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BEIÐNI UM UNDANÞÁGU FYRIR  ÆTTBÓKARSKRÁNINGU. 

 

Stjórn deildar íslenska fjárhundsins barst fyrir nokkru erindi frá Jóni Hauki Snorrasyni þar 

sem hann fer þess á leit að deildin kanni möguleika á skráningu tveggja hvolpa í ættbók 

HRFÍ undan Garpi IS0418/05 og Kersins Glettu IS12702/08. Þetta got var ekki ráðgert, en 

þrátt fyrir ráðstafanir slapp hundurinn á tíkina og tveir hvolpar fæddust 17. ágúst 2012, þau 

Askur og Embla. Faðir hvolpanna, Garpur, er eineistungur og því stóð aldrei til að hann 

eignaðist afkvæmi.  

Stjórn DÍF hefur nú farið yfir erindi Jóns Hauks og er það okkar álit að skráning þessara 

hvolpa í ættbók væri til hagsbóta fyrir stofn íslenska fjárhundsins þrátt fyrir að faðir þeirra sé 

eineistungur. Við teljum þessa undanþágu æskilega í ljósi þeirra áhrifa sem afkvæmi Garps 

hefðu á stofn þjóðarhundsins og einungis er óskað eftir undanþágu fyrir þetta eina got undan 

Garpi. Sökum sérstaks bakgrunns Garps teljum við að þessi undanþága væri ekki 

fordæmisgefandi fyrir skráningu annarra afkvæma eineistunga. Sonurinn Askur er með bæði 

eistun. 

Helstu rök okkar eru þau góðu áhrif sem ræktunarforrit deildarinnar LatHunden sýnir að 

Askur myndi hafa til lækkunar á skyldleikastuðli stofnsins og þar með stærri ræktunargrunns 

til framtíðar litið. Forritið gefur Aski gildið -52% sem er með bestu niðurstöðum sem einstakir 

hundar fá, væru þeir notaðir til ræktunar. Í raun fá einungis fáir hundar grænt ljós í forritinu og 

enn færri fá eins góða niðurstöðu og Garpur. Langflestir hundar stofnsins eru hlutlausir, þ.e. 

notkun þeirra í ræktun er hvorki jákvæð né neikvæð m.t.t. skyldleikastuðuls stofnsins. 

Þónokkra er ráðlagt að forðast í ræktun samkvæmt forritinu, því notkun þeirra myndi auka 

skyldleika stofnsins. Þetta sýnir að okkar mati greinilega þann ávinning sem fengist af því að 

fá ættbók á Ask og systur hans.  

Þessir útreikningar byggjast á útreikningum á ræktunargrunni stofnsins (e. Effective 

population size) en út frá ræktunargrunni er hægt að greina áhrif einstakra karlhunda á 

stofninn. Forritið „parar“ hundinn við allar tíkur sem hafa eignast got undanfarin ár, greinir 

bakgrunn þessara „gota“ og reiknar út skyldleikastuðulinn. Meðaltals-skyldleikastuðull 

þessara „gota“ er skoðaður og áhrif þeirra á stofninn sýnt sem hlutfall (%) frá meðaltali hans. 

Því er æskilegt að útkoman sé neikvæð, þ.e. í mínus, því þá er ljóst að viðkomandi hundur 

myndi leggja af mörkum til lækkunar á skyldleikastuðli stofnsins. Jákvæð útkoma merkir hins 

vegar að viðkomandi hundur er skyldari ræktunartíkunum en meðaltal stofnsins. Þau gen 

sem sá hundur ber eru því þegar útbreidd í stofninum og notkun hans til ræktunar myndi 

lækka ræktunargrunninn og þannig stuðla að glötun erfðabreytileika.  

Báðir foreldrar Garps, Klukkubergs Assah IS04856/98 og Skessu Snjór IS04809/98 hafa 

nokkuð sérstakan bakgrunn. Klukkubergs Assah átti einungis eina systur en sú tík á enga 

afkomendur og er Garpur eina afkvæmi Össuh. Foreldrar Klukkubergs Össuh áttu auk þess 

engin önnur afkvæmi. Assah tilheyrði einni af smærri fjölskyldum í stofni íslenska 

fjárhundsins, fjölskyldu sem Pieter Oliehoek kallaði B4 í rannsókn sinni. Faðir Garps, Skessu 



Snjór, átti annað got en einungis ein tík úr því goti fór í ræktun. Skessu Snjór tilheyrir enn 

minni fjölskyldu en Klukkubergs Assah, O-fjölskyldunni, en sú fjölskylda samanstendur 

einungis af Skessu Snjó, systkinum hans og móður. Einn bróðir Snjós var notaður til 

ræktunar hér á landi en á þó einungis fáa afkomendur. 

Samkvæmt ráðleggingum stofnerfðafræðingsins Dr. Per-Erik Sundgren, sem hannaði 

LatHunden, er æskilegt að hvert undaneldisdýr eignist ekki of mörg afkvæmi og ljóst er að 

með allt ofangreint í huga að umtalsverður ávinningur væri af því að fá Ask og Emblu í 

ættbók HRFÍ.  

Hvorki er búið að mjaðmamynda né augnskoða Garp eða Kersins Glettu. Verði undanþága 

veitt fyrir skráningu afkvæma þeirra,Asks og Emblu, yrði fyrsta skrefið að mjaðmamynda 

Garp og Kersins Glettu og augnskoða í næstu augnskoðun, rétt eins og reglur HRFÍ segja til 

um fyrir ættbókarskráningu. 

Í ættbók Asks og Emblu eru hundar með bakgrunn sem er sjaldgæfur í stofni tegundarinnar í 

dag, hundar sem áttu ekki mörg afkvæmi og útreikningar sýna að Askur og Embla myndu 

leggja af mörkum til erfðabreytileika stofns íslenska fjárhundsins. Erfðagrunnur stofnsins er 

lítill og gríðarlega mikilvægt að nota allar mögulegar leiðir svo varðveita megi erfðagrunninn 

og halda skyldleikastuðli niðri svo stofninn verði áfram eins heilbrigður og hann er í dag. Með 

hagsmuni stofns íslenska fjárhundsins að leiðarljósi förum við því fram á að stjórn HRFÍ verði 

við bón okkar og veiti undanþágu svo skrá megi Ask og Emblu í ættbók.   
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