekommendations arbetet påbörjas, har man en genomgång/dialog (via e-post, skriftligen, 
per telefon) med tikens ägare om vilka önskemål hen har på den tilltänkta hanen, eventuellt har 
hen ett eget förslag på hane, brister och styrkor hos tiken etc. 
 
• Baserat på denna genomgång och hens syn, så ger rådgivaren rekommendation på 1-4 hanar.  
 
• Om tikens ägare ändå bestämmer sig för att para sin tik med en icke-rekommenderad hane, så 
ges ingen rekommendation till denna kombination. Men råd ges också i frågor som berör dessa 
egna alternativ. 
 
• En hanes rekommendationer är till en början begränsade, maximalt upp till 40 avkommor. Om 
avkommornas resultat är tillräckligt bra, dvs. minst 25% av ovannämnda avkommor har skällt 
HIRV1 resultat (ur minst tre kullar), kan hanen rekommenderas mer. 
 
• Rekommendationer ges i fortsättningen i etapper beroende på avkommornas utveckling. För 
norsk älghund grå att börja med max. upp till sju parningar, varefter man konstaterar antalet 
avkommor (en parning = 6 avkommor) 
För jämthund att börja med max. fem parningar, varefter man konstaterar antalet avkommor (en 
parning = 8 avkommor) 
 
• Rekommendationer efter parningen har gjorts, ges ej. 
 
• Målet är att diversifiera antalet avelshanar så mycket som möjligt för att bevara en bred genbas. 
 
• Inavelsgraden beräknas enligt Kennelklubbens KoiraNet-databas på åtta generationer. 
 
• Endast skriftliga rekommendationer ges 
 
• Hanhunds ägare är skyldig att informera avelsrådgivaren om genomförda parningar och födda 
kullar. 
 
• Kombinationen rekommenderas med bokstaven A, B eller C, beroende på hur kombinationen 
uppfyller de allmänna och specifika kraven. Beroende på om kombinationen inte uppfyller de 
allmänna eller de specifika kraven, ges ingen rekommendation och kombinationen markeras med 
ett streck - . 
 
• Avelskommittén kan i särskilda fall avvika från ovanstående instruktioner. 
 
 
Utöver dessa kriterier finns inga begränsningar eller krav vid registrering av valpkull. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 Jalostusneuvonnan toimintaperiaate 

 

• Nartun omistaja ottaa yhteyttä jalostusneuvojaan hyvissä ajoin ennen astutusajankohtaa, 
jalostusneuvontalomaketta käyttäen. Lomakkeita löytyy lehdestä, sekä nettisivuilta sähköinen 
lomake. 

• Nartun omistajan kanssa käydään ennen suosituksen tekoakeskustelut (sähköpostilla, 
kirjallisesti, puhelimitse) siitä, mitkä ovat hänen toiveensa haettavalle urokselle, mahdollinen oma 
urosehdokas, nartussa olevat puutteet ja vahvuudet yms. 

• Neuvoja tekee näiden ennakkotietojen ja omien näkemystensä perusteella nartulle 
suosituksen, johon hän laittaa yleensä 1-4 urosvaihtoehtoa. 

• Mikäli nartun omistaja päättää kuitenkin astuttaa koiransa jollain muulla kuin 
suosituslistalla olevalla uroksella, niin suositusta sille ei anneta. Neuvontaa kuitenkin annetaan 
myös näihin omiin ratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. 

• Urosta suositellaan aluksi rajoitetusti, korkeintaan siihen saakka, kunnes jälkeläismääräksi 
täyttyy 40 kpl. Mikäli jälkeläisnäytöt ovat riittävän hyvät, eli vähintään 25% HIRV1:n haukkuneita 
näistä em. jälkeläisistä (vähintään kolmesta pentueesta), urosta voidaan suositella lisää. 

• Suosituksia annetaan jatkossakin porrastetusti, seuraten jälkeläisten kehittymistä. 
Harmailla alkuun enintään seitsemän perättäistä astutusta, jonka jälkeen katsotaan 
jälkeläismäärä 
(yksi astutus = 6 jälkeläistä) 
Jämteillä alkuun enintään viisi perättäistä astutusta, jonka jälkeen katsotaan jälkeläismäärä 
(yksi astutus = 8 jälkeläistä) 

• Jälkikäteen (astuttamisen jälkeen) pyydettyjä suosituksia ei anneta. 

• Siitosurosten määrässä pyritään mahdollisimman suureen hajontaan, laajan geenipohjan 
säilyttämiseksi 

• Sukusiitosaste lasketaan kennelliiton KoiraNet järjestelmän mukaan kahdeksalla 
sukupolvella 

• Annetaan vain kirjallisia suosituksia 

• Uroksen omistaja on velvollinen ilmoittamaan suoritetut astutukset ja syntyneet pentueet 
jalostusneuvojalle 

• Yhdistelmälle annetaan suositus kirjaimella A, B tai C sen mukaan, miten yhdistelmä 
täyttää yleiset ja erityiset vaatimukset. Mikäli yleiset tai erityiset vaatimukset eivät täyty, ei 
suositusta anneta ja yhdistelmä merkitään –:lla 

• Jalostusvaliokunta voi poiketa edellä mainituista ohjeista erityistapauksissa. 
 

 
 

 


