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avelsrekommendationer för Karelsk Björnhund. 

Gällande från 19-10-01 

 

Till avel används endast mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört 

fullgoda hundar. 

 

Rekommenderad parning  

Båda avelsdjuren skall vara jaktprovsmeriterade, varav ett av djuren skall 

ha en 1:a på jaktprov. Som jaktprov avses här löshundprov på älg eller 

vildsvin. 

 

Anvisad parning  

Det ena föräldradjuret skall vara meriterad på jaktprov, den andra skall 

fungera i praktisk jakt, samt ha en mor eller syskon som är meriterad på 

jaktprov. Med jaktprov avses löshundprov på älg eller vildsvin eller 

ledhundprov. 

 

Användning tik 

Utvärdering görs efter 3 kullar. För ytterligare 2 kullar skall tiken lämna 

minst en meriterad avkomma, samt inga ärftliga sjukdomar av 

allvarligare art. 

 

Användning hane  

Utvärdering sker efter 3 kullar. Andelen jaktprovsmeriterade avkommor 

skall ligga över rasens medeltal. Hanen skall inte lämna ärftliga 

sjukdomar av allvarligare art. Hane får ha 5 kullar, men har inte antalet 

valpar överstigit 25 st får en parning till göras. 

 

Inavelskoefficient  

Högst 3,0 beräknat på 5 generationer. Önskvärt under 2,5. Undvik 

omparningar. 

 



Höftledsdysplasi   

Hunden skall vara röntgad innan den används i avel. Beräkning av HD-

index görs för hund med officiellt höftledsstatus. Preliminärt kullindex 

skall vara större än 100. Hund med höftledsstatus D eller E får inte 

användas i avel, oavsett HD-index. Om uppfödare använder djur med 

höftledsstatus D eller E åsätts avkomman avelsspärr som ej kan 

borttagas. Gäller även importerad hund efter föräldradjur med svenskt 

undersökningsresultat grad D eller E. För utländska avelsdjur gäller 

fortfarande att avelsdjuret ska ha HD grad A eller B.  

 

Armbågsledsdysplasi ED  

Svenskregistrerade avelsdjur födda efter 20090101 skall innan parning 

vara ED-röntgade med resultat ED=0 

 

Ögonlysning  

Avelsdjur bör ögonlysas. Hunden bör vara över 24 månader vid 

ögonlysningstillfället. Önskvärt är att undersökningen inte är äldre än ett 

år vid betäckning. Den skall absolut inte vara äldre än 36 månader vid 

parning. 

Hunden skall vara fri från PRA, Glaukom, Total katarakt, Bakre 

polkatarakt och annan förändring som ögonspecialist bedömer som 

allvarlig och/eller ärftlig. 

 

Exteriör  

Använd inte hund med sämre pris än Good från utställning.             

OBS! Gör alltid en sjukdomsanmälan och skicka in till SÄK!  

Blankett finns på hemsidan och i Älghunden. Gäller alla 

sjukdomstillstånd på nu levande men även döda hundar.  

OBS! Hundägare, uppfödare eller hanhundsägaren till aktuell hund kan 

fylla i och skriva under anmälan. 

 


