
 Internasjonale avlsanbefalinger for avl på islandsk fårehund  
(Norsk kortversjon) 

 

Icelandic Sheepdog International Cooperation- ISIC  

 

I 2007 ble man i ISIC`s avlskomite enig om følgene avlsanbefalinger for alle raseklubber av 

Islandsk fårehund over hele verden. Hensikten med overenskomsten er å bevare en sunn 

populasjon av rasen over hele verden.  

 

Alle oppdrettere: 

Disse anbefalingene er ment for alle oppdrettere av islandsk fårehund uavhengig om de 

er med i en raseklubb eller ikke. Anbefalingene er ment som ett supplement til regler 

som det enkelte lands kennel-og rasekubber har.  

 

Hensikten til avlskomiteen i ISIC er å fremme avl av sunne hunder med gode 

bruksegenskaper karakteristisk for en gårds- og gjeterhund. Med type og mentalitet som 

beskrevet i rasestandarden for islandsk fårehund (FCI standard 289). Disse avlsanbefalingene 

skal bidra til å nå dette målet.  

 

Anbefalinger:  

1. Genetiske ressurser: Den genetiske variasjonen innenfor rasen bør vedlikeholdes for 

fremtiden. Derfor skal ISIC opprette en database med relevant informasjon om hele 

populasjonen. Innavlsgraden bør holdes lav. For å få dette til så trenger vi en base på 150-200 

avlshunder i hele ISIC området, dette skal være nok til å opprettholde den genetiske 

variasjonen.  

 

a. ISIC anbefaler at en hannhund bør få maksimalt 35 valper og 70 "barnebarn"  

 

b. ISIC anbefaler at en tispe bør få maksimalt 25 valper  

 

Disse tallene gjelder hele hundens levetid og uavhengig av hvilket land hunden lever i.  

 

2. Helse:  

Kun friske hunder bør brukes i avl. Avlsdyrene bør være fri for sykdommer og defekter.  

 

a. ISIC anbefaler at alle hunder som brukes i avl bør ha en kjent HD-status.  

 

b. ISIC anbefaler at alle hunder som skal brukes i avl bør øyelyses. Øynene bør være 

uten anmerkning.  

 

3. Mentalitet:  

For å bevare den islandske fårehundens typiske mentalitet, anbefales det at hundene 

mentalbeskrives før de blir brukt i avl. Raseklubbene har eller kommer til å utvikle 

mentalbeskrivning. Gjennom en mentalbeskrivning skal det bedømmes om hunden er glad, 

vennlig, nysgjerrig, leken og uredd.  

 

a. ISIC anbefaler at hunder som brukes i avl om mulig har gjennomgått en 

mentalbeskrivning hund.(MH) 


