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Ny bok om hundavel 

 

Nu har Svenska Kennelklubbens nya bok Hundavel i teori och praktik kommit! 

Här får du som är uppfödare en bättre förståelse för genetikens grunder, så att du 

ska kunna välja bästa tänkbara föräldradjur till nästa valpkull.  

I dag finns nya kunskaper och verktyg som kan 

underlätta i avelsarbetet och hjälpa dig som 

föder upp hundar att fatta bra beslut. Hundavel i 

teori och praktik hjälper dig att förstå grunderna 

för att du sedan ska kunna ta nästa steg och 

utnyttja de nya tjänster, mätmetoder och tester 

som finns tillgängliga. Författarna Sofia Malm 

och Åsa Lindholm tar avstamp bland gener och 

kromosomer men går sedan djupare och 

diskuterar kvalitativ och kvantitativ nedärvning, 

inavel, genetiska tester, skattning av avelsvärden 

och avelsurval, bland mycket annat. 

Hundavel i teori och praktik vänder sig i första hand till dig som föder upp hundar 

eller äger en avelshane, men även till dig som är intresserad av att lära dig mer om 

avel och genetik. Exempel på kapitel i boken är "Från förälder till avkomma – hur 

egenskaper ärvs", "Släktskap och inavel", "Genetiska tester i avelsarbetet" och 

"Avel med sikte på mentalitet och funktion".  

Boken behandlar inte de mer praktiska delarna av uppfödningen, som parning, 

dräktighet, valpning och de första veckorna i valplådan. Här handlar det i stället om 

det långsiktiga avelsarbetet för hundens och hundrasens bästa och på de steg du som 

uppfödare tar innan själva parningsbeslutet fattas.  

Boken varvar teori med praktiska tips och rymmer också en ordlista som förklarar 

vanliga begrepp inom hundavel och genetik på ett rakt och enkelt sätt. 

– Vi måste ge våra uppfödare bästa tänkbara förutsättningar att bedriva ett 

avelsarbete som är långsiktigt hållbart, säger SKKs vd Ulf Uddman. En bok som 

samlar värdefull, aktuell information och är skriven av kunniga personer kan vara ett 

stort stöd. Vi vill helt enkelt att våra uppfödare ska ha tillgång till den bästa kunskap 

som finns på det här området. 
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Läs mer 
Hundavel i teori och praktik – här finner du ordlista, referenser m.m. 

Köp boken – direkt till SKK Webbshop  

 

Kontaktuppgifter 
Har du frågor om boken eller vill veta mer? Kontakta Helena Skarp (hesk@skk.se, 

08-795 30 59) eller Sofia Malm (soma@skk.se, 08-795 30 26)  

 
 

http://www.skk.se/uppfodning/avel-och-uppfodning/genetik-och-avel/hundavel-ny-bok/
http://webbshop.skk.se/index.php?option=com_handlaonline&view=article&Itemid=21&art_nr=9789163735745
mailto:hesk@skk.se
mailto:soma@skk.se

