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Pilotraser

Golden, labrador, flatcoated, rottweiler, bernersennen
sedan 2012

Jämthund och norsk älghund grå (gråhund) sedan 2013



13 nya indexraser från januari 2016

Ras Egenskap

American staffordshire terrier HD + ED

Boxer HD*

Bullmastiff HD + ED

Cane corso HD + ED

Collie, långhårig HD*

Dansk-svensk gårdshund HD

Finsk lapphund HD + ED

Irländsk röd setter HD*

Leonberger HD + ED

Nova scotia duck tolling retriever HD

Perro de agua espanol HD

Samojedhund HD*

Storpudel HD

* Rasen har hälsoprogram för HD på nivå 3



Vad tänker hon prata om idag?

 Varför skatta avelsvärden för 
HD och ED?

 HD-index i Sverige, och i andra 
länder

 Index i Avelsdata

 Hur tillämpa index i avelsarbetet?

 Erfarenheter från pilotraserna



 Tillräckligt med data (fenotyp + härstamning) OK!
 Mätmetoden/beskrivningen bör vara standardiserad och

validerad OK!
 Variation (fenotypisk och genetisk) i egenskapen –

arvbarhet?
 Överensstämmelse mellan mål- och mätegenskap - ?
 Enighet kring avelsmålet - vad vill vi uppnå? Ja, men hur

snabbt?

Är förutsättningarna ok?



Ras Arvbarhet HD Arvbarhet ED 

American staffordshire terrier 54% 39%

Berner sennenhund 39% 34%

Boxer 37%

Bullmastiff 39% 42%

Cane corso 35% 39%

Collie, långhårig 34%

Dansk-svensk gårdshund 55%

Finsk lapphund 38% 8%

Flatcoated retriever 39%

Golden retriever 40% 29%

Irländsk röd setter 31%

Jämthund 47% 17%

Labrador retriever 42% 28%

Leonberger 34% 7%

Norsk älghund grå 42%

Nova scotia duck tolling retriever 35%

Perro de agua espanol 44%

Rottweiler 38% 34%
Samojedhund 40%

Storpudel 41%



Ras HD status

Normal/
lindrig

Måttlig Kraftig

Berner sennenhund 1.4% 23.5% 30.1%

Schäfer 2.0% 19.3% 47.5%

Golden retriever 0.5% 3.2% 26.4%

Labrador retriever 1.3% 8.6% 17.9%

Rottweiler 0.6% 10.9% 47.1%

Kumulativ sannolikhet för en veterinärvårdsskada, åtta år efter röntgen

Överensstämmelse mellan mål- och mätegenskap?



Röntgenundersökningen kan inte mäta den 
underliggande genetiska variationen avseende HD-kvalitet

Varför skatta avelsvärden för ledhälsa?



• Begränsade möjligheter att bedöma skillnader i 
höftledens kvalitet, framförallt för HD-fria hundar

• Fenotypen (röntgenresultatet) påverkas av olika icke 
ärftliga faktorer (miljöfaktorer)

⇒ Information enbart om individens egen fenotyp är ett 

osäkert mått på dess genotyp

Hänsyn till information från släktingar kan
systematiseras i ett HD-/ED-index

Varför skatta avelsvärden för ledhälsa?



Vad betyder hundens index för HD/ED?

Avelsvärde: mått på individens nedärvningsförmåga 
för HD respektive ED

Index: uttrycker det skattade avelsvärdet i förhållande till 
genomsnittet i rasen (referenspopulationen).
Visas som HD-index och ED-index

100 motsvarar genomsnittet i referenspopulationen

>100 förväntas lämna avkommor med bättre
HD/ED status än genomsnittet

<100 förväntas lämna avkommor med sämre
HD/ED status än genomsnittet



Vilka hundar ingår i referenspopulationen?

Ska representera den genetiska nivån för HD/ED i 
den svenska populationen av aktuella hundar

Omfattar hundar födda år n-6 till n-2 där n är 
aktuellt år (dvs för år 2016 hundar födda 2010-2014)

 Inkluderar endast  hundar med svenskt ursprung
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Hundar med samma röntgenresultat får 
olika HD-index



Skattning av avelsvärden inom hundaveln

 Index för HD (och ED) i flera länder (Finland, Danmark, Norge, 
Tyskland, UK)

 Även för andra egenskaper, t ex diskbråck, syringomyeli, 
spondylos

 HD-/ED-index skattas av SKK sedan januari 2012

 Från 2016, HD-index i 20 raser, ED-index i 10 raser 

 Mentalindex för collie infördes 2012 (skattas av SLU), 
fler raser förväntas tillkomma



HD-index i andra länder



• BLUP-metoden används, den statistiska modellen 
skiljer sig något åt mellan länderna

• Indexvärdet och säkerheten i skattningen publiceras

• Medel = 100 (i Norden), men standardavvikelsen 
skiljer sig åt

• Definitionen av referenspopulationen skiljer sig åt

• Den genetiska nivån kan vara en annan

• Indexvärden är inte direkt jämförbara mellan 
länder

HD-index i andra länder



 Index skattas varje vecka och publiceras i Avelsdata

 Samtliga hundar födda år 2000 eller senare
med eget resultat får HD-/ED-index

 Importerade/utländska hundar utan eget resultat i
SKKs databas men med röntgade avkommor kan få
index publicerat

Inloggning till Avelsdata borttagen, 
kan lägga direktlänk till enskild hund

Index för HD och ED i Avelsdata



• Index redovisas för varje hund
• Veterinärdata (aktuellt index)

• Kull/helsyskon (preliminärt kullindex samt aktuellt index)

• Kullar och avkommor (preliminärt kullindex samt aktuellt 
index)

• Preliminärt index redovisas vid provparning

• Index redovisas för varje ras under ”Hälsa”
• Referenspopulationen (HD status och medelindex)

• Medelvärde (genetisk trend)

• Index visas i Listor

Index för HD och ED i Avelsdata



Mer 
information 
finns här!

Missa inte 
tool-tip

Hundar: Veterinärdata (aktuellt index)



”Medelfelet är ett mått på säkerheten i det skattade 
indexet och anger inom vilket intervall (± medelfelet) 
hundens framtida HD-/ED-index med största sannolikhet 
kommer att ligga. Ett mindre medelfel indikerar ett 
säkrare index. För mer information se (i) knappen i övre 
vänstra hörnet.”

Tool-tip för Medelfel



Säkerhet och medelfel

Säkerhet Medelfel*

0.60 12

0.65 11

0.70 11

0.75 10

0.80 9

0.85 8

0.90 7

0.95 5

0.99 2

Arvbarhet: 0.40

Säkerhet med enbart eget 
resultat: 0.63

Motsvarar ungefär 6 
röntgade avkommor

Eget resultat + föräldrar + 
helsyskon: 0.72 *För standardavvikelse = 15



Hundar: Kull/helsyskon och för kullar och 
avkommor 

Preliminärt kullindex 
vid parning
(statiskt värde)

Individuellt index
(kan ändras över tid)



Tool-tip för 
Preliminärt kullindex vid parning

” Preliminärt index för kullen beräknas som 
föräldradjurens genomsnittliga index för HD/ED 
vid parningstillfället, d v s som (index mor + index 
far)/2. Preliminärt index beräknas för kullar där 
båda föräldradjuren har ett indexvärde. För mer 
information om index se (i)  knappen i övre 
vänstra hörnet.”



Kullsyskon med samma HD-grad och olika 
index

Hur kommer det sig att kullsyskon med samma 
HD/ED-status och utan röntgade avkommor kan 
få olika index?



Provparning:  Preliminärt index

Preliminärt index vid 
provparning kan ändras 
över tid om föräldradjurens 
index ändras



Tool-tip för Preliminärt index 
vid provparning

”Preliminärt index beräknas som genomsnittet av 
föräldradjurens index, d v s (index far + index 
mor)/2. Preliminärt index bör vara större än 100.”

= ?



Observandum vid provparning 

Varningstriangel för provparningar där HD index < 100
(i raser med hälsoprogram för HD på nivå 3)

”Parningen följer inte SKK:s rekommendation att
föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid 
parningstillfället (preliminärt index för kullen) ska
vara större än 100.”



Referenspopulation år 2016, inkluderar hundar födda 2010-2014

HD-grad HD-index

A 106

B 94

C 89

D 82

E 72

Raser: Hälsa/HD-index, referenspopulation



Referenspopulation år 2016, inkluderar hundar födda 2010-2014

HD-grad HD-index

A 123

B 108

C 100

D 91

E 82

Raser: Hälsa/HD-index, referenspopulation



Genomsnittligt HD-index, visar genetisk förändring över tid

Raser: Hälsa/HD-index, medelvärde



Genomsnittligt ED-index, visar genetisk förändring över tid

Raser: Hälsa/ED-index, medelvärde



Raser: Index visas i Listor

Raser: Listor/HD



Index i avelsarbetet 

Avelsurvalet bör baseras på indexvärdet istället för 
röntgenresultatet

För en genetisk förbättring över tid bör parnings-
kombinationens HD-index vara bättre än genomsnittet i 
rasen (>100) 

 Se till parningskombinationens genomsnittliga index 
snarare än den enskilda individens – ökad flexibilitet



Ändring i hälsoprogrammet, nivå 3

Hundar A, B eller C får användas i avel

 Rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga 
HD-index vid parningstillfället ska vara större än 100

Hundar med HD grad D eller E inte får användas i avel, 
oavsett HD-index

 För utländska avelsdjur gäller fortfarande att avelsdjuret 
ska ha HD grad A eller B

 För parningar med preliminärt kullindex under 100 skickas 
ett informationsbrev till uppfödaren



Ändring i hälsoprogrammet, nivå 3



 Olika förutsättningar i olika raser

Selektionsintensiteten beror på vilka andra egenskaper
som ingår i avelsmålet samt på populationsstrukturen

 Strategi för hur index ska användas behöver utarbetas

 Index för HD och ED bör inkluderas som en del i RAS

 Gör en konsekvensanalys innan restriktioner införs

Vad är en lämplig avelsstrategi?



 Inga drastiska förändringar i avelsurvalet

 De tekniska rutinerna fungerar väl

 Tar tid att ”ställa om” från fenotyp till 
index

Mycket sparsam användning av 
C-hundar i avel

 Skynda långsamt

 Utvärdera efter hand, och var flexibel… 

Erfarenheter så här långt



Preliminärt kullindex för HD

Utvärdering av index i pilotraserna

Ras Antal Prel. kullindex
Andel under 

100

Berner sennenhund 1569 102,1 33%

Rottweiler 2274 102,7 28%

Flatcoated retriever 2714 101,7 37%

Golden retriever 6972 101,7 37%

Labrador retriever 8288 102,3 33%

Jämthund 5398 103,1 25%

Gråhund 1932 102,9 30%



HD-index fördelat på HD status - rottweiler

Hundar med prel. index och eget röntgenresultat

Utvärdering av index i pilotraserna

HD-grad Antal Andel Prel. index HD-index

A 680 67,5% 104,4 106,6

B 161 16,0% 103,1 95,1

C 107 10,6% 102,3 89,3

D 50 5,0% 101,8 84,0

E 10 1,0% 99,7 73,3



Parningskombinationer, användning av C-hundar

Berner sennenhund

Utvärdering av index i pilotraserna

Parningskombination Antal Andel Prel. index

A*A 798 56,8% 105,0

A*B eller B*A 477 34,0% 99,9

B*B 91 6,5% 97,1

Någon förälder grad C 34 2,4% 95,2

Någon förälder grad D 5 0,4% 93,4
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Inkluderar "svenska hundar" med eget HD-resultat, födda 2009-2014

Berner sennenhund

Rottweiler

Flatcoated retriever

Golden retriever

Labrador retriever

Utvärdering av index i pilotraserna

Medelvärde HD-index – genetisk trend



Vad händer nu?

• Uppföljning och stöd till berörda klubbar

• Vad står i RAS?

• Krav för valphänvisning?

• Utvärdering av index för de 7 första indexraserna 
(perioden 2012-2015) genomförs under 2016

• Indexföredrag arrangeras av Nordskånska 
Kennelklubben i Hässleholm under hösten 2016

• Ytterligare indexraser, tidigast januari 2018



Mer information på skk.se!



Informationsartikel om index


