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AAlt Avls Ar beid bA se rer seg på at alle 
egen ska per er mer eller mind re ar ve li ge, 
dermed ned ar ves egen ska pe ne fra for eld
re til av kom. Halv par ten av ge ne ne som 
et in di vid har kom mer fra far, og halv par
ten kom mer fra mor. Si den det va ri e rer 
litt hvilket sett av ge ner som over fø res til 
kjønns cel le ne for hver gang, vil søs ken bli 
mer eller mind re like. De fles te egen ska per 
be stem mes av mange ge ner, derfor vil det bli 
mange mu li ge kom bi na sjo ner hver gang to 
kjønns cel ler smel ter sammen. Det er det te 
som ska per ge ne tisk va ria sjon og som er 
bak grun nen for at vi har kun net avle fram 
så mange uli ke ra ser innenfor hver art av 
hus dyr og kjæ le dyr. Uten denne va ria sjo nen 
i ar ve ma te ria le had de vi ikke kun net end re 
verken ut se en de eller pre sta sjo ner til dy re ne 
vi om gir oss med.

På grunn Av den til fel di ge ned ar vin gen 

vil som sagt ikke søs ken bli helt like. Men 
dersom to for eld re får mange av kom, vil vi 
kun ne se ef fek ten av ge ne ne på gjen nom
snit tet av av kom met. Gjen nom snitt lig vil 
av kom etter gode for eld re ha bed re ge ner – 
og dermed bed re pre sta sjo ner – enn av kom 
etter mind re gode for eld re. Ved å bru ke dyr 
i av len som har an legg for de egen ska pe
ne vi er ute etter, vil vi sy ste ma tisk end re 
gjen nom snit tet i hele po pu la sjo nen i øns ket 
ret ning. Utvalg av avls dyr kan gjø res på 
to uli ke må ter – ved å vel ge avls dyr ut fra 
så kalt fenotypeseleksjon, eller ved hjelp av 
avls ver di er som be skri ver det ge ne tis ke po
ten si a let til et avls dyr.

en fe no ty Pe er en egen skap (eller pre
sta sjon) vi er i stand til å ob ser ve re (og 
tall fes te) på et dyr. Eks emp ler på fe no ty per 
er høy de, pels far ge, steg leng de, skuddredd
het og evne til søk på ei jakt prø ve. Altså slik 

Hva er avl
Avls ar beid in ne bæ rer en plan mes sig sty ring av hvilke dyr som skal bli for eld re til nes
te ge ne ra sjon. foredredyrene vel ges ut på grunn lag av sine fore truk ne egen ska per. i 

denne se ri en ser vi på hvordan det best kan gjø res.

Av MArte Wetten, KAMillA lysAKer (begge geninovA) og torunn AAsMundstAd (norsvin)

du som hun de ei er ser hvordan den en kel te 
hun den pres te rer i ter ren get eller ut stil lings
rin gen. Fenotypeseleksjon ba se rer seg på at 
in di vi dets egen/egne fe no ty pe(r) be stem mer 
om det skal bru kes i avl. 

en fe no ty Pe er Altså det vi ser eller 
må ler. Sam ti dig vet vi at det vi må ler er 
delvis for år sa ket av ge ne ne til dy ret, men 
også skyl des på virk ning fra mil jø et dy ret 
har vært ut satt for. Fenotype = genetikk 
+ mil jø. Ge ne tikk er ge ne ne som på vir ker 
egen ska pen (gitt ved fød sel og som på vir ker 
hun den hele li vet), og mil jø er alt som ikke 
in klu de rer ge ner.  

eks emP ler På mil jø fAk to rer som vil 
på vir ke fe no ty pe ne re gist rert un der ei jakt
prø ve er: hun de ei er, vind ret ning, ter reng 
og års tid. Om vi kan tall fes te ge ne ne kan vi 
sik re re vel ge ut de ret te avls dy re ne. En slik 
tall fes ting kal ler vi en avls ver di. En avls ver di 
gir en sik re re se lek sjon fordi den de len av 
fe no ty pen som sty res av ge ne ne er den enes
te de len av fe no ty pen som blir over ført fra 
for eld re til av kom. 

to dyr med like re sul ta ter på jakt prø ver 
kan ha helt ulik bak grunn for å pres te re 

Mo der ne jakthundavl – del I

En fe no ty pe er en egen skap vi er i stand til 
å ob ser ve re (og tall fes te) på et dyr. Il lust
ra sjo nen av en Elg hund er lånt fra NKK sin 
rasestandard for Norsk Elg hund Grå. 

Hund :

– og hvordan gjør vi det?
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Foto: Dag H. Karlsen »

I denne serien vil Marte 
Wetten, Kamilla Lysaker 
og Torunn Aasmundstad 
ta for seg avl på jakthun-
der.  De er alle en del av 
avlsmiljøet på Hamar/Ås, 
og har til sammen 21 års 
utdannelse innen avl.
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for eld er til av kom. Avls ver di en til fle re egen
ska per kan kom bi ne res i en totalavlsverdi 
(eller to tal in deks). I en totalavlsverdi er de 
uli ke egen ska pe nes avls ver di er vek tet ut fra 
hvor vik ti ge de er i det to ta le avls må let. Ved 
å vel ge dy re ne med høy est totalavlsverdi 
kan man se lek te re avls dyr som vil bed re 
fle re egen ska per på en gang.

Avls ver di en et dyr får, ba se res på inn
sam le de data fra dy ret selv, og data fra alle 
slekt nin ger vi har in for ma sjon om. Det te 
kan fort dreie seg om hundrevis av slekt nin
ger dersom far far var en po pu lær hann
hund. En avls ver di vil dermed alltid være 
sik re re enn ob ser va sjo ner gjort på en kelt
dy ret, fordi ob ser va sjo ner på en kelt dy ret er 

sum men av arv og mil jø på virk ning. 

Arve grAd er et 
for holds tAll 
med ver di mellom 
0 og 1 og som sier 
noe om hvor mye av 
va ria sjo nen i fe no
ty pe ne som skyl des 
ge ne tikk. Arve gra den 
be nyt tes i be reg nin
gen av avls ver di er, og 
arve gra dens stør rel se 
har stor inn virk ning 
på hvor sik ker se lek

sjon vi kan gjø re for en 
egen skap. En arve grad på 
0,2 be tyr at 20 % av den 
va ria sjo nen vi re gist re rer 
på fe no ty per kan for kla res 
av ge ne tikk. Fordi sum men 
av ge ner og mil jø ut gjør 
fe no ty pen be tyr en arve grad 

på 0,2 også at også at 80 % av den va ria sjo
nen vi re gist re rer skyl des av mil jø. 

selv om det hø res nes ten umu lig ut å 
opp nå avlsframgang når arv bar he ten er 
så lav, så er det fremdeles mu lig gjennom 
mange små steg når alle opp dret te re er eni
ge om et fel les avlsmål. Når arve gra den til 
en egen skap er av denne stør rel se vil også 
en se lek sjon ba sert på avls ver di være mye 
sik re re enn om vi se lek te rer kun ba sert på 
hun dens egen pre sta sjon for egen ska pen.

gode fe no ty Per og kor rekt slekt skap 
er den vik tig ste in for ma sjo nen for å be
reg ne rik tig avls ver di, og kor rekt in for ma
sjon be tyr mye for hva en kan for ven te å 
få ut av et avls ar beid. Om re gist re rin ge ne 
på fe no ty pe ikke gjen spei ler den egen ska
pen den er ment å re gist re re, eller det er 
opp gitt feil for eld re dyr på fle re in di vi der 
i po pu la sjo nen, vil det bli van ske li ge re å 
få avls fram gang. Det på gå en de pro sjek tet 
på elg hund (se egen fak ta boks) ble derfor 
star tet med en gjen nom gang av kva li te ten 
på de slektskapsdataene som fin nes i NKK 
sin da ta ba se. 

En god jakthund er avhengig av en sterk 
og funksjonell kropp. (Foto. Thor Olav 
Moen)

●

Jaktegenskapene til Norsk elghund grå og Norsk elghund 
sort skal forbedres gjennom et nystartet forskningspro-
sjekt.  Målet er å etablere et bærekraftig avlsarbeid, ved 
at de metoder som brukes i avl på produksjonsdyr som 
gris og storfe tilpasses og overføres til de to hundera-
sene. Avls- og forskningskompetanse fra det etablerte 
avlsmiljøet for produksjonsdyr, vil i prosjektet bli overført 
og tilpasset avlsarbeidet på de norske elghund-rasene. 
Prosjektet er et samarbeid mellom selskapene Geninova, 
BioBank, Norsvin, Norske Elghundklubbers Forbund 
og Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås 
(NMBU). Prosjektperioden er fra 2014 til 2016, og total-
budsjettet er på 7 millioner kroner. Regionalt Forsknings-
fond Innlandet støtter prosjektet med 3,5 millioner kroner. 
Prosjektleder er Dr. Marte Wetten, avlsforsker i Geninova. 
Prosjektet vil styrke samarbeidet mellom de fremste 
norske FoU-miljøene for husdyravl og avlsmiljøene hos 
norske jakt- og brukshundklubber og Norsk Kennel Klub.

7 millioner til  
avlsprosjekt: 

Mo der ne jakthundavl – del IHund :

I avls ar bei det bru kes 
in for ma sjon om hun den 
selv, men også alle dens 
slekt nin ger, for å es ti me re 
avls ver di en. (Illustrasjon: 
NKK)

som de gjør. Det ene kan ha dår li ge ge ner, 
men har vokst opp i et mil jø med mye 
tre ning og gode for hold. Det andre kan ha 
vel dig gode ge ner, men ha hatt andre for
hold som på vir ker hun den i ne ga tiv ret ning. 
Den hun den som har vokst opp i et bed re 
mil jø «skry ter på seg» bed re egen ska per 
men vil ikke ha gode ge ner som kan brin ges 
vi de re til nes te ge ne ra sjon. Den bes te må ten 
å fin ne ut hvilke hun der som har gode eller 
mind re gode ge ner, er ved å be reg ne en 
avls ver di.          

en Avls ver di er en ver di (i tall) som be
skri ver den ge ne tis ke ver di en til et dyr som 


