Opdræt og avl af og med islandske fårehunde
Artikel for ISIC møde 2012, skrevet af Wilma Roem (NL). Oversat fra engelsk af Jørgen Metzdorff
Opdrættere af islandske fårehunde bør have 2 højt prioriterede mål: racens beståen og racens
helbred. Denne artikel forklarer hvorfor bevarelsen af den genetiske variation er nødvendig for at
nå det ultimative mål: sikring af racens fremtid.
Vi bør værdsætte og prioritere variation i racen. Et eksempel herpå er, at vi er yderst heldige
stadig at have så mange forskellige farvevariationer i racen. Lad os alle arbejde sammen om at
bevare den variation.
Første del,

Genetisk variation – jo mere jo bedre…

Historie
Islands placering, som østat midt i nordatlanten, har betydet isolation. Dette har haft stor
betydning for den islandske fårehund, som er den eneste hunderace der har sin oprindelse i
Island.
Befolkningstætheden i Island er og har altid været meget lav. Dette har været genspejlet sig i
mængden af islandske fårehunde gennem mange århundreder og antallet af hunde har altid
været meget lavt. Et resultat af isolationen er at hundene forblev racerene, men det begrænsede
også udvekslingen af genetiske materiale.

Med andre ord: der var kun et meget lille antal hunde der med deres gener bidrog til avlen og kun
få nye gener kom til. Dette har været situationen gennem århundreder og har i dag stor betydning
for den nuværende population af islandske fårehunde, ligesom det også har stor betydning for al
fremtidig avl af og med islandske fårehunde.
Selvom Island i dag ikke er så isoleret som tidligere forsøger vi som opdrættere stadig, at bevare
racen helt ren. Dette betyder, at vi stadig er begrænset af populations størrelse og tilgangen af
nye gener. Dette på trods af at racen i dag er spredt over mange europæiske lande såvel som i
USA.
Fra den offcielle stambogsregistrering, der påbegyndtes i 1967, kan vi identificere ca. 20
forskellige avlslinjer. Disse er både hanhunde og hunhunde som har bidraget til påbegyndelsen
af den racerene islandske fårehund.
Forskning udført af Pieter Oliehoek (NL) i 1999, viser at de fleste af de hunde som eksisterede på
dette tidspunkt (i 1999) nedstammede fra kun 3 af disse oprindeligt 20 forskellige avlslinjer. Det
betyder at der i denne forholdsvis korte tidsperiode (1967 til 1999), i hvilken antallet af islandske
fårehunde i hele verden steg meget, skete et meget alvorligt fald i racens variation.
På trods af opdrætteres opmærksomhed og forbedringer rent avlsmæssigt, er denne situation
stadig uforandret i 2012 og det er et faktum at de gener der er blevet tabt fra populationen ikke
kan genskabes.
I 1997 blev Icelandic Sheepdog International Cooperation (ISIC) dannet af en gruppe mennesker
der bekymrede sig for den islandske fårehund som race og siden dannelsen har ISIC arbejdet for
racens fremtid.
Dette arbejde pågår i samarbejde med nationale raceklubber i hele verden. Det er naturligt, at en
af ISIC’s hovedopgaver er vedligeholdelse og bevaring af den genetiske variation.
Den islandske fårehund kan kun overleve som race, såfremt at faldet i den genetiske variation
begrænses mest muligt og alle involverede raceklubber under ISIC er overbeviste om, at det, for
racens helbreds skyld, har allerhøjeste prioritet at vedligeholde og bevare den genetiske variation
bedst muligt.

Helbred
Den genetiske variation hos den islandske fårehund er direkte relateret til racens helbred. En
begrænset variation af gener i en population betyder, at de enkelte hunde har mange fælles aner,
i stedet for mange forskellige ditto.
Jo mere de enkelte hunde er i familie, jo mere følsomme er de for (udviklingen af) sygdomme og
en øgning af dette forhold vil medføre nye og flere sygdomme, ligesomme fertiliteten vil forringes.
Populationen vil altså blive mere følsom overfor sygdomme der skyldes såvel immunsystemssom arvelige defekter. Et resultat af dette vil være en forringelse af fertiliteten og vil betyde et
mindre antal hvalpe pr. kuld og en forventet lavere levealder for den enkelte hund.
Så for racens helbred er det også af yderste vigtighed at bevare den genetiske variation.
Der er desvære mekanismer der reducerer den genetisk variation i en population gennem
tilfældigheder og der er ikke noget vi kan gøre for at forebygge dette. Dette er generelle
mekanismer/tilfældigheder som sker i hvilken som helst population.
En af disse kaldes “flaskehals-mekanismen” og beskrives bedst som en periode i populationens
historie, hvor der kun er meget få individer i en generation der bidrager til den næste generations

individer. Et eksempel på dette er den hundesyge der ramte island i det nittende århundrede og
som dræbte flertallet af alle hundene i Island. Kun få hunde overlevede og der var dermed kun få
hunde til at sikre den næste generation af populationen.
Dette har gjort at hele næste generation, og dermed også alle fremtidige generationer, stammer
fra disse meget få overlevende individer og at det kun var generne fra netop disse hunde der
blev viderebragt til racens næste generation. Alle andre gener forsvandt kort og godt fra
populationen.
Enhver flaskehals begrænser den genetiske variation i en population gennem genetiske
ændringer, altså det tilfældige tab af genotyper. I en genetisk smal population er det muligt, at
tilfældigheder styrer hvorvidt bestemte gener viderebringes mens andre gener ikke viderebringes
og dermed er tabt for altid.
Små populationer lider desværre under denne autonome process der begrænser den genetiske
variation. En process vi ikke kan stoppe og som kun kan holdes under kontrol gennem
populationens størrelse.
FIGUR I: Forældre og deres afkom med generne for
deres pelsfarver
Figur I viser den indflydelse som avl kan have på
næste generations gener.
Øverst ser vi forældredyrene: en rød far med
farvegenerne Ay og at og en grå mor med
farvegenerne Ag og at.
Begge forældredyr givere deres gener videre til deres
afkom, men hver hvalp modtager kun et gen fra faren
og et gen fra moren.
I dette tilfælde blev der kun født to hvalpe, en sort og
rød hvalp og en rød hvalp. Den sorte og røde hvalp
modtog genet at fra sin far og genet at fra sin mor. Den
røde hvalp modtog genet Ay fra sin far og genet at fra
sin mor.
I dette tilfældet blev genet for den grå farve Ag ikke
nedarvet til den næste generation og genet for den grå
farve er dermed for altid forsvundet fra populationen.
Mennesket, eller rettere opdrætteren, kan påvirke den genetiske variation på to måder: ved
selektion og ved indavl. Der vælges bestemte individer for avlen og det er dermed disse
individers gener der videreføres til den næste generation og videre. Individer som ikke er blev
valgt for avl, viderebringer ikke deres gener og dermed får “selektion” en meget stor indflydelse
på den genetiske variation i alle fremtidige generationer.
Vi taler om indavl når to individer er tættere tilknyttet hinanden end gennemsnittet for den samlede
population. Ved indavl er der altså tale om, at afkommet har flere fælles aner i populationen end
nødvendigt.
Med indavlskoefficienten kan vi beregne sandsynligheden for, at afkommet arver identiske gener
og kopier af disse fra en eller flere fælles aner. På denne måde er indavl ansvarlig for en øgning
af homozygote genpar (to ens udgaver af et givet gen).

Som ovenfor beskrevet, kan opdrætteren have indflydelse på den genetiske variation gennem
selektion og indavl. En enkelt opdrætter kan selvfølgelig ikke umiddelbart sænke populationens
genetiske variation på denne måde, men ser vi samlet på alle opdrættere, kan det have meget
stor indflydelse, f.eks. gennem udvælgelsen af de samme karakteristika.
Dermed kan vi generalisere og fastslå, at opdrættere er med til at begrænse den genetiske
variation gennem selektion og indavl.
Avlstype

Antal kuld

indavls %

kuldstørrelse

I

412

1,8

4,3

II

137

9,2

4,1

III

136

16,8

3,8

IV

25

29,6

3,7

Avlstype I = forældre som er mindre beslægtet end fætter/kusine: indavlskoefficienten er dermed
mindre end 6,25%
Avstype II = forældre beslægtet som fætter/kusine, men mindre beslægtet end halvsøskende:
indavlskoefficienten er dermed mellem 6,25% og 12,24%.
Avstype III = forældre beslægtet som halvsøskende men mindre end helsøskende:
indavlskoefficienten er dermed mellem 12,24% og 25%.
Avstype IV = forældre beslægtet som helsøskende eller forælder/barn: indavlskoefficienten er
dermed større end 25%.
Ovenstående tabel viser forholdet mellem indavl og kuldstørrelse og er udarbejdet af den
svenske genetiker Per Erik Sundgren i 2006. Per Erik Sundgrens forarbejde til denne tabel bestod
bl.a. af en undersøgelse af hele ISIC’s database som indeholder information om alle islandske
fårehunde. Han undersøgte specielt indavlskoefficienten i forhold til kuldstørrelsen og den
udarbejdede tabel viser klart, at indavl giver en lavere kuldstørrelse - og dermed færre hvalpe til
at sikre den genetiske variation.

Hvordan opretholdes en sund population?
Vi har fastslået at populationens størrelse er vigtig og at det i en stor population er nemmere at
vedligeholde og bevare den genetiske variation og dermed begrænse tabet af gener.
Det er derfor glædeligt at konstatere, at den islandske fårehund i dag - på verdensplan - er at
betragte som “stor nok” til at vedligeholde og bevare den genetiske variation i populationen.
Dette betyder, at samarbejdet mellem opdrættere, de nationale klubber og ISIC er af yderste
vigtighed og at det kun er gennem en koordineret og fælles indsats, at vi kan bevare den
islandske fårehund som en sund og varieret population.
Ud over populationens størrelse er slægtsforholdet mellem de enkelte parrede individer
afgørende for en sund population og vi skal gå målrettet efter at avle hunde med et så lavt
slægtsforhold mellem individerne som muligt. Vi skal altså i videst muligt omfang undgå indavl og
gøre vores yderste for at forældredyrene ikke er nærmere beslægtet end gennemsnittet for
populationen.

For at sikre, at så mange gener som muligt viderebringes til de fremtidige generationer, skal vi
benytte så mange forskellige individer i avlen som muligt. Jo flere individer, med forskellige
genotyper som indgår i avlen, jo større bliver den effektive population.
Det er dog ikke sådan at vi med 50 forskellige hanhunde og 50 forskellige hunhunde kan fastslå,
at den effektive population er 100. Den effektive population afhænger af hundenes forskellige
genotyper i forhold til hele avlsmassen og er de 100 hunde beslægtede med hinanden vil den
effektive population være langt under 100.
Målet er at nå en stor effektiv population og i praksis kan dette mål kun nås ved at bruge mange
ikke beslægtede individer i avlen. en konsekvens af dette er, at det enkelte forældredyr ikke skal
have et stort afkom.
Baseret på ovenstående har de forskellige nationale klubber (gennem ISIC), formuleret en fælles
avlsanbefaling for den islandske fårehund og formålet med dette er, fremadrettet at sikre den
islandske fårehund som en sund race. Flere eksperter i hundegenetik har hjulpet ISIC med
beregninger ud fra den nuværende population af islandske fårehunde.
Resultatet af disse beregninger indgår i den fælles avlsanbefaling og enhver opdrætter som
ønsker at bidrage til at den islandske fårehund forbliver en sund race, bør følge disse
anbefalinger i al fremtidigt avlsarbejde.

For hanhunde gælder følgende anbefalinger:
• En hanhund bør ikke være far til mere end 8 kuld igennem sit liv og bør være far til højst 35
hvalpe. Bruges hans afkom i avl, bør antallet af børnebørn totalt set ikke overstige 70.

For hunhunde gælder følgende anbefalinger:
• En hunhund bør ikke have mere end 5 kuld hvalpe igennem sit liv og bør ikke være mor til mere
end højst 25 hvalpe. Bruges hendes afkom i avl, bør antallet af børnebørn totalt set ikke
overstige 70.
Ovenstående anbefalinger er udarbejdet gennem ISIC i et samarbejde mellem alle nationale
klubber. Anbefalingerne baserer sig på input fra årlige møder, hvor repræsentanter for de
nationale klubber alle mødes for at diskutere racens tilstand.
Hver national klub er ansvarlig for at udarbejde en rapport over tilstanden i det respektive land og
det er bl.a. gennem disse rapporter, at ISIC og de nationale klubber får information til at arbejde
med racens tilstand og derigennem i videst muligt omfang kan være medvirkende til, at sikre den
islandske fårehunds helbred og dermed dens beståen som race.

Database over islandske fårehunde
For den ansvarlige opdrætter er information om det enkelt individ og dets slægtsforhold
nødvendigt. Derfor arbejder ISIC på at bygge en database indeholdende alle islandske
fårehunde i verden.
Den nuværende database (udarbejdet af Per Erik Sundgren og Pieter Oliehoek til brug for deres
research arbejde) indeholder desværre ikke alle hunde. En vigtig forudsætning for den fremtidige
database må være, at den stilles til rådighed for den enkelte opdrætter og at den indeholder
information om den effektive populations størrelse og slægtsforholdet mellem individer i forhold til
det gennemsnitlige slægtsforhold i population som helhed.

Bevar den genetiske variation
Bevarelse og vedligeholdelse af den genetiske variation betyder at vi skal arbejde for at sikre os i
mod tab af genetisk materiale og at vi skal bevare variationen i videst muligt omfang. For avlen
betyder det, at vi skal inkludere så meget som muligt og kun udelukke de ting som virkelig ikke
skal være inkluderet. Det bringer os til variationen af pelsfarver i vores race.

Anden del,

Variation i pelsfarverne - lad os bevare dem...
Heldigvis er mange forskellige farvekombinationer tilladte for den islandske fårehund og som
billederne i artiklen viser ser vi (heldigvis) også i praksis mange forskellige farvekombinationer.
Avlsstandarden fastslår tydeligt, at adskillige farver er tilladt, men at en enkelt farve skal være
dominerende i forhold til andre farver. Hvidt følges altid med den dominerende farve, men hvidt
må ikke selv være den dominerende farve.
Farverne benævnt i standarden er forskellige nuancer af tan, brun, grå og sort. En bred variation
af farver og farvemønstre er karakterisk for vores race og når vi indser at hvert farvemønster er
bestemt af et eller flere gener, bliver relationen mellem pelsfarver og den genetiske variation helt
klar.
Det er vigtigt at vi, for vores races fremtid, bevarer alle disse farver og farvemønstre og
derigennem sikrer bevarelse af de respektive ansvarlige gener samtidigt

Farver i ét kuld

Klubmøde i Holland

Dominante og recessive gener
Med tanke for vores races fremtid, er det uønsket at avle med en bestemt farve som hensigt og
uagtet at man kan have en bestemt præferencefarve, er det god avlspraksis at bruge en
avlsmasse med en stor variation i pelsfarven.
Nogle farve er almindelige mens nogle farvemønstre er sjældne. Normalt har dette ikke noget at
gøre med bestemte præferencer, men forårsages af dominante og recessive gener. Når et
dominant gen er ansvarlig for pelsfarven eller mønstret, vil dette fremadrettet blive almindeligt, da
enhver hund med netop dette gen vil fremstå med de pågældende farver eller mønster. Et
eksempel på dette er tan, hvor rød og gul er forskellige varianter af tan.

Røde og gule hunde er almindelige for den islandske fårehund og genet som er ansvarligt for
disse farver er netop dominerende i forhold til de fleste andre gener i vores race.
Når et recessivt gen er ansvarligt for pelsfarven eller mønstret, vil dette fremadrettet blive mere
sjældent. Dette skyldes, at en hund kun vil vise denne farve eller dette mønster når den har arvet
2 identiske gener for dette.
Et eksempel på dette er den brune farve og “chokladebrun” er sjælden fordi den enkelte hund
skal arve de ansvarlige gener for brun fra begge forældredyr og det er kun i netop dette tilfælde
at den brune pelsfarve fremkommer.
Avl med hunde med et dominerende farvemønster overrasker ofte opdrætteren, da hvalpekuldet
kan have mange forskellige farver. Dette skyldes, at der bag forældredyrenes dominerende gener,
kan være recessive gener tilstede. Omvendt vil avl med forældredyr med samme recessive
farvemønster, kun give hvalpe med samme mønster som forældredyrene.

Hårfarver
Pelsfarven baserer sig på hårenes farve som igen baserer sig på pigmenteringen i de enkelte hår.
Det enkelte hår’s farve skyldes pigmentet at hårets follikler, der baserer sig på to typer af melanin:
• Eumelanin, som er ansvarlig for sort og brunt
• Pheomelanin, som er ansvarlig for alle røde og rødlige farver
Alle hårfarver er altså sammensat af et miks mellem disse to pigmenter og mængden af det
enkelte pigment påvirker farven (sort mod grå, rød mod gul) og distributionen af pigmentet
påvirker mønsteret. Hvid er ikke en tredje farve, men simpelthen manglen på pigment.
Et enkelt hår kan have pigmenterede bånd og det ses ofte at håret er lyst, næsten hvidt, tæt på
huden, efterfulgt af et rødt eller rødligt bånd, hvorefter det ender med en sort spids.
Ser vi på pelsen som helhed, ser vi også pigmentet fordelt i mønstre: vi finder områder med røde
hår, områder med sorte hår og områder med hvide markeringer.
Fordelingen af de to pigmenter i hundens pels er kontrolleret af et antal gener. Nogle gener har
specielt en indflydelse på eumelanin (sort pigment), mens andre har indflydelse på pheomelanin
(rødt pigment). Samtidig er også intensiteten kontrolleret af gener.

Farvegener hos den islandske fårehund
Når vi ønsker at se på nedarvningen af pelsfarver for den islandske fårehund, er vi nødt til at
starte med at se på nogle generelle principper.
Hvert enkelt gen har sin egen lokation på kromosomet. Denne lokation kaldes for locus og hvert
locus har sit navn fra en original karakteristika, f.eks. locus A (A fra agouti), på et af
kromosomerne.
Dette locus repræsenterer et gen og da en hvalp modtager et kromosom fra hver af sine forældre,
vil der være to kromosomer med locus A og på begge disse kromosomer vil “A-genet” være
repræsenteret.
A-generne, de mulige gener på locus A, kaldes for alleler og dominante alleler skrives med store
bogstaver A, mens de recessive alleler skrives med små bogstaver a.

Der er adskillige loci (locus i flertal) hvis gener har indflydelse på hundens pelsfarve og hos de
fleste racer findes der en række farver som er repræsentative grundet de forskellige loci. Denne
artikel beskriver udelukkende de gener som har indflydelse på farverne hos den islandske
fårehund.
Herunder beskrives 5 forskellige loci, alle med mere end en mulig allel, som er ansvarlige for den
islandske fårehunds farvemønster. De 5 loci er: A ,agouti; B, det sort/brune locus; E, et udvidelses
(extension) locus; I, et intensitets locus; og S, som er locus for pletter (spotting).

Foto 1: rød islandsk fårehund med sort maske

Foto 2: gul islandsk fårehund med sort maske

Agouti Locus
I henhold til standarden for islandsk fårehund er et almindeligt farvemønster “forskellige nuancer
af tan, varierende fra cremefarvet til rødbrun” (tan er defineret som gyldne, gul-brune farver).
Hunden har en rød pels, varierende fra mørk rød, brunlig til gul, eller en lysere rød farve over
ryggen. Der er ofte sorte hår i pelsen og hunden har altid a sort maske. Den sorte maske er
tydelig, allerede mens hunden er hvalp, men forsvinder nogle gange mere eller mindre på den
voksne hund.
Det ansvarlige gen for denne farve hedder Ay og sidder på det agouti locus. Genet Ay tillader det
røde pigment at komme til udtryk og fordele sig ud over hele hundens krop. Det sorte pigment
undertrykkes og dukker kun op i enkelthår, i hårspidserne og på små områder af pelsen (f.eks.
masken i ansigtet). Ovenstående 2 fotos viser dette mønster.
Begge ovenstående hunde bærer Ay allelen på sit agouti locus og forskellen på farverne skyldes
et andet gen, lokaliseret på intensitets locus’et (I) på et andet kromosom og påvirker kun
intensiteten af det røde pigment.
Den røde hund viser en intensiv rød pigmentering, hvorimod den anden har en væsentlig svagere
rød pigmentering, resulterende i en gullig pelsfarve. Bege hunde har sort maske og som nævnt
ovenfor påvirker I genet ikke det sorte pigment. I-allelen er dominant og ansvarlig for den røde
pelsfarve, hvorimod i-allelen er recessiv og kun resulterer i den gule pelsfarve når der er 2
identiske ii alleler tilstede (en fra hvert af forældredyrene).
Det recessive gen at på agouti locus repræsenterer sort og tan. Når begge at alleler (at at) er
tilstede, tillades den sorte farve at sprede sig over den største del af kroppen og det røde
pigment begrænses til mindre områder og udgør de tan-farvede markeringer, typisk i ansigt, på
benene og under halen. Nedenstående Foto 3 viser en islandsk fårehund med disse gener.
Intensitets genet (I) kan også her have indflydelse på den røde (tan) farve og derfor finder vi både
sort-røde hunde, såvel som sort-gule hunde.

Foto 3: sort og rød islandsk fårehund

Foto 4: recessiv sort og hvid islandsk fårehund

Agouti locus giver mulighed for en tredje allel: a og er forholdsvis sjælden i den islandske
fårehund. Dette fordi den er recessiv i forhold til både Ay og at allelerne.
Allelen a er ansvarlig for den recessive sorte farve og hunden på Foto 4 har dobbelte a (aa)
alleler og tillader at den sorte farve spredes over hele hundens krop. Hunden har samtidig hvide
markeringer, men ingen traditionelle tan markeringer
For at se forskel på en aa hund og en aat hund, skal man kigge under halen og det er kun aa der
er fuldstændigt sorte under halen.

Creme
En anden bemærkelsesværdig farve hos en islandske fårehund er creme. Denne farve er
resultatet af den recessive allel e som sidder på udvidelses locus. Som nævnt ovenfor er sort
maske normalt for den islandske fårehund og de fleste af hundene bærer Em genet som er
ansvarlig for den sorte maske.
Foto 5: kuld med 5 røde og en
cremefarvet hvalp
En undtagelse fra dette er den creme
farvede hvalp som er født uden den
sorte maske (Foto 5). Da Em og e
allelerne er de eneste som findes på E
locus hos den islandske fårehund, er
det kun ee hunde som ikke bærer det
genetiske anlæg for en maske.
Hunde med allelerne ee er
cremefarvede og er faktisk et resultat
af en meget lys og udvandet rød farve.
Allelen e undertrykker det sorte pigment og en creme farvet hund har ikke nogen sorte hår.
Derudover blegner e allelen det røde pigment til en lys gul, næsten beige farve. Creme farvede
hunde er ikke hvide selv om de kan have hvide markeringer som andre islandske fårehunde.

Sort og brun
Chokoladefarvede brune hunde får deres farve fra det sorte pigment eumelanin, der har den
egenskab at det kan udtrykke sort som brunt. Genet som er ansvarligt for at eumelaninet
producerer den brune farve, er b som sidder på B locus.
Foto 6: Brun islandsk fårehund med rød og hvid
Udover at det sorte pigment i pelsen bliver mørk
brun, bliver pigmenteringen af næsen og øjnene
også påvirket. Brune hunde har derfor en brun
næse og også ofte lysere øjenfarve end andre
islandske fårehunde.
Det dominante gen B er ansvarlig for at det sorte
pigment forbliver sort, også på næsen. En hund
med det recessive gen b vil være brun, hvor en
hund med det dominante gen B vil være sort.
Allelerne B og b påvirker ikke det røde pigment.
Hunden på Foto 6 er tricolour, men de traditionelle
sorte markeringer er her brune. Hverken de røde
eller hvide markeringer er påvirket. Hunden har at
på sit agouti locus og et bb på det sort/brune
locus.
Når en rød hund med Ay genet også har det brune bb gen, bliver de normale sorte hår altså
brune i stedet. Dette kan være svært at se og den nemmeste måde at identificere denne
kombination på, er den brune næse.

Hvide markeringer
I henhold til standarden, skal hvidt altid følges med den dominerende farve og standarden
nævner hvide, ofte usymmetriske aftegninger, en blis, en del af ansigtet, kraven, brystet, sokker
og halespids. Alle disse hvide markeringer er perifære.
Hundens farver udvikles allerede i forsterstadiet, hvor de pigmenterede celler vandrer fra
rygsøjlen og ud i kroppen gennem huden. Områderne længst fra rygsøjlen nås sidst. Det drejer
sig om halespidsen, tæer og poter, mavens midterlinje, halsen, snuden og hagen. Det er her at vi
oftest finder pletter uden nogen pigment: perifære hvide markeringer.
Pigmenteringens udvikling fortsætter nogle gange efter at hvalpen er født og det ses et de
perifære hvide markeringer bliver mindre, eller forsvinder helt, når hunden er fuldt udviklet.
På dette foto ses de typiske hvide markeringer i hovedet der betegnes som
perifære. En hvid blis, en hvid kind, hvidt bryst og krave. Aftegningerne er
mere eller mindre symmetriske. Hunden på Foto 4 viser i øvrigt også
perifære hvide aftegninger i kraft af hvide sokker og hvid halespids.
De fleste islandske fårehunde har hvide markeringer i henhold til det som
beskrives i standarden. Nogle gange er de hvide markeringer dog meget
små eller stort set forsvundet, se f.eks. Foto 1 og Foto 3. Det er sandsynligt
at andre mindre gener er involveret i størrelsen på de perifære hvide
markeringer, men det vides endnu ikke hvilke det måtte være. Vi ved kun, at
disse gener ikke er lokaliseret på locus S, pletternes locus.
Foto 7: Perifære hvide markeringer på en sort og rød islandsk fårehund

Pletternes locus
Nogle islandske fårehunde har store hvide markeringer, ofte irregulære, eller har mønstre af farve
på en hvid baggrund. Dette mønster kaldes broget og det ansvarlige gen er sP og er en af to
alleler vi finder på S-locus for den islandske fårehund.
Den dominante allel er S, S for “solid”. Denne allel tillader pigmenteringen at komme til udtryk
over hele kroppen. Hunde der har to S alleler (SS) fremstår ensfarvet og har kun perifære hvide
markeringer, mens hunde som har to sP alleler (sPsP) fremstår med brogede pletter.
Foto 8: irregulære hvide markeringer på en rød islandsk
fårehund
Karakteristisk for en broget islandsk fårehund, er
fordelingen af det farvede mønster på den hvide
baggrund, der er helt tilfældig og næsten aldrig
symmetrisk.
Det er denne fordeling der adskiller hunden med den
brogede pelsfarve fra hunden med de perifære hvide
pletter.
Der er endnu ikke klarhed over hvordan islandske
fårehunde med SsP allelerne egentligt ser ud, da dette
varierer meget i andre hunderacer.
I mange racer giver kombinationen SsP samme farve som SS kombinationen, hvilket er at forvente
når man har en dominant allel sammen med en recessiv. I nogle racer, f.eks. shetland sheepdog,
giver kombinationen SsP dog mere hvidt end kombinationen SS. Dette specielt på maven og på
benene og er identificeret på baggrund af DNA analyser. Der findes desværre endnu ingen
specifikke DNA analyser for den islandske fårehund.

Fremherskende hvid
Mængden af den hvide farve varierer meget på de brogede hunde. De hvide markeringer dækker
enten den ventrale del af kroppen (bugen), eller det meste af kroppen og begge typer brogede
markeringer ses hos den islandske fårehund. Foto 9 viser en hund med et broget mønster af røde
pletter.
Foto 9: Broget islandsk fårehund
Det foreskrives i standarden at hvidt ikke må
være fremherskende og mindst 50 % af
hundens pels bør have pigmentering.
Dette er vigtigt i forhold til racens helbred og
det er især vigtigt at huske på, at hvidt ikke er
en farve men en mangel på pigment.
Generel mangel på pigment kan forårsage
alvorlige helbredsmæssige problemer, så som
døvhed, blindhed (blå øjne) og UV følsomme
hunde.
Det skal understreges at vi ikke har et sådant helbredsmæssigt problem i racen i dag. Det ønsker
vi heller ikke at have i fremtiden og vi skal selvfølgelig være opmærksomme på dette.

Det betyder, at vi skal være opmærksomme med avl af hunde med meget hvidt og specielt med
meget hvidt i hovedet. Foto 9 viser en islandsk fårehund med meget hvidt, men med god
pigmentering omkring øjnene og ørerne, hvilket er vigtigt for at imødegå evt. problemer.
Foto 8 viser en islandsk fårehund med mere pigmentering på kroppen, men med det ene øje
lokaliseret i et område stort set uden pigmentering. Hundens øjne er heldigvis meget mørke og
viser derigennem, at der er masser af pigmentering i disse.
Når vi avler på hunde som vist på Foto 8 og 9, skal vi sikre os ikke at øge mængden af hvid. Det
gør vi ved at kombinere sådanne hunde med kraftigt pigmenterede hunde der kun har perifære
hvide markeringer. Endnu en vigtig grund til ikke at avle med en specifik farve for øje, men at
kombinere de forskellige farver i racen.

Anbefalinger
Som nævnt i indledningen af denne artikel bør du som opdrætter af islandsk fårehund have to
primære målsætninger: racens overlevelse og racens helbred.
Denne artikel forklarer nødvendigheden i at bevare den genetiske variation i racen og at den
genetiske variation er nødvendig, hvis vi skal nå det ultimative mål: at sikre fremtiden for den
islandske fårehund som race. Vi skal altså, fra nu af, værdsætte alle de variationer vi ser i racen
og gøre vores yderste for at bevare dem.
Der har, udover et misforstået fokus på enkeltfarver, ikke været det store fokus på racens farver
og det virker til tider som rent held, at vi stadig har så mange forskellige pelsfarver.
Som opdrætter af islandsk fårehund bør du gøre dit yderste til at bevare denne forskellighed,
inkludere alle farver i avlen og ikke avle med en specifik farve som mål.
Nedenstående tabel viser farvegenerne for de forskellige hunde i artiklens sidste del
A

B

E

I

S

Foto 1

Ay / -

B/-

Em / -

I/-

S/S

Foto 2

Ay / -

B/-

Em / -

i/i

S/S

Foto 3

at / at

B/-

Em / -

I/-

S/S

Foto 4

a/a

B/-

Em / -

?

S/-

Foto 5

Ay / -

B/-

5 x Em / -

?

S/-

1xe/e
Foto 6

at / at

b/b

Em / -

I/-

S/-

Foto 7

at / at

B/-

Em / -

I/-

S/-

Foto 8

Ay / -

B/-

Em / -

i/i

Sp / Sp

Foto 9

Ay / -

B/-

Em / -

I/-

Sp / Sp

