
REGISTRERINGAR 2014
Under 2014 har det registrerats 289 stycken Irländsk Röd Set-
ter vilket är det lägsta antalet sedan 1990. 17 stycken hundar 
har importerats. 35 kullar har registrerats med ett kullsnitt på 
7,7. 28 hanar användes i avel varav en har haft fyra kullar, en 
tre kullar, två har haft två kullar vardera. Övriga hanar har 
haft en kull. 35 tikar användes i avel, ingen tik har haft mer 
än en kull under 2014. Lägsta absoluta och rekommenderade 
ålder för hane och tik att gå i avel ska vara 18 månader. Högsta 
ålder för tik att gå i avel ska vara 10 år med kommentar att tik 
ej bör gå i avel efter att hon fyllt 10 år, (SISK).

Inavelsgraden anger hur stor del av avkommans gener som 
blivit dubblerade genom föräldrarnas släktskap, räknat över 
ett visst antal generationer. Hundar som förekommer i båda 
föräldradjurens härstamningar är de hundar som bidrar till en 
avkommas inavelsgrad. SKK beräknar inavelsgradens ökning 
över 5 generationer. Det värde som visas är alltså inavels-
gradens ökning från generation 1 till generation 5. 

År      2010    2011    2012    2013     2014
Inavelsgrad     2,7 %    2,2 %    2,3 %    3,2 %    3,2 %  
     
HÖFTLEDSDYSPLASI (HD)

Följande gäller enligt SKKs hälsoprogram
Föräldradjuren skall vara höftledsröntgade och ID-märkta 
annars gäller registreringsförbud för avkommorna (1989-
01-01). Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel 
använda individ som är behäftad med HD. (1997-01-01). Om 
uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman 
avelsspärr som ej kan borttagas. (2000-01-01).

135 stycken röntgades under 2014. 97 st (71,8 %) diagnostise-
rades A eller B (godkända att avvända i avel). 

Diagnos  Antal   
HD grad A   42 
HD grad B   55 
HD grad C   29 
HD grad D   8 
HD grad E   1 

ARMBÅGSLEDSARTHROS (ED)
14 hundar röntgades, samtliga diagnostiserades utan an-
märkning (0). Det finns inget hälsoprogram för ED hos Irlän-
dsk röd setter.

Ögonlysning (nya protokollet)
Under 2014 ögonlystes fyra hundar varav samtliga var utan 
anmärkning. 

Late Onset PRA (rcd4) hos Irländsk röd setter
SISK avelsråd bedömer att det i dagsläget inte är aktuellt att hos 
SKK ansöka om något hälsoprogram avseende PRA hos irlän-
dsk setter. De uppmanar ägare till hundar testade avseende 
LOPRA-rcd4 att meddela provsvaren till SISK. Detta för att 
möjliggöra en bedömning av utbredning inom rasen i Sverige.

MH /BHP 
En hund MH testades under 2014 med Känd mental status. Tre 
hundar BHP testades varav en erhöll ”Genomförd BPH”. 

KENNELNAMN Tre nya kennelnamn registrerades under 
2014; Fjälldemonens, Red Charismas & Winsford.

Avser år 2014    Hundens andel av rasen                                                                                         
Namn     % Ant kullar % Ant valpar Ant kullar  Ant valpar          Kull-snitt 
Surprise For Dubliner Z Arislandu 11,4  10,7  4  29  7,3 
Brilliant Bronze Gilroy Of Galway 8,6  6,3  3  17  5,7 
East Meadows Starboy   5,7  8,1  2  22  11,0 
Fairhaven Love Child   5,7  4,1  2  13  6,5


