
 RAS – Rasspecifika avelsstrategier 

RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. 

Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar, specialklubbar och SKK, dokumentet skall ge en beskrivning av nuläget vad gäller hälsa, 
mentalitet, exteriör och jaktliga egenskaper. 

I dokumentet beskriver också vilka målsättningar, avelsmål som rasklubben och specialklubben har satt upp. 

Det skall göras utvärderingar varje år hur arbetet går för att nå det uppsatta målen. 

 

Statistik för utvärdering av RAS för Hälleforshund 2019 

Följande punkter är utvärderade: 

• Registreringsstatistik 
• Inavelsgrad – Mål under 2,5% 
• Jaktprovsstatistik  
• Hälsa / HD / Årskull 
• Hälsa / AD 
• Hälsa / ögon 
• Exteriör  

 



 Registreringsstatistik, källa SKK 

Mål: Öka antalet registreringar för att säkerställa att rasen hållbart skall kunna utvecklas och bevaras. 

Registreringen av antalet Hälleforshundar i Sverige ökade från 52 st under år 2018 till 62 st år 2019. Det ger en ökning med 20% 

Ant. reg/år 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Tikar (varv 
imp) 

28(1) 26(1) 32(1) 45(1) 31 22 47 23 27(1) 

Hanar (varv 
imp) 

31 33(1) 33 42(1) 22 33(1) 27(1) 29(2) 35(2) 

Totalt 51(1) 59(2) 65(1) 87(2) 53 55(1) 74(1) 52(2) 62(3) 
	

 



 Inavelsgrad –, källa SKK 
 

Målsättning: Att på årsbasis konsolidera inavelsgraden i kullarna till ≤ F=1.2 (5 generationer). Att under perioden mönstra in 
nya hundar med rätt kvalitét enligt ovan för att kunna säkerställa målsättningen ≤ F=1,2 (5 generationer).	

 
 
Rasens genomsnittsliga inavelsökning beräknat på 5 generationer är 1,9 % för 2019 och ligger under delmålet 2,5 %. Två inmönstringar 
under 2019  har bidragit till att under ytterligare ngt år kunna bibehålla lågt IK 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Inavelsgrad 1,9 % 2 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 2,3 % 2,7 % 1,1 % 1,9 % 
	
 
 
 



 

 Jaktprovsstatistik 
 
 
Mål: Stärka jaktlusten i rasen medelst en högre ”lägsta nivå”.	
	
Verksamhet Verka för: 
	
	Öka	antalet	hundar	som	kommer	till	prov	och	uppnå	en	genomsnittlig	meriteringsgrad	per	årskull	som	är	25	%.	Målsättningen	nås	genom	
information	och	bearbetning	av	uppfödare,	valpköpare	samt	annonsering	och	betygssättning	av	genomförda	parningar	(anvisad-,	rekommenderad	
parning).	För	att	betygsättning	skall	ske	av	genomförd	parning	krävs	att	avelsrådet	är	tillfrågad	före	parning	och	att	täckhundarna	är	ögonlysta	utan	
anmärkning,	ögonlysningen	skall	ej	vara	äldre	än	ett	år.	HD	status	ej	sämre	än	B	och	ED	utan	anmärkning.	
	



	

Under	provåret	2019/2020	genomfördes	56	prov	varav	19	första	pris,	9:a	pris	och	5	tredje	pris,	vilket	
ger	59	%	prisprov.	8	prov	genomfördes	i	Norge	och	tre	i	finland.	
 
 

 

 
 
 
 
 

 Hälsa HD, källa SKK 
 
Målsättning: Öka andelen undersökta hundar ökas från nuvarande 40 % till 60 % under den kommande 5-års. perioden.  
 
Antalet Hälleforshundar som hd-röntgas har fortsatt att minska till under 40% . För att verka genom att öka andelen undersökta hundar 
till 60% måste ytterligare information öka för att nå målen. 
 

Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
HD grad A 18 (60%) 18 (69,2%) 5 (22,7%) 13 (44,8%) 10 (47,6%) 9 (47,4%) 7 (50%) 2 (20%) 7 (87,5%) 

HD grad B 6 (20%) 6 (23,2%) 9 (40,9%) 9 (31%) 10 (47,6%) 7 (36,8%) 5 (35,7%) 4 (40%) 1 (12,5%) 
HD grad C 6 (20%) 2 (7,7%9 7 (31,8%) 5 (17,2%) 1 (4,8%9 3 (15,8%) 2 (14,3%) 4 (40%)  
HD grad D   1 (4,5%) 2 (6,9%)      
HD grad E          



Tot. ant. 
undersölkta 

30 26 22 29 21 19 14 10 8 

Snittålder för 
undersökning 

27 28 33 27 24 18 17 15 13 

Ant. födda 58 53 64 85 53 73 58 45 70 
 
 

 

  Hälsa ED, källa SKK 
Hälleforshunden har en bra ED status där 100% är utan anmärkning 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 209 

ED ua (0) 21 22 17 26 17 12 12 10 8 

ED grad 1          

ED grad 2          

ED grad 3          

Tot. ant. undersökta 21 22 17 26 17 12 12 10 8 

Snittålder 

undersökning 

21 26 26 25 21 16 16 15 13 



Antal födda 58 53 64 85 53 73 53 45 70 

 
 

 

 Hälsa ögon, källa SKK 

Målsättning: Vi har nått målsättningen diagnosen ärftlig katarakt till ≤ 10 %, fortsatt målsättning är att dagens nivå inte skall 
öka. För att bibehålla detta mål kommer kravet om ögonlysning före parning att kvarstå. 

Fortsätta den redan påbörjade avelssektionen beträffande katarakt. Vi har nått målsättningen diagnosen ärftlig katarakt till mindre än 10%, fortsatt målsättning 
är att dagens nivå inte ska öka. För att bibehålla detta mål kommer kravet om ögonlysning före parning att kvarstå. 

Diagnos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
UA 10 (76,9%) 21 (95,5%) 13 (92,9%) 21 (105%) 14 (100%) 10 (83,3%) 7 (100%) 4 (66,7%) 1 (100%) 



Diagnos 11(84,6%) 4 (18,2%) 1 (7,1%) 4 (20%) 2 (14,3%) 5 (41,7%)  2 (33,35)  
Tot. 
undersökta 

13 22 14 20 14 12 7 6 1 

Ant födda 58 53 64 85 53 73 58 45 70 
 

 

 Exteriör, källa hitta älghund 
 
Målsättning: På sikt förbättra storleken 
 

Under tiden 2017-2019 har 362 st hundar blivit bedömda på utställning arrangerade av SÄK eller SKK. Domarnas uppfattning har varit att hundarna har 
allmänt fortsatt en förvånansvärt hög och jämn kvalitet, detta med tanke på att rasen ännu är förhållande vis ny. 



Prisnedsättningar 2017-2019 

23 st hundar har fått prisnedsättningar under 2017-2019  

4 st (1%) D pga av storlek   

13 st (3,6%) D pga av färg 

1 st (0,2%) S pga av färg 

1 st (0,2%) D pga av mentalitet 

1 st (0,2%) S pga av mentalitet 

1 st (0,2%) D pga av bett 

2 st (0,5%) S pga övr. orsak 

Hälleforshunden är idag en hund som exteriört tämligen väl överensstämmer med sin rasstandard, vissa hundar kan dock bli väl små(gäller främst tikar). 
Genom inmönstring har prisnedsättning pga av felaktig färg ökat något. 

Fortsatt målsättning att förbättra storlek genom viss selektion av avelsdjur samt inmönstring, samt verka för att hundar inte diskvalificeras pga felaktig färg. 
Vår bedömning med felaktig färg är att kommer tillrätta efterhand i en så pass ung ras. Samt att vår egen tolkning av domarkompendium för hälleforshunden 
är att färgen ska vara starkt prisnedsättande men inte diskvalificerande för hunden om hunden i övrigt är fin exteriört och mentalt.	


