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Tidningsredaktionen
Då var det dags för ett nytt nummer av vår medlemstidning. I detta nummer finns en hel del
material rörande nedärvning av anlag. När vi avlar på våra hundar förs anlagen vidare till
valparna, det är därav av stor vikt att föräldradjuren bär de anlag man vill ska känneteckna en
utmärkt hälleforshund för att rasen ska överleva och utvecklas positivt. Till nästa nummer
fattar NI pennan och skriver en liten berättelse och skicka resultatet till Jan-Erik eller mig!
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LedarenLedarenLedarenLedarenLedaren
Så börjar ännu ett jaktår att närma
sig sitt slut. Snön ligger djup och i
norra halvan av Sverige är jakt med
löshund sedan länge inte längre möj-
ligt. Nu är det skidor och en eller an-
nan toppfågel som gäller.

Längre söderut är det ännu fullt möjligt till
fortsatt jakt med hund. En möjlighet som jag
tycker att alla som kan skall utnyttja till att ge
sina hundar många väl behövda jaktdagar.
En hel del hundar får alldeles för få dagar i
skogen vilket ofta också kan märkas på deras
jaktliga utveckling. Vill du som jägare bli ägare
till en duktig jakthund så måste du också vara
beredd att göra det arbete som krävs för detta.

Vad är det då för arbete som krävs?

Den hund som du har och de prestationer
som den kan utföra är ju det kombinerade
resultatet av arv och miljö. Något som är all-
deles självklart för många av oss och den
första viktiga komponenten i ditt arbete för
att få en duktig jakthund blir därför också ditt
val av valp (arv). Då du väljer din nya valp

ska du givetvis kontrollera föräldradjuren,
att de är friska och mentalt stabila samt att de
är duktiga jakthundar. Det finns uppfödare
av hälleforshundar (kennlar) som inte
jaktprovsmeriterat någon enda av de hundar
som brukats och där meriteringsgraden hos
de valpar som producerats ligger långt under
genomsnittet för hälleforshundrasen. Samma
uppfödare åker däremot år efter år runt på
massor med hundutställningar. Jag kan inte
tolka detta på annat sätt än att hundarna inte
duger som jakthundar och därför skulle jag
aldrig köpa en valp ur en sådan uppfödning.
Att tillbringa dagar i skogen med att snubbla
över en hund som inte vill/kan jaga är oer-
hört påfrestande och något som jag själv
absolut vill undvika.

Ifall vi som tänker använda våra hundar till
jakt alltid valde valpar efter meriterade för-
äldrar så skulle kundunderlaget minska be-
tydligt för sådana oseriösa uppfödare. Häll-
eforshundarna är renodlade jakthundar och
ingen hälleforshund skall betraktas som me-
riterad ifall den inte har gått till pris på jakt-
prov.

Tjur skjuten
för Foppa
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Den andra, än viktigare komponenten, är att
du tillbringar mesta möjliga tid med din hund
och att ni åtskilligt av den tiden vistas i sko-
gen. Om en ung hund skall kunna växa till en
fullgod jakthund så krävs det många jakt-
dagar, särskilt under de första åren.

I vårt förra nummer av tidningen reste Kent
Hansson i sin artikel frågan varför
pristagarprocenten år efter år står och stam-
par runt 20 %, d.v.s. att endast 2 hundar av 10
tar pris på jaktprov. Jag tror att en förklaring
kan vara att det jagas alldeles för lite med
många hundar och att huvudparten av hun-
darna därför heller aldrig kommer till prov (gäl-
ler för alla älghundraser). Åtskilliga är de hun-
dar som inte erbjuds det som krävs för att
deras fulla potential skall kunna utvecklas.

En del uppfödare verkar därtill inte efterfråga
valpköparnas jaktmöjligheter alltför mycket
då valpen skall säljas. Något som givetvis
inte ökar hundarnas chanser att utveckla sin
jaktförmåga. Dessa skillnader i möjligheter för
olika hundar förstärks dessutom av att de
framgångsrika uppfödarna, med hög

pristagarprocent, ofta försöker placera sina
valpar hos duktiga och erfarna hundförare
vilka i sin tur jagar fram och meriterar just
dessa hundar.

Framför oss ligger nu vintern/våren. Då bru-
kar de flesta valpkullarna födas. Köp inte en
valp utan att först noga ha kontrollerat för-
äldrarna.

Kolla hälsostatus och mentalitet men framför
allt – KOLLA JAKTFÖRMÅGAN. Köp inte
en valp efter föräldrar som har visats på ett
oändligt antal utställningar men där det sam-
tidigt inte finns ett enda jaktprov redovisat!!!!

Apropå jaktprov – jag tycker att uppfödarna
ska väljer att tatuera/tångmärka valparna och
inte chipmärka. Längre fram då hundarna har
utvecklats till de jakthundar som vi vill ha så
ska de ju alla starta på jaktprov. Ifall de då är
chipmärkta så krävs det avläsare för identi-
fiering och avläsare det är något som
jaktprovsdomarna ytterst sällan har tillgång
till i skogen.

Nu då allt detta är sagt så
föreslår jag att ni gör det
bekvämt för er och tillsam-
mans med julgröten och
skinkan smälter resten av
tidningen och då särskilt
den artikel som Åsa Lind-
holm har skrivit ”Allt du
vill veta om genetik.”

Slutligen så önskar jag er
alla en FORTSATT GOD
JAKT OCH EN GOD JUL
OCH ETT GOTT NYTT
ÅR.

Leif

Foppa och Tommy efter avslutad jakt, Gulsele sept-08
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Varför liknar den ena valpen sin
mamma, den andra sin pappa och den
tredje förfaller vara en sort för sig
själv? Det handlar till stor del om ge-
netik, läran om ärftlighet. Hur arvs-
anlag förs vidare mellan generatio-
nerna och under vilka förutsättningar
de olika egenskaperna kommer till
uttryck hos en individ är några av de
frågor vi här ska titta närmare på i
hopp om att bli något klokare inom ett
område som ibland ter sig fullständigt
gåtfullt!

ÅSA LINDHOLM

Genetik är ett ämne som fascinerar, förbryllar
och kanske förskräcker. Det tenderar att vidga
sig och vara oändligt. Ju mer du lär dig desto
mer finns det i nästa rum att ta del av. Till råga
på allt är forskningen intensiv och gamla san-
ningar punkteras hela tiden. Vill du hålla dig
uppdaterad får du leta och läsa flitigt. Fun-
dera t ex över vad du visste om DNA för fem
år sedan. Idag är det vardagsmat för många
hunduppfödare och molekylärbiologin utgör
ett viktigt inslag inom många raser när nästa
generation avelsdjur väljs ut. Få grupper torde
så snabbt som hunduppfödare ha tagit till
sig och utan knot eller större ifrågasättande
satt användandet av DNA-tester i system.

Är det då någon idé att lära sig hur nedärv-
ning fungerar? Ja, grundprincipen och hu-
vuddragen för ärftlighetens struktur är knap-
past ifrågasatta, den kunskapen är vederta-
gen sedan länge. Som hunduppfödare är det
en fördel att känna till hur en egenskap förs
vidare mellan generationer, vilka faktorer som
styr arvet och vilka risker och särskilda
hänsynstaganden det medför att avla inom

Allt du vill veta om genetik
Artikel av Åsa Lindholm, hämtad från SKK:s Hundsport.

en sluten population. För att kunna delta i,
eller förstå, en diskussion om t ex ärftliga sjuk-
domar inom hundraserna är det viktigt att ha
grundläggande insikter i genetik.

I varje kroppscell finns en komplett
uppsättning av arvsmassan i form av
DNA.
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Cellen
En lämplig utgångspunkt när vi första gången
närmar oss genetiken kan vara cellen. Alla
levande organismer är uppbyggda av celler.
För att skapa en hund krävs biljoner av dessa
små enheter. En genomsnittscell beräknas
vara 0,02 millimeter i diameter och varje gram
av vår kropp innehåller i medeltal en miljard
celler. Cellerna har sina särskilda funktioner
beroende på var i kroppen de hör hemma,
men de härstammar allesammans från den be-
fruktade äggcellen. Från denna urcell har de
fått med sig sina arvsanlag, och oavsett om
cellen har blivit en levercell eller en hjärncell
så är arvsanlagen desamma.

Inuti cellen finns en kärna och där, i tryggt
förvar, finns hemligheten bakom Fidos ran-
diga pälsfärg, Plutos stubbsvans och Pias
mottaglighet för olika immunbristsjukdomar
– arvsanlagen. Här hittar vi hela receptet för
hur en hund ska göras i form av DNA,
deoxiribonukleinsyra, som kemiskt består av
sockergrupper, fosfatgrupper och kväve-
baser. DNA-molekylen avbildas som en
dubbelspiral med trappsteg. DNA-spiralen i
en enda cell är i utdraget skick nästan två-
meter lång. Den är uppdelad i större bitar och
varje sådan del av DNA-spiralen kallas kro-
mosom. Kromosomerna är parvisa, det vill
säga varje individ har två uppsättningar av
kromosom 1, två av kromosom 2 o s v. Den
ena kromosomen i ett par kommer från mo-
dern, den andra från fadern. En hund har sam-
manlagt 78 kromosomer, med andra ord 39
par. Det betyder att alla egenskaper styrs av
minst två gener, en från – just det – modern
och en från fadern. Hur dessa agerar inbör-
des ska vi reda ut när vi talar om dominanta
och recessiva genvarianter.

Kromosomer och gener
Antalet kromosomer som DNAmolekylen, d
v s arvsanlagen, är uppdelad på varierar från
art till art. En människa har 46 kromosomer,
en get 60, en katt 38 osv. Det varierande anta-
let kromosomer är en anledning till att olika
arter inte kan få avkomma med varandra, eller
att i de fall det ändå blir ett resultat, denna
inte är fruktsam. Men stopp nu, en hund har
ju 78 kromosomer, och det har minsann en
höna också. Varför går det då inte att göra en
tax med fjädrar eller en leghorn med svans
och komplett saxbett? Det beror på att de
DNAavsnitt som respektive kromosom bär
inte är desamma för höns- och hund-
kromosomerna och att vissa anlag som finns
hos den ena arten helt enkelt inte existerar
hos den andra. Misspassningen och olikhe-

En gen är ett segment, en bit, av DNA-
molekylen. Den består av spiralens
trappsteg.

En cell består av en avgränsning, en vägg,
som kallas membran. Innanför det höljet finns
cytoplasman där flera av cellens viktiga
organeller håller till. Det är t ex mitokondrier,
cellens kraftverk, och ribosomer som har en
huvudroll när nya proteiner (som styr det
mesta i kroppen) ska tillverkas.
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terna är för stora, oavsett det faktum att
kromosomernas antal matchar. Ändå är det
fascinerande att se hur stor del av den gene-
tiska informationen som är gemensam mellan
vitt skilda arter. För i princip samtliga gener
hos hunden återfinns en motsvarighet i det
mänskliga genomet (”genom” är den totala
genmängden).

Okey, då vet vi det. DNA-molekylen är upp-
delad och upplindad på kromosomerna (vid
celldelningen, celldelningen, i annat fall lig-
ger de mer oordnat). En gen är i sin tur ett
avgränsat avsnitt av DNA-molekylen och det
finns många gener på varje kromosom. En
specifik gen återfinns alltid på samma plats
på samma kromosompar hos alla individer av
en bestämd art. Det är detta faktum som möj-
liggör DNAtester. Ofta liknas den samlade
DNA-molekylen vid en kokbok, varje kromo-
som är ett kapitel och en gen är ett recept för
en specifik egenskap. Vissa gener utgör långa
delar av DNA-molekylen, andra är korta. På
både kromosomerna från mamma och de från
pappa finns dock samma gen på samma ställe
på samma kromosom. Det har visat sig att det
inte är särskilt stor skillnad i antalet gener
mellan olika arter. Vid kartläggningen av hun-
dens genom uppskattades att den har ca 19
300 gener. Vi människor är troligen utrustade
med runt 22 000 st.

En gen är alltså ett segment, en bit, av DNA-
molekylen. Den består av spiralens trappsteg,
som är kemiska bindningar mellan fyra äm-
nen, s k kvävebaser. Dessa är adenin, tymin,
guanin och cytosin, A, T, G och C och det är
det magra alfabet genrecepten är skrivna med.
Basparen, och A parar alltid ihop med T och
C med G, utgör koden för en viss aminosyra.
Genreceptet styr att rätt aminosyror bildas
(varje triplett av baspar kodar för en amino-
syra) och att dessa sammanfogas i en be-
stämd ordning för att just ett specifikt pro-
tein ska bildas. Ärftliga egenskaper, exteriöra

såväl som mentala, styrs av genernas recept
för proteintillverkning. Ett flertal av dem styrs
av en mängd gener i samverkan, medan an-
dra bestäms av en eller ett fåtal. Proteiner kan
vara enzymer (biologiska katalysatorer), hor-
moner, antikroppar, näringsämnen, kropps-
vävnader m m. De kan t ex stänga av tillväx-
ten vid en särskild punkt och på så vis ge
mopsen en kortare nos än collien, och de kan
öka produktionen av ett visst hormon och
bidra till att de flesta rottweilrar vanligtvis
vaktar mer än retrievrar.

Proteintillverkningen sker genom en kompli-
cerad kemisk process. Grovt förenklad kan
man säga att det skapas en kopia av genens
recept som transporteras ut ur cellkärnan till
ribosomerna som är cellens proteinfabriker.
Hur gener förs vidare Tillbaka till kromosome-
rna. Av hundens 78 kromosomer är det två
som skiljer sig markant från de övriga. Det är
de båda könskromosomerna som kan vara av
två slag, en s k X-kromosom eller en Y-kro-
mosom. Om en individ har en av vart slag blir
den ett handjur, om den har två X-
kromosomer blir det en hona (men hos fåglar
är det tvärtom!). Också X- och Y-kromosomen
bär på arvsanlag, men på lilla Y ryms det inte
så många som på den betydligt större X-
kromosomen.

En kroppscell förökar sig genom att bilda en
kopia av sig själv och sedan dela sig. Slut-
produkten, den nya cellen, blir en identisk
med ursprunget. Den här formen av celldel-
ning kallas mitos.

Annorlunda förhåller det sig med könscelle-
rna, ägget och spermien. Det är via dessa som
arvsanlagen förs vidare till nästa generation.
Vi vet ju att när en ny individ blir till sker det
genom en sammansmältning av en äggcell
och en spermie. För att den nya cellen som
föreningen ger upphov till, och som är star-
ten på det nya livet, ska innehålla det för ar-
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ten rätta antalet kromosomer är det nödvän-
digt att spermien och äggget bara innehåller
en enkel uppsättning var av kromosomerna,
d v s för hundens del 39 st.

När en könscell bildas sker det därför genom
en process som skiljer sig från mitosen och
som kallas meios. Vid tillkomsten av en köns-
cell är slutprodukten antingen fyra spermier
eller ett enstaka ägg (tre ”överflödsägg” till-
bakabildas). Dessa celler har bara halva inne-
hållet av genetiskt material. Tidigt i meiosen,
som börjar med kopiering precis som mito-
sen men sedan genomgår två delnings-
procedurer, sker något som kallas för över-
korsningar. Det innebär att kromosomerna
inte nedärvs som hela enheter. Istället byter
en kromosom från den ena föräldern ut och
blandar delar av sitt material med motsva-
rande kromosom från den andra föräldern
(man säger att dessa båda kromosomer är
homologa, de bär samma gener). Det är van-
ligare att gener som ligger en bit ifrån varan-
dra skiljs vid överkorsningarna än att de som
ligger tätt ihop separeras. Det kan vara en
anledning till att man som uppfödare kan
uppleva att t ex med en specifik pälsfärg kom-
mer också en särskild huvudtyp etc.
Överkorsningarna ger upphov till helt nya,
slumpvisa, kombinationer av anlag på den
nya kromosomen och överkorsningar är en
viktig källa till den genetiska variation som
alla arter är beroende av för en hållbar ut-
veckling. Fenomenet är med andra ord en av
poängerna med sexuell fortplantning.

En individ har ärvt halva mängden arvsanlag
från sin moder och halva från sin fader. Tack
vare överkorsningarna representerar indivi-
den dock en helt unik kombination av gener.
Chansen att någon annan (förutom en en-
äggstvilling) kommer att bära exakt samma
mix av gener anses obefintlig. Genomsnitt-
ligt räknar man med att helsyskon är släkt till

50 %, d v s statistiskt är hälften av den gene-
tiska information de ärvt av sina föräldrar
densamma. Det kan inte tillkomma främmande
arvsanlag utifrån, varken sjukdomsgener el-
ler gener för önskvärda egenskaper. Allt ge-
netisk information hos en avkomma finns hos
någon av föräldrarna, förutom i det fall det
uppstår ”tryckfel” vid kopieringen av gene-
tisk information, s k mutationer.

Mutationer
Leder ordet mutation till tanken på hiskliga
avarter av människor och djur, förvrängda till
utseendet, skoningslösa och omöjliga att be-
segra? Att mutationer skulle få så drastiska
konsekvenser hör nog till fantasin, men de
kan ställa till med en hel del. Ibland uppstår
mutationer spontant, andra gånger är de ett
resultat av yttre påverkan, t ex strålning. En
mutation är en förändring i DNA-molekylen
som påverkar utformningen av genen, d v s
receptet för proteintillverkningen, och sker
den i en könscell kan den föras vidare till av-
komman och kommande generationer. Sker
mutationen istället i en kroppscell kan den ge
upphov till exempelvis cancer hos individen.

De flesta mutationer är till nackdel för den
som drabbas, men det kan också uppstå mu-
tationer som ger potential till utveckling, t ex
bättre anpassning till nya miljöförhållanden.
De är också en betydelsefull källa till den så
viktiga genetiska variationen.

Många sjukdomar som hundar drabbas av
har sitt ursprung i mutationer (t ex CLAD hos
röd irländsk setter eller ögonsjukdomen PRA
som finns hos flera hundraser), men också
flera olika pälsfärger är ursprungligen
resultatettatet av felläsningar av protein-
receptet som förts vidare genom generatio-
nerna.
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Gener, loci, alleler
Nu ska vi ta itu med ett antal begrepp som
ofta används när man pratar genetik. Gene-
rna har vi redan bekantat oss med en smula.
En gen är som vi sett ett segment av DNA-
molekylen och dess omfång avgränsas av en
särskild startsignal (en triplett av baspar) och
avslutas med en stoppsignal (en stopp-
triplett). Återgår man till liknelsen med kok-
boken så består genen av exoner som är själva
receptet, men den har också flera sidor med
helt tomma rader, s k introner. De här blanka
slingorna av DNA kallas också skräp-DNA
eftersom de är helt tomma på information och
man har ännu inte lyckats förstå vad de fyller
för funktion, om ens någon. Skräp- DNA
finns såväl mellan generna som mitt inne i
dem.

För att förstå begreppet locus och allel byter
vi liknelse. Låt oss säga att varje kromosom
är en stad där en bestämd del av
DNAmolekylen bor. Ett locus (plural: loci) är
adressen för en specifik gen, och genen är
byggnaden (t ex ett bostadshus, en simhall,
en fabrik) som står där. Byggnaden på en be-
stämd adress kan dock se ut på olika sätt,
trots att den är beställd från en och samma
tillverkare och fyller samma funktion (t ex att
bo i). Ibland kan den ha torn, extrafönster
eller balkong, alltsammans faktorer som ger
olika utseende. Detsamma gäller en gen. De
olika varianterna som en gen kan ha kallas
alleler. Vissa gener förekommer bara i två va-
rianter, andra har flera (s k multipla alleler).
Eftersom varje individ har två homologa
kromosomer som båda bär samma gen har en
enskild individ alltid två alleler för varje gen
och därför beskrivs egenskaper som nedärvs
via en enskild gen, som t ex många pälsfärger,
med två bokstäver. Allelerna, och följaktligen
den bokstav som representerar dem, är an-
tingen likadana eller olika. Är allelerna i ett
locus olika påverkar de visserligen samma

egenskap men de kan ha olika verkan. Vanli-
gen pratar man om gener trots att man syftar
på allelvarianter.

Dominanta och recessiva alleler
De båda varianterna av genen, de båda
allelerna, påverkar ibland varandra så att den
enas egenskaper inte syns. Vi kan titta på
den gen som styr svart respektive brun färg
hos hund. Den allel i paret som kommer till
uttryck även om den bara finns i enkel upp-
sättning kallar vi dominant - finns den så
syns/märks den - och betecknar den med stor
bokstav, ”B”. Oavsett om en hund har ett
eller två stora ”B” blir den svart (såvida inte
den möjligheten omintetgörs av en annan
färggen, men det lämnar vi därhän just nu).
Den allel vars förekomst inte ger något syn-
ligt resultat om den bara finns i enkel upp-
sättning kallas recessiv och skrivs med liten
bokstav, t ex ”b”. För att hunden ska bli brun
fordras att den har två likadana ”b”-alleler, d
v s att den är homozygot för den recessiva
allelen. Vet vi att en individ bär både den do-

Ett recessivt anlag måste bäras av
båda föräldradjuren för att komma till
uttryck hos avkomman. Om dessa fyra
flatcoated retrievrar var kullsyskon och
avkomma till en svart mor och en svart
far skulle båda föräldradjuren ha
generna Bb. Svart alltså, men bärare av
anlaget för brunt.
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minanta och den recessiva genen för den här
egenskapen skriver vi ”Bb”. Genotypen hos
en svart hund där vi inte känner till
föräldradjuren (eller avkomma som har avslö-
jat genotypen) kan ibland skrivas ”B-” p g a
att den andra allelen i genparet inte kommer
till uttryck och vi därför inte kan se om den är
”B” eller ”b”.

Dominansen mellan allelerna är inte alltid to-
tal och det händer att de påverkar varandra.
Det förekommer också att gener i olika loci
inverkar på varandra (s k epistasi). Så medför
till exempel den recessiva allelen ”e” i dubbel
uppsättning att individen ifråga inte kan pro-
ducera svart pigment, oaktat att detta fak-
tiskt möjliggörs av en gen på en locusadress
på helt annat håll.

När en könscell bildas är det slumpen som
styr vilken av de båda genvarianterna som
ett föräldradjur har i ett locus som kommer att
hamna i äggcellen eller spermien och på så
vis föras vidare till avkomman. Två syskon
kan bli helt obesläktade i flera loci och kan
därför bli mycket olika. En individ ärver pre-
cis lika mycket från sin mor som från sin far.
Sedan kan det ju vara så att ett av
föräldradjuren har fler dominanta alleler vil-
ket gör att fler av just denna förälders egen-
skaper kommer till uttryck.

Nedärvningsmodeller
Egenskaper nedärvs på olika sätt, man bru-
kar prata om olika nedärvningsmodeller. Pro-
cessen för hur det genetiska materialet förs
vidare till den nya individen via könscellernas
sammansmältning är densamma, men vi kan
börja med att dela in nedärvningen av arv-
sanlagen i tre kategorier:

* Autosomal (d v s icke- könsbunden ned-
ärvning, med andra ord finns arvsanlaget
ifråga på vilken som helst av kromosomerna,

utom könskromosomerna. De övriga
kromosomerna kallas autosomer). Den här
formen av nedärvning har tre varianter: enkel
recessiv (egenskapen orsakas av en reces-
siv allel och kommer bara till uttryck om indi-
viden har den i dubbel uppsättning, om indi-
viden är homozygot för egenskapen), enkel
dominant (egenskapen kommer till uttryck via
en dominant allel), polygen arvsgång (flera
gener tillsammans formar individens karaktär
ifråga om egenskapen).

* Könsbunden nedärvning. Genen finns på
X- eller Y-kromosomen. Blödarsjuka är en
sådan egenskap. Det defekta anlaget finns
på X-kromosomen och de handjur som får
den felaktiga genen blir sjuka eftersom deras
Y-kromosom inte har en allel som kan kom-
pensera för den defekta allelen. Ett hondjur
har två X-kromosomer och har den ena av
dem en normal allel producerarhon den blod-
koaguleringsfaktor som förhindrar sjukdo-
men. Tiken måste således ha två defekta gener
för att bli sjuk. En frisk hanhund kan heller
inte vara anlagsbärare eftersom genen på
hans X-kromosom måste vara ok, annars hade
han blivit sjuk.

* Cytoplasmiskt arv. Kallas ofta också
mitokondriell nedärvning. Mitokondrierna
innehåller små mängder DNA. Detta
mitokondrie- DNA (mtDNA) nedärvs i in hel-
het från modern. Cytoplasmiskt arv innebär
alltså en maternell nedärvning. Forskare som
studerar hundens ursprung och ålder använ-
der sig av detta mt-DNA. Man har också miss-
tankar om att vissa sjukdomar hos hundar
nedärvs på detta sätt.

Enkel recessiv nedärvning
Recessiva anlag kan ge uppfödare rejäla över-
raskningar. Det kan vara spännande sådana,
som t ex en pälsfärg man inte hade en aning
om att ens avelsdjur bar anlaget för. Men
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recessiva alleler ger också upphov till mindre
önskvärda egenskaper. Främst tänker man då
på defektanlag som dubblerats hos en indi-
vid och därför ger upphov till sjukdom. Att
en defekt nedärvs enkelt recessiv betyder att
det är en enstaka recessiv allel som styr egen-
skapen och att den bara kommer till uttryck
om individen har den i dubbel uppsättning, d
v s är homozygot. Ett allel som är recessiv
kan föras vidare genom många generationer
hundar utan att visa sig. Först när en parning
görs där också den andra individen bär samma
allel kan den få genomslag och synas hos
avkomman. Vi kan ta ögonsjukdomen PRA
som exempel. Den hund som blir sjuk har två
uppsättningarav den defekta genvarianten.
Alla avkommor till denna hund blir anlagsbä-
rare, men är det andra föräldradjuret fritt från
defektallelen kommer valparna inte att bli
sjuka. Däremot nedärver de i sin tur den de-
fekta allelen till i genomsnitt hälften av sina
avkommor och på så vis kan den spridas vida
i en population även om det alltså inte pro-
duceras sjuka hundar förrän hundar med
samma felaktiga allel paras med varandra. Hur
en recessiv allel klyver ut ser vi i schemat här
intill. Vid de molekylärgenetiska tester som
erbjuds avseende vissa defekter (som prcd-
PRA hos en handfull raser) eller egenskaper
(t ex några färg-alleler) kan man avslöja de
hundar som bär den recessiva ovanliga inom

hundpopulationerna. Hos människor däre-
mot är det tvärtom. Enkelt nedärvda egen-
skaper, oavsett om de styrs av en dominant
eller recessiv allel, kallas kvalitativa egenska-
per.

Polygen nedärvning
När vi pratar om polygen nedärvning avser
vi egenskaper som styrs av många gener i
samverkan. Till skillnad från de egenskaper
som styrs av enstaka gener kan de polygena
egenskaperna inte klart kategoriseras i två
kategorier – fi nns eller fi nns inte. Istället
exponerar de sig i olika kvantitet där grän-
serna mellan ”lite”, ”lite mer”, ”ganska
mycket”, ”lagom mycket”, ”mer ändå” osv är
fl ytande. En sådan egenskap är t ex höftled-
ens utformning. Inom många raser förekom-
mer den ärftliga defekten höftledsdysplasi
och röntgen av höftlederna är obligatorisk
för avelsdjur. För att skapa möjlighet att an-
vända oss av röntgenresultatet som en rele-
vant måttstock på höftledernas normalitet -
måste vi dela in denna egenskap i klasser.
Andra s k kvantitativa egenskaper är mank-
höjd, fruktsamhet, mentalitet (utom vissa
specifi ka rädslor som man tror styrs av en-
staka gener), m m. Kvantitativa egenskaper
påverkas i högre grad än de kvalitativa av
miljöfaktorer t ex ålder, utfodring etc. allelen i
enkel uppsättning. Inom fl atcoated
retrieverpopulationen fi nns t ex det recessiva
gulröda anlaget ”e”. Valpar som ärver det från
både mor och far blir gula, en färg som inte är
önskvärd. Genom en DNA-test kan man und-
vika att kombinera två e-bärande föräldrad-
jur och på så vis slippa felfärgad avkomma.

Enkel dominant nedärvning
Sjukdomar som har sin förklaring i en domi-
nant allel är i regel lätta att komma till rätta
med. Om en hund över huvud taget bär denHur en recessiv allel klyver ut ser vi i det

här schemat.
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sjukdomsgenererande allelen blir den sjuk
och då utesluts den ur vidare avel. Dominant
nedärvda sjukdomar är av den anledningen.

Fenotyp/genotyp
I ”Avelsboken – om strukturer och möjlighe-
ter i hundaveln” definierar författaren Len-
nart Swenson begreppet fenotyp som ”Det
sammanlagda resultatet av arv och miljö, det
vill säga djurets faktiska utseende (företeelse-
typ).” Fenotypen är alltså det vi ser hos hun-
den. Att den eventuellt är bärare av recessiva
anlag syns inte. Vi kan därför i regel inte
utseendemässigt skilja en hund som är ho-
mozygot (har likadana alleler i ett locus) från
en som är heterozygot (genvarianterna i
locuset är olika). Begreppet genotyp används
för att beskriva de faktiska arvsanlagen. Även
om de inte kommer till uttryck i form av en
egenskap kan vi ha kännedom om att hun-
den ifråga besitter ett visst anlag tack vare
föräldradjur eller avkomma där anlaget visat
sig. I nästa nummer av Hundsport Special
kommer vi att titta närmare på inavel och avel
i små, slutna populationer.

Källor:

Swenson, L. (2004). Avelsboken – om
strukturer och möjligheter i hundaveln. Stock-
holm: Bokförlaget Sellin.

Björnhag, G., Jonsson, E., Lindgren, E. &
Malmfors, B. (1989). Husdjur – ursprung, bio-
logi och avel. Stockholm: LTs förlag.

Elektroniska källor:

www.wikipedia.org

www.forskning.se/Infact/nyabiologin

Personlig information:

Agronom Sofi a Malm, Institutionen för
Husdjursgenetik, Sveriges lantbruks-
universitet, Uppsala.

Agronom och avelskonsulent Helena Rosen-
berg, Svenska Kennelklubbens kansli, Stock-
holm.

Österrikaren Johann Gregor Mendel var den
som knäckte gåtan om hur arvsanlag förs
vidare genom generationerna. Han var född
1822, utbildade sig först till trädgårdsmäs-
tare, läste sedermera filosofi och blev i 20-
årsåldern munk. I klosterträdgården fick han
möjlighet attstudera den stora variationen
hos olika växter och han genomförde expe-
riment med stor vetenskaplig

noggrannhet under många år. Hans slutsat-
ser sammanfattades i en artikel som inte kom
att uppmärksammas förrän långt efter hans
död. Mendel formulerade två lagar om ärft-
lighet:

* Anlagsvarianter (alleler) separerar vid ägg-
och spermiebildningen och paras åter ihop
vid befruktningsögonblicket.

* Anlagsvarianterna ärvs oberoende av var-
andra och kombineras slumpvis vid ned-
ärvning.

Mendel- genetikens fader
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Unghundsjakt med Ayia

 men Ayia ville annorlunda och det skall be-
rättelsen nedan återge. Utan att ha så mycket
att jämföra med tycker jag att den här tiken
varit tämligen brådmogen och självständig
av sig och efter 6mån tog sig detta allt tydli-
gare uttryck. Hon har varit med ute en hel del
i höst och provat jaga det mesta som kommit
i hennes väg. Det har inte varit några längre
jakter utan mer som valpar är mest men hel-
gen innan oktoberveckan sprang hon i
ohappa ihop med älg under en söndagspro-
menad och var borta efter den i en dryg timme.
Upptaget var olikt allt annat tidigare, gällt och
intensivt. När hon var väl långt efter älgen
provade jag en inkallning och hon kom
klockrent så den träningen har funkat så
långt!

Sen kom jaktveckan och jag tänkte att hon
ska få följa med mig i band där jag kan vara
för mig själv på någon såt utanför ordinarie
jakt. Vi gick och spårade och stötte lite älg,
hon spårar allt möjligt såklart men det är inga

När jag efter några år som passkytt
fick en hundförarplats i Kölsjöns Jakt-
lag, i norra Hälsingland gränsande
mot Medelpad, och det var dags att
skaffa hund föll valet på en Hällefors-
are.

Jag hade ingen egen erfarenhet av rasen mer
än att det finns en hund i grannlaget och att
stamfadern Pajo (Äg. Per Ferm, Styggberg)
på 30-talet jagade på de marker jag nu jagar.
Jag läste på om rasen och tyckte det lät som
en mycket trevlig hund med stor potential
varpå jag var i kontakt med några uppfödare,
avelsråd och valpförmedlare. Kontakten med
dessa var mycket givande och på Fälla Gård,
hos Anders och Ulrika Eriksson i Norrfors
utanför Umeå, hittade jag så tiken Ayia efter
AS40593/2002 KIITA och AS25735/2004
ACKE som jag tyckte verkade lovande.

Några förväntningar på jakt kunde jag av
naturliga skäl inte ha på tiken redan i höst

Ayia efter lyckat eftersök
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problem att följa en älglöpa med henne och
hon är riktigt foglig i koppel. Det har jag min
sambo Pauline att tacka för som tränar mkt
med henne. Men när jag skulle genom en elän-
dig contortaplantering så släppte jag loss
henne då jag hade fullt jobb med att ta mig
igenom själv. Hon sprang i lite löpor och spå-
rade ut mot en ledning och en väg men kom
sen tillbaka. När vi kom igenom planteringen
och ut på vägen så tänkte jag koppla henne
men hon hade andra tankar, jag såg henne
drygt 100m bort hur hon drog i vind och hop-
pade av vägen. Jag tog upp pejlen för att se
och det gick som på ett snöre ner i en dal,
efter en minut eller så tar hon upp! Skäller en
stund men det flyttar sig ganska omgående
så jag springer längs vägen för att få en skymt
av vad hon skäller på när de ska över en väg
i vinkel med min. De hör dock mig och ändrar
riktning något. Ayia är nu tyst men rör i full
fart efter något, över en väg och inpå ett
hygge och så smäller det. Ayia vänder på
smällen och kommer bakspår men jag ser på

riktningen att det var dit hon var på väg. När
jag kommer fram till löpan så ser jag att det är
ko m två kalvar och där dyker Ayia upp. En
passkytt meddelar att han fällt en kalv på
myren innanför så jag tar Ayia i band och vi
spårar fram till kalven.

Efter urtagning ska jag tillbaka och fortsätta
min repa med henne i band hade jag tänkt
men fick släpa henne bort från myren. Jag
trodde ju att hon drog på löpan från kon och
kalvarna och dökalven som låg rätt i vind så
ignorerade hennes vilja. Jag hann inte mer än
tillbaka dit hon tog upp så smäller det igen på
samma pass, en kviga kom från samma håll
som kon å kalvarna så förmodligen var det
den hon drog på och varför hon ville tillbaka.
Kvigan går undan efter skottet så jag sätter
på spårselen och går dit med Ayia igen. Tyd-
liga bloddroppar vid skottplatsen med ljust
blod skvallrar om en lungträff så jag förstår
att den inte gått långt men det är likväl bra
träning. Efter en stund släpper hon spåret
men är väldigt bestämd så jag låter henne
fortsätta och det gör hon med bravur. Ca.150m
in i tät granskog ligger kvigan och hon går
direkt på den! Ingen dålig debut av en 7må-
naders - Jag undrar vem som var gladast,
husse eller hund!?

Ayia får följa även nästa dag, vi går på en såt
som var avjagad och som låg på sidan om
även den så jag tror inte på någon älg utan
var nu mest nyfiken på om hon lagt till nåt
sök efter gårdagens upplevelser. Jag går
sakta fram i en gallring där hon får ta det i sin
egen takt. Hon donar på med allt möjligt som
jag är van att se henne när vi är ute. Efter en
stund får ja se henne 80-100m upp i en
gallrings väg där hon står och väntar på mig.
Jag stannar men hon rör sig inte ur fläcken så
jag tänker att jag går försiktigt ditåt men
snubblar på en grantull i oaktsamhet och hör
hur älg går loss och hon efter. Några hundraAyia spanar efter nya älgar
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meter bort stannar det upp och den gälla stäm-
man går igång, det går sakta undan och hon
skäller en minut eller så innan det går loss
igen. Hon hakar på i 500m innan hon släpper
och kommer direkt tillbaka. Förmodligen hade
hon redan uppmärksammat älgarna och vän-
tade in mig därför, så där ställde nog husse
till det lite... Jag var mest förvånad över hur
hon jagar och fortsätter såten som planerat
och lämnar skenälgarna bakom oss.

Nu kunde det inte finnas mer älg där så vi
knatar på i samma gallring för att komma fram
till området där de andra jagade. Hon ligger
inte särskilt långt från mig så jag ser henne
mest hela tiden. Någon halvtimme senare ser
jag samma sak som tidigare, hur hon står och
väntar på mig i en gallringsväg, så nu står jag
bara stilla. Efter ett tag början hon skalla men
jag ser inget i den riktning hon skäller men
står kvar och avvaktar, hon flyttar sig lite
grann in i riset längre bort från mig så jag
knappt ser henne men hon skäller lika. Hon
låter lika som när hon skällt älg tidigare och
hinner inte tänka tanken klart förrän en en-
sam älg går loss, jag ser bara hur det skymlar
i riset när den ger sig iväg bort från mig. Hon
gör ungefär som tidigare på morron, hänger
på ca.500m men lämnar när hon blir för långt
efter. Detta gav två mkt glädjande erfarenhe-

ter, hon var på behörigt avstånd från älgen
då hon skäller och hon släpper om det blir
sken, kanon!

Nu tycker jag dock att det är nog med erfa-
renheter för praktikanten så vi sätter oss för
att fika innan vi går tillbaka till bilen och för
att toppa dagen så ser jag då att hon börjat
löpa! Nu får vi smälta de här intrycken och
vila oss lite innan vi ger oss ut i skogen igen.
Det var inte alls planerat att det skulle bli jakt
för henne i höst och jag har intalat mig själv
att inte stressa fram något men det var likväl
mkt intressant att se henne i aktion. Det här
blir något att bygga på i framtiden, det är jag
övertygad om!

Erfarenheterna av rasen har hittills varit
mycket positiv och jag hoppas kunna fort-
sätta med Hälleforsare många år framöver. Jag
ska inom överskådlig tid skaffa en till älg-
hund och jag hoppas då att få möjligheten till
ytterligare en Hälleforsare!

Hudiksvall i december 2008

Bästa jakthälsningar

Tomas Jonsson och Fälla Gårds
Ayia, nu 8mån
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Word Dog show 2008.
Den tredje till sjätte juli 2008 genom
fördes världens genom tiderna största
hund evenemang någonsin på Stock-
holm mässan i Älvsjö.

Nästan 21000 hundar från 56 olika länder del-
tog. Till detta skall läggas alla hundar som
deltog i rasklubbarnas utställningar. Totalt blir
detta drygt 35000 starter och lika med världs-
rekord. Ett tekniskt sett fantastiskt arrang-
emang, allt fungerade in i minsta detalj. Hela
veckan en enorm publikanslutning.

Utställningens tema var ”Svenska raser och
svenska traditioner”. I utställningshallen
fanns jättebilder av hundarna med spotlight
när rasnamnet presenterades.

Bland de tolv inhemska raserna var Hällefors-
hunden en av dessa. Varje dag fick de
svenska hundraserna visas upp två gånger i
en så kallad ”rasparad. Dessutom fanns det

montrar, där det hela tiden fanns personal som
guidade om de olika raserna och rasklubba-
rna. Jag och min fru hade möjlighet att få när-
vara i Älghundsklubbens monter tillika ut-
ställning. Jag vill här passa på och tacka
Älghundsklubbens personal för deras fina
bemötande.

Sista utställningsdagen förärades utställ-
ningen av besök från den hundintresserade
kung Carl-Gustav.

Några omtumlande dagar med ett fantastiskt
arrangemang av Svenska Kennelklubben
med flera. Dessutom att bli utskälld av totalt
35000 hundar glömmer jag nog inte i första
taget.

Min hund Senta rönte stor uppmärksamhet.

Nils Bäcklin

Senta och Nils i montern.
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Vägen fram till en kull valpar kan vara lång
Jag hade precis köpt min första älg-
hund en jämthund, 1988, när jag fick
hem nummer 9 av jaktmarker och fis-
kevatten. Det var ett reportage i tid-
ningen om Jonas Gulin och hans Häll-
eforshundar som fängslade mej. Ef-
ter att ha läst reportaget bestämde jag
mej direkt för att en sådan hund skulle
jag ha någon gång om rätta chansen
dök upp.

Åren gick och några av dessa tillbringade
jag på Gotland, det enda landskapet som inte
har någon älg. I början av 2000 hamnade jag
på Holmen Skog i mina hemtrakter runt Norr-
köping och då öppnades nya möjligheter att
jaga med riktiga ståndhundar.

Jag nämnde för Janne, en kamrat från Lit ut-
anför Östersund, att jag var ute efter en älg-
hund och att jag hade funderingar på en jämt-
hund igen. Fick då tipset av Janne att en be-
kant till honom, Jörgen Markusson, skulle
para sin tik som var en hälleforsare av den
rätta stammen. Jag kontaktade Jörgen och
efter några samtal så skulle jag få köpa en av
hans valpar om det bara blev tillräckligt
många.

Jag hade tur och i april 2004 fick jag köpa en
tikvalp vid namn Gnista och därmed uppfyll-
des drömmen från 1988. Hon har verkligen
gjort skäl för namnet och presterade några
bra ståndskall redan tidigt den andra hösten
och dagen innan lucia 2005 sköt jag ko och
kalv för henne. Efter det har hon bara blivit
jämnare och säkrare i sitt jaktsätt och jag är
mycket nöjd med henne. Gnista tog hem ett
förstapris på en utställning 2005. Jaktprov var
däremot lite ovant för mej men efter lite på-
tryckningar från en kompis bokade jag två
prov.

Det första gick inte alls bra, hon blev sjuk
och kräktes flera gånger, så det provet fick vi
avbryta. Det andra provet slutfördes och hon
fick ett första pris som även räckte till en
reservplats i sydsvenska älghundsklubbens
uttagning till älghunds SM 2008.

När jag förstod att jag fått ett sådant bra ämne
föddes tanken på en valpkull. Efter lite fun-
deringar och rådslag hemma ringde jag till
Leif Gulin och han hade ett förslag på en hund
som heter Valdemar. Jag funderade lite och
bestämde mej för att höra hur Valdemars ägare
såg på saken. Efter ett samtal med Mikael
Yngvesson så beslöt vi att genomföra
parningen. Vi kom överens om att Cecilia, som
är Mikaels sambo och ägare till Valdemar,
skulle komma ner till oss. Jag tror hon ville se
vad vi var för figurer innan hon lämnade Val-
demar här men det gick bra och Valdemar fick
stanna hos oss när Cecilia åkte tillbaka till
Storuman. Valdemar var hos oss i två veck-
ors tid. Vi gick och väntade på att något skulle
hända men icke, vad var det här? Varför hände
inget? Gnista bjöd ut sig hela tiden, men pre-
cis när Valdemar skulle till så tjöt hon i högan
sky och hoppade undan.

Vi ändrade taktik och tänkte att om dom får
vara helt ifred i hundgården så kanske det
händer något och det gjorde det, dom hade
3-4 ”hängningar”. När Valdemar och Gnista
hade haft sitt roliga var det dags för Valde-
mar att åka hem. Det tyckte han nog var skönt
eftersom Gnista vid det här laget inte var sär-
skilt intresserad av honom längre.

När Valdemar skulle hem så kom min fru Ma-
rie, Cecilia och Micke överens om att mötas i
Sundsvall, där själva återlämnandet av Val-
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demar skulle ske, det var lite vemodigt. Val-
demar hade gärna fått vara kvar hos oss men
det gick inte hans husse och matte med på.

Det tog ungefär 4 veckor av spänd förväntan
innan vi såg att det var valpar på väg. Efter
64 dygn och en lång natt föddes 5 stycken
välskapta valpar, tre tikar och två hanar. De
vägde mellan 460g och 560g. Valpningen
avlöpte på ett normalt sätt, vi hade kontakt
både med en veterinär och också några kom-
pisar som tidigare hade haft flera valpkullar
och som gav oss råd när det uppstod fråge-
tecken.

De tre första valparna som kom var vad man
kan gissa av normal hälleforshundfärg. De
två sista som kom  var mörka, nästan svarta.
Det blir ju så ibland, när arvet från tidigare
anfäder slår igenom, men vad gör väl det så
länge de har fört med sig mycket jakt i gene-
rna. Det är ju trots allt inte färgen på pälsen
som våra hundar ska jaga med utan det är
helt andra kvaliteter.

De tre första veckorna skötte tiken om valpa-
rna i valplådan som vi hade i vårt sovrum.
Det fungerade bra och var inte särskilt stö-
rande.

Vecka fyra började det verkliga arbetet med
kullen och dom behövde mer och mer ser-
vice. Servicen bestod mest av att byta tid-
ningspapper på golvet i valplådan och att
utfodra med väl uppblött och mosad mat.

Valparna och Gnista tillbringade en vecka på
altanen men när man inte kunde kliva ut där
utan att det hängde 5 valpar i benen fick vi
komma på en annan lösning.

Inne i garaget gjorde vi i ordning en valp-
hage och utanför monterade vi upp en liten
hundgård så valparna kunde gå direkt ut när
man öppnade porten.

Under femte veckan kom valparna igång med
lite bus och lek, dom blev också medvetna
om omgivningen och lärde sig snabbt att när
jag kom med mat var det bäst att hålla sig

framme. Om valparna lämnade någon
mat var Gnista raskt framme och åt
upp resterna, kanske släppte hon
fram någon av de små om de ång-
rade sej. Sin egen matskål var hon
däremot rädd om och om någon av
valparna försökte ta något därifrån
blev det en ordentlig åthutning.

Gnista har varit en, i mina ögon sett,
mycket bra mamma/fostrare åt sina
valpar. Kullen var mycket social och
tillgiven.

Gnista släppte även in vår Vorsteh
Krut till valparna, det gick mycket
bra, Krut är en snäll och stabil kille
som inte ställer till några problem.
Under hans vistelse hos valparna så
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var Gnista framme hos honom och klämde till
honom lite mjukt över nosen, som för att säja
att jag har ögonen på dej, bara så du vet det.

Under kullens sjätte vecka började jag förstå
vilken svår situation våra valpförmedlare har
haft. Jag tycker att det var knepigt att placera
ut valparna trots att jag hade några givna
köpare redan från början. Det gick i alla fall
bra och valparna kom till hundmänniskor som
har både kunskap och möjligheter att ut-
veckla valparna till ståndhundar på älg.

Det är ju så enormt roligt, tänk att man får
vara med och sätta förhoppningsvis några
positiva spår i rasen och bidra till att den får
möjlighet att utvecklas som älghund. Lite
stora ord kanske men det är ju i alla fall vad
man hoppas och vi får väl se hösten 2009
vad för anlag som döljer sig i kullen.

Efter 8 roliga och intensiva veckor var det
dags för valparna att flytta till sina nya ägare.
Det kändes både vemodigt och skönt. Gnista
var ganska trött på dem vid det här laget och
hon var nog den som tog det med störst lugn
när valparna lämnade oss en efter en.

Så fort den sista valpen åkt städade vi gara-
get och monterade ner den provisoriska hund-
gården. Alla delar ställdes på ett lättåtkom-
ligt ställe i förrådet, för vem vet, vi kanske
behöver dom igen?

I skrivandets stund har vi fått in lite rappor-
ter från våra valpköpare och vi kan konsta-
tera att det finns förutsättningar för valparna
att kunna utvecklas till älghundar framöver.

Med vänliga jägarhälsningar

Anders och Marie Janmyr

Älghagen 2008-12-06
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Tindras första älg
Söndag 23/11 bra väder skall det bli,
med nordlig vind. Jämten skall spa-
ras till tisdag för jakt med gänget från
jobbet.

Jag går nog en sväng med valpen (Tindra
8mån 18dagar)tänkte jag på lördag kväll. An-
ders skall gå med Jämten i sågberget det blir
bara  Anders och jag. Jag kan gå med Tindra
i häståsen så kan jag bakpassa åt dig sa jag
till Anders på söndag morgon. Ca 8,30 släp-
per jag Tindra jag går längs Häståsen NV vind
-7 grader 5cm snö,perfekt.

Hon gör några korta turer till sist är hon borta.
Jag stannar,väntar, lyssnar. DÅ 9,02 hör jag
henne ca 200 m rakt mot vinden (tiden en
yrkesskada som jaktprovsdomare under
många år). Jag står still och lyssnar man vet
ju aldrig vad en valp skäller på,efter en stund
9,08 förflyttning ca 75m då stiger pulsen nu
vet jag vad det är. (Jag provar alltid att komma
till skott så fort som möjligt när valpen eller
unghunden skäller första gången)

Jag avancerar mot ståndet 9,20 är jag inne
hon har haft skall uppehåll ca2 minuter vid
ett tillfälle annars har hon skallat jämnt och
fint. Efter någon minut får jag skottillfället när
kon gör utfall mot tiken.Skottet går kalven
faller, kon slår kalven för att få den med sig
samtidigt ropar jag till Tindra så att hon skall
veta att jag finns där. När kon ser mig sticker
hon, så också Tindra efter kon. Synd att hon
inte blev kvar vid kalven men jaktlusten tog
överhand,45 minuter senare återkom tiken.

Nu ställer jag tiken fram till nästa säsong för
jag anser ändå att hon är för ung för att börja
jaga med. Nu växer i stället hoppet och kra-
ven inför nästa säsong.

Utställning, HD röntgen, jaktprov
Jaktproven anser jag väldigt viktiga då det är
det enda verktyg för att se om hundarna ja-
gar. Tindra har jag valt med jaktproven hos
föräldradjuren som det viktigaste. Modern
första pris och flera meriterade syskon och
meriterade föräldrar, fadern numera dubbel-
champion och meriterade föräldrar. Det för-
sämrar inte oddsen för att avkomman skall bli
duglig och själv meriterad för att sedan själv
gå vidare i aveln. Skall man medverka till att
höja jaktbarheten i en ras gäller det att man
startar hundarna på prov . Får man fram nog
många meriterade hundar kan man nog sluta
att avla på omeriterade hundar och höja klas-
sen på rasen ytterligare. För mig själv skulle
det vara helt otänkbart att köpa en valp efter
o meriterade föräldrar!! Om inte avelsrådet
anser att det är en värdefull hund eller tik
som man vill bevara rent genetiskt.

Men det skall avelsrådet avgöra. All annan
uppfödning med omeriterade hundar anser
jag onödig.

Bosse Begquist
Tindra, AS 27338/2008
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Unghund — Älghund?

Alla har vi befunnit oss i perioder då
vi jagat in unghundar, Dagar då man
kastas mellan hopp och förtvivlan.
Ibland är man övertygad om att man
har en kanonhund på gång, nästa dag
känns det inte riktigt lika bra. Ingen-
ting fungerar, möss och ekorrar är det
roligaste som finns eller det är bara
allmänt kul att springa i skogen.

Samtidigt är det väl det som egentligen är det
bästa med att hålla på med hundar. Injagning,
framgångar, samarbetet och förståelsen som
sakta växer fram. Jag har dock fått anledning
att fundera över hur oerhört hårt en unghund
kan drabbas av enstaka händelser i inled-
ningen av sitt liv som älghund. Samtidigt fun-
derar jag på hur olika hundar uppträder vid
första kontakten med det vilda och vad det är
vi jägare egentligen vill ha.

De flesta av oss älghundsägare vill ha hun-
dar med ett lugnt och försiktigt uppträdande
vid älgkontakt. Lugna fina upptag premieras
och de flesta delar nog uppfattningen att äl-
gen står betydligt bättre om hunden har ett
lugnt upptag. På grund av det som hände

min unga tik gör jag därför en koppling till-
våra provregler för vildsvinsproven. Där ta-
lar man om ett annorlunda beteende, prov-
reglerna beskriver en hund som skall ta ”ini-
tiativ”, vara nära och intensiv i sitt uppträ-
dande.

Tiken, (då det hände ca 16 månader gammal),
har börjat sin älghundskarriär på ett utmärkt
sätt. Hon har fungerat till både min och olika
jaktlags belåtenhet. Septemberjakten i Jämt-
land och första älgjaktsveckorna i Småland
skötte hon utmärkt. Hon har uppträtt mycket
lugnt och avvaktande vid kontakt med älg,
verkar gå fram lugnt och stilla, uppehålla sig
vid och omkring älgarna flera minuter innan
hon börjar skälla. En jättebra egenskap tycker
jag själv och älgarna står som regel i uppta-
get.

Men, detta fungerar inte lika bra vid vildsvin-
skontakter. Hon har vid några tillfällen under
tidig höst skallat på vildsvin, dock inte med
någon större entusiasm. Vid två tillfällen, da-
garna efter varandra, kunde jag sedan se hur
hon sakta, undersökande och nyfiket gick
runt  grantätningar för att sedan släppa några
skall. Exakt samma beteende som vid älg-
kontakt. Effekterna blev dock inte som vän-
tat. Vid första tillfället kommer en stor sugga



utrusande, går till hård attack mot hunden,
som dock hinner undan. Suggan vinklar av
och flyr.

Vid nästa tillfälle, på nya marker, med exakt
samma beteende, kommer en fullvuxen galt
utfarande som ett expresslok. Hunden kastar
sig undan men träffas ändå och jag ser henne
rulla över nacke och rygg på galten, och där-
efter ramla i backen.  Galten tvärstannar, vän-
der och springer rakt över hunden och sätter
sedan kurs på mig. Med  ca 75 cm till godo
undviker jag att bli nedsprungen. (Jag har
lyckats genomdriva att vi inte skjuter gris på
älgjakterna). Tiken sitter förvånad och om-
tumlad kvar och min första tanke är naturligt-
vis att hon är skadad, antingen av betarna
eller klövarna. Efter kontroll visar hon sig vara
oskadd och vi går vidare.  Hon var dock på-
tagligt påverkad av det inträffade och hen-
nes sökturer efter detta var obefintliga. Hon
har efter dessa händelser visat osäkerhet och
en viss tveksamhet, söket har påverkats ne-
gativt och först då hon fått älgvittring har
jaktlusten tagit överhand och hon har jagat
som tidigare. Efterhand har osäkerheten för-
svunnit och idag verkar de negativa effek-
terna av grisattackerna i stort vara glömda.
Det enda positiva i sammanhanget verkar vara
att hon idag inte över huvudtaget befattar
sig med vildsvin. En egenskap jag tacksamt
accepterar och högaktar.

Vad jag vill belysa med dessa rader är att det
vi ser som utmärkta egenskaper hos en älg-
hund kan få helt andra konsekvenser vid kon-
takt med vildsvin. Sannolikt är det hundens
avvaktande hållning som utlöser attacken och
det får ju anses som fullständigt förståeligt.
En hund som är ”intensivare” och tar mera
”initiativ” får sannolikt en annan effekt fram-
förallt på vildsvin, men enligt mitt förmenande
även på älg. Vildsvinet intar försvarsställning
och syftet är ju då uppnått, älgen däremot
blir sannolikt mer flyktbenägen.

Man kan naturligtvis ha synpunkten att hun-
den är vek och saknar mod, en tanke jag själv
haft. Men vid närmare eftertanke så uppträ-
der hon varken vekt eller visar brist på dåd-
kraft i andra situationer. Därför måste jag kon-
statera att jag är stärkt i min uppfattning att
en älghund och en vildsvinshund inte är
samma sak och egenskaperna vi behöver vid
olika typer av jakt skiljer sig åt.

De här raderna må väl ses som ett inlägg i
debatten som pågått/pågår i sydsverige om
hur vi skall använda våra traditionella
älghundsraser och kanske framförallt i avels-
hänseende. Vad skall vi jaga med, och vad
skall vi avla på????

Wåge L

Kassören
Hej medlemmar ett nytt år kommer
snart och då också ett nytt medlems-
skap i Hälleforshundklubben.

Med denna tidning medföljer en avi för
medlemsskap. Ni behöver inte betala förrän
det nya året har ringts in därför att jag vill ha
avgiften på rätt år.

Jag vill gärna tala om att det finns tidigare
årgångar av tidningen Hlläforshunden ända
från 1996.det har kommit ut tre nr /år. För er
som är nya medlemmar finns det mycket bra
articklar, jaktprov och historier mm att läsa.
Dom kostar bara 20 kr st  Betala in på PG och
skriv på talongen vad som önskas Det finns
också kepsar som kostar 100 kr st. Till våra
utländska medlemmar så är IBAN SE02 9500
0099 6026 8304 8785  och BIC är NDEASESS
Hoppas att det går bra.

God Jul och ett Gott Nytt Medlemsår önskar
er kassör. /Bosse



Skicka ifyllt kryss, eller kopia, senast 2 måna-
der efter tidningens utgivning till:
Märit Truuts,
Ruskemåla gård 306, 382 91 Nybro

Lösning

Korsord 08 nr 2
Av de inskickade kryssen fanns endast
ett helt rätt och fullständigt ifyllt kryss,
tänk på att fylla i alla rutor!
Vinnare:
Magnus Eriksson, Järbo

Tillsvidare får förstapristagaren ett glas-
pris och andra, samt tredje-pristagaren
får något enklare pris.

Namn:____________________________

Adress:____________________________
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