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Referat 

Syftet med undersökningen var att beräkna arvbarheten för några av rävens 
fruktsamhetsegenskaper. Därtill undersöktes de systema.tiska miljöfaktorernas 
inverkan på kullstorlek och brunsttidpunkt. Det var framförallt silverråvens 
fruktsamhet som undersöktes, men eftersom även blåråvar, i såvål renproduk-
tion som i artkorsningsproduktion fanns med i materialet, analyserades des-
sa järnsides med silverråvsmaterialet. Fruktsamhetsegenskapernas heritabilitet 
kunde beråknas enbart på silverråvar. 

Det analyserade materialet omfattade fyra års (1987-1990) seminbokför-
ing från delar av Savolax och Karelen. Materialet indelades i tre grupper: 
silverräv xsilverrä.v 10 794 observationer, silverräv (hane) xbliråv (hona) 10 471 
observationer och blåråvxblåråv 3 238 observationer. 

De undersökta fruksamhetsegenskaperna var kullstorlek, har honan blivit 
dräktig eller inte, den maternella egenslcapen har honan skött aina valpar eller 
inte samt brunsttidpunkt. 

Materialet analyserades på WSYS-program vid institutionen för husdjurs-
förä.dling vid Helsingfors Universitet. De systematiska faktorernas inverkan p& 
kullstorleken och brunsttidpunkten undersöktes med minsta kvadratsummans 
variansanalys. Heritabiliteten beräknades med två syskonmodeller: dotter sor-
terad inom mor inom far och dotter sorterad inom far. 

Faktorerna år, farmgrupp, seminörgrupp, fårgtyp och ålder undersöktes och 
var alla i högre eller mindre grad av signifikant betydelse för kullstorleken i något 
av materialen. Faktorerna år, ålder och fårgtyp var av signifikant betydelse 
för brunsttidpunkten. Modellens förklaringsgrad förblev emellertid ganska låg. 
Skillnaderna i kullstorlek och brunsttidpunkt kunde således inte med hjålp av 
de undersökta faktorerna förklaras på ett tillfredstållande sått. 

Honans kullstorleks upprepbarhet var omkring 0.15, upprepbarheten var 
något lågre hos silverräv än hos blåråv i artkorsningsproduktion. Blårävsmate-
rialet (inom arten) var för litet för att någorlunda säkra estimat skulle kunna 
beräknas. Kullstorlekens heritabilitet hos silverräv varierade från neg till 0.16 
och var i medeltal 0.08. 

Upprepbarheten för om honan vaipat eller ej, samt för den maternella egen-
slcapen har honan skött aina valpar eller inte, var ca 0.10 för båda egenskaperna. 
Heritabiliteten för om honan vaipat eller inte var ca 0.13 medan heritabiliteten 
för om honan skött aina valpar eller inte var mycket låg, i medeltal 0.03. 

Upprepbarheten för brunsttidpunkt var ca 0.56, hos både silverräv och blå-
räv. Heritabiliteten för brunsttidpunkt hos silverräv beräknades till ca 0.18. 



Innehållsförteckning 

1 

2 

Inledning 

Litteraturöversikt 

1 

2 
2.1 Reproduktion 	  2 

2.1.1 	Rävens fruktsamhetsegenskaper 	  2 
2.1.2 	Kort om rävens reproduktionsfysiologi 	 3 

2.2 Systematiska miljöfaktorer som inverkar på fruktsamheten 6 
2.2.1 	Honans ålder 	  6 
2.2.2 	Brunstreglering med hjälp av konstgjort ljus 6 
2.2.3 	Rätt parnings- eller insemineringstidpunkt 	 8 
2.2.4 	Spermadosens storlek 	  9 
2.2.5 	Foder 	  11 
2.2.6 	Närmiljö 	  12 

2.3 Genetiska faktorer som inverkar på valpresultatet 	 12 
2.3.1 	Olika kromosomantal 	  12 
2.3.2 	Färgtyp 	  13 
2.3.3 	Beteende och lynne 	  15 
2.3.4 	Brunsttidpunkt 	  16 

2.4 Kullstorlekens upprepbarhet, korrela,tion och heritabilitet 17 

3 Material och metoder 21 
3.1 Material 	  21 

3.1.1 	Materialets anskaffning och granskning 	 21 
3.1.2 	Materialets struktur 	  21 
3.1.3 	Analyserade egenskaper 	  22 

3.2 Materialets behandling 	  24 
3.2.1 	De undersökta faktorernas mdelning 	 24 
3.2.2 	Statistiska modeller 	 

	

 	27 

4 Resultat och resultatgranskning 30 
4.1 Medelkullstorlek och valpresultat 	  30 
4.2 De systematiska, miljöfaktorernas inverkan på fruktsamheten 30 

4.2.1 	Är 	  30 
4.2.2 	Farm och seminör 	  33 
4.2.3 	Älder 	  34 
4.2.4 	Färgtyp 	  36 
4.2.5 	Två eller flera insemineringar 	  37 

4.3 Brunsttidpunkt 	  39 
4.3.1 	Är 	  39 



4.3.2 Älder 	  39 
4.3.3 Färgtyp  	40 

4.4 Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat 	 40 
4.5 Fruktsamhetsegenskapernas upprepbarhet och heritabilitet 43 

4.5.1 Upprepbarhet 	  43 
4.5.2 Heritabilitet  	45 

4.6 Hanens fruktsamhet 	  48 

5 Sammandrag och slutledning 	 51 

Litteraturförteckning 	 54 

Tabeller 
1 	De inseminerade rävarnas valpresultat och andelen tomma 

honor 1987-1990 (JALKANEN 1987, 1988, 1989, 1990a) . . 5 
2 	Sammanställning över kullstorlekens upprepbarhet (r) och 

korrelation samt korrelationen mellan nå,gra övriga egen- 
skaper hos blårävar 	  18 

3 	Sammanställning över heritabilitetsestimat för kullstorlek 
hos silverräv och blåräv 	  20 

4 	Materialets fördelning över andelen honor med valpar, tom- 
ma honor och honor som förstört aina valpar 	 22 

5 	Farmernas indelning i grupper enligt medelvalpresultat . . 	25 
6 	Seminörernas indelning i grupper enligt medelvalpresultat 	26 
7 	Medelvalpresultat, -kullstorlek och -brunsttidpunkt . . . . 	31 
8 	Medelkullstorlek och valpresultat samt andelen tomma ho- 

nor och honor som förstört aina valpar olika år 	 32 
9 	Ärets inverkan på kullstorleken  	32 
10 	Farmgruppens inverkan på kullstorleken 	  33 
11 	Seminörgruppens inverkan på kullstorleken 	 34 
12 	Medelkullstorlek och valpresultat samt andelen tomma ho- 

nor och honor som förstört aina valpar vid olika åldrar . . . 35 
13 	Älderns inverkan på kullstorlek  	35 
14 	Medelkullstorlek och -valpresultat samt andelen tomma ho- 

nor och honor som förstört aina valpar vid indelning av 
honorna enligt färgtyp 	  37 

15 	Färgtypens inverkan på kullstorleken 	  38 
16 	Ärets, honans ålders och färgtyps inverkan på brunsttid- 

punkten 	  40 

11 



17 	Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat, kullstor- 
lek och tomprocent hos silverräv 	  41 

18 	Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat, kullstor- 
lek och tomprocent hos blåräv 	  42 

19 	Honans kullstorleks upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) . 	43 
20 	Upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) för om honan blivit 

dräktig eller ej, för om honan skött aina valpar eller ej samt 
för brunsttidpunkt 	  44 

21 Heritabilitet (h2) och medelfel (s.e.) för kullstorlek hos 
silverräv 	  47 

22 Arvbarhet (h2)och medelfel (s.e.) för om silverrävshonan 
blir dräktig eller ej, sköter sina valpar eller ej samt brunst- 
tidpunkten 	  47 

23 	Exempel på några silverrävshanars tom-%, samt de inse- 
minerade honornas medelvalpresultat och kullstorlek i sil- 
verrävs och i artkorsningsproduktion 	  49 

24 	Upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) för om hanen gör ho- 
nan dräktig eller inte 	  50 

Bilder 
1 	Olika faktorer som inverkar på kullstorleken (EINARSSON 

& SKREDE 1989) 	  3 
2 	Medelvalpresultat och andelen tomma honor i Finland åren 

1978-1990. (LINDH 1986, 1987, 1988, 1989 och LÄHTEEN- 
MÄKI 1990) 	  4 

3 	Fördelning över andelen honor som varit tomma, förstört 
aina valpar och antalet valpar i kullen ca 10 dagar efter 
valpning 	  23 

111 



1 Inledning 
Fruktsamheten är en av de viktigaste ekonomiska faktorerna i pälsdjursnär-
ingen. Ifall farmdjurens fruktsamhet är bra kan man hålla sig med mindre 
avelsdjur och därmed spara in på såväl burutrymme som arbete och foder-
kostnader. Fruktsamhetsegenskaperna är kända för att vara av låg arvbar-
het, vilket gör urval enbart på basen av individens egna resultat osäkra. 
Därför är släktingarnas resultat viktiga. Med större valpkullar erhålls 
större familjegrupper, vilka i sin tur medverkar till en säkrare skattning 
av djurets avelsvärde. 

Antalet avvanda valpar per avelshona eller valpresultatet är det eko-
nomiskt viktiga,ste fruktsamhetsmåttet. Valpresultatet kan indelas i flera 
olika fruktsamhetsegenskaper; andelen dräktiga honor, andelen honor som 
sköter sina valpar och kullstorleken. 

Rävarnas valpresultat i Finland har inte förbättrats under det senaste 
årtiondet. Största orsaken torde vara att selektionen varit mycket svag på 
grund av den kraftiga produktionsökningen i mitten av 80-talet. Under 
de två senaste åren har produktionen emellertid minskat som en följd av 
de dåliga skinnpriserna. Det återstår att se om den minskade produktio-
nen kommer att ha en positiv effekt på valpresultatet. Det organiserade 
avelsarbetet inom,pälsdjursnäringen i Finland kom i gång först i början av 
1980-talet, 1982 började man beräkna ett vägt medeltal för kullstorleken 
och 1986 ett selektionsindex för fruktsamheten. 

Av rävens fruktsamhetsegenskaper har framförallt kullstorleken tills-
vidare undersökts. De beräkningar för dess heritabilitet som gjorts, har 
i allmänhet omfattat blåräv (SYRNIRov 1974, NARUCKA & ZUK 1982, 
EINARSSON 1985, KJ/ER 1988 och SAARENMAA 1989). Enda,st en un-
dersökning av silverrävens kullstorlek har tidigare utförts (KJ/ER 1988). 
Sedan några är pågår även samnordisk forskning om rävens beteende och 
lynne, vilka troligen är av betydelse för honans maternella egenskaper. 

Syftet med den här pro-gradun är i första hand att beräkna arvbar-
heten för några av rävens fruktsamhetsegenskaper. Egenskaperna som 
kommer att undersökas är kullstorlek, blir honan dräktig eller inte, den 
ma,ternella egenskapen sköter honan sina valpar eller inte samt brunst-
tidpunkt. Det är framför allt silverrävens fruktsamhet som kommer att 
undersökas, men eftersom även blårävar, i såväl renproduktion som i art-
korsningsproduktion, finns med i materialet, analyseras dessa jämsides 
med silverrävsmaterialet. Även hanens fruktsamhet kommer att under-
sökas i någon mån, främst som en jämförelse av silverrävshanarnas frukt-
samhetsresultat i produktion inom arten och i artkorsningsproduktion. 
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2 Litteraturöversikt 
2.1 Reproduktion 

2.1.1 Rävens frukt samhet segenskaper 

Fruktsamheten är ett omfattande begrepp, den omfattar många olika del-
egenskaper som hör samman med början från ägglossning fram till antalet 
avvanda valpar. Det slutliga reproduktionsresultatet är således beroende 
av en stor mängd faktorer, både miljömässiga och genetiska faktorer. 

Fruktsamheten indelas ofta i hanlig resp. honlig fruktsamhet. Den 
hanliga fruktsamheten omfattar i huvudsak hanens f6rmåga att betäcka 
honan samt hanens spermakvalitet, med andra ord hanens förmåga att få 
honan dräktig. Den honliga fruktsamheten kan indelas i grupperna f6re 
och efter valpning. Till den f6rsta gruppen hör antal ägg som lossnar, be-
fruktning och fosterdödlighet. Till den senare gruppen hör honans mjölk-
produktion och f6rmåga att sköta om valparna. Både hanens och honans 
arvsfaktorer inverkar på fostrens och valparnas livskraft. Ur bild 1 fram-
går en schematisk framställning över faktorer som inverkar på valpantalet 
på såväl fosterstadiet som efter f6dseln. 

Följande begrepp används ofta inom pälsdjursnäringen, och kommer 
även att användas i det här arbetet för att mäta fruktsamheten: 

Valpresultat = antal valpar per parad hona 

Kullstorlek = antal valpar per hona som vaipat 

Tomprocent = andel parade honor som inte valpat 

Vid angivelse av valpresultat och kullstorlek bör valparna alltid räknas 
vid samma ålder, annars är resultaten inte jämförbara eftersom valpdöd-
ligheten är stor, speciellt under de första dygnen. I Finland räknas valpar-
na ofta vid ca 10 dagars ålder, medan man i Norge ofta anger kullstorleken 
vid 3 veckors ålder. 

Ur bild 2 framgår rävens medelvalpresultat och andelen tomma ho-
nor i Finland under det senaste årtiondet. Ända fram till 1988 riiirna-
des endast ett medelvalpresultat för alla blårävshonor tillsammans, vilket 
givetvis har gjort att valpresultatet f6rsämrats med ökad andel honor 
i artkorsningsproduktion. Vid beräkning av medelvalpresultat för alla 
inseminerade rävar framgår medelvalpresultatet skilt för blårävshonor i 
renproduktion och i artkorsningsproduktion (tabell 1). 
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I Sperma 	4_ 

Täthet 
Rörelseförmilga 
BefruktningsförmItga 

Parningssystem 
Patningstid 

Näringsstatus 
llälsotillständ mm 

Antal lossnade agg  

Norman. utvecklade 
Sgg 

Implanteringsförmäga 

Antal implanterade ägg 

Fostrets livskraft 
(inkl direkta och maternella effekter) 

före födsel 
efter födsel 

Totalt antal fcidda vaipat 

Valparnas livskraft 
(inkl direkta och rnaternella effekter) 

Antal Ievande valpar 

Bild 1: Olika faktorer som inverkar på kullstorleken (EINARssoN & SKRE-
DE 1989) 

2.1.2 Kort om riivens reproduktionsfysiologi 

Räven blir könsmogen vid ca 10 månaders ålder. Den är ett monoöstralt 
djur, dvs den har endast en brunstperiod med ägglossning per sexualsä-
song. Sexualsäsongens början och längd, och brunstens inträdande är be-
roende av ett samspel mellan flera olika hormoner och miljöfaktorer såsom 
honans ålder, ljus och miljö. Normalt infaller silverrävens brunstperiod 
mellan slutet av januari och slutet av mars, medan blårävens brunstperi-
od sträcker sig från början av mars till början av maj. 

Under f6rbrunsten ökar östrogen koncentrationen långsamt. Samti-
digt med den högsta östrogenkoncentrationen infaller även LH maximum, 
varefter progesteron nivån börjar stiga. Ovulationen sker spontant ca två 
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Valpresultat 

2 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	15  
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

Ar 

Silverräv 	-+- BItträv 

-4.4-  Silver tom% 	BlAräv tom% 

Bild 2: Medelvalpresultat och andelen tomma honor i Finland åren 1978-
1990. (LINDH 1986, 1987, 1988, 1989 och LÄHTEENMÄKI 1990) 

dygn efter den maximala LH koncentrationen. Alla ägg ovulerar inte sam-
tidigt utan ägglossningen sträcker sig över 1 — 1 dygn. Ägget är i fprm 
av en primär oosyt vid ovulationen, och i likhet med andra karnivorer 
(köttätare) måste äggcellen genomgå en första meios i äggledaren innan 
den blir befruktningsduglig, 2-3 dygn efter ovulationen. Den sekundära 
oosyten bör befruktas inom loppet av 8-12 timmar, därefter är äggcellen 
troligtvis f6r gammal. Den rätta parnings- eller insemineringstidpunkten 
kommer därmed att inträffa 4-6 dagar efter LH maximum (FouGNEH 
1982a, SMITH 1982). 

Testiklarna hos hanarna varierar i storlek och funktion allt efter årsti-
den. Utanför sexualsäsongen är testiklarna små och inaktiva. Testiklarna 
börjar öka i storlek i oktober hos silverrävar och i november hos blårär 

4 



Tabell 1: De inseminerade rävarnas valpresultat och andelen tommahonor 
1987-1990 (JALKANEN 1987, 1988, 1989, 1990a) 

1987 1988 1989 1990 
Silver* N 20 167 38 402 46 391 26 883 
Silver Valpresultat 2.54 2.41 2.61 2.51 

Tom % 26.0 24.6 21.6 19.0 
Silver* N 150 434 107 754 82 744 27 350 
Blå Valpresultat 4.42 4.20 4.55 4.40 

Tom % 19.7 18.1 17.7 17.0 
B 1 å* N 6 989 37 875 25 873 26 809 
Blå Valpresultat 5.67 5.32 5.52 5.44 

Tom % 19.5 19.6 20.5 18.0 
= antal insemmera e honor 

var, till fajd av den avtagande ljusmängden under hösten. Spermierna är 
befruktningsdugliga 8-10 veckor innan sexualsäsongens början. Silverrä-
ven har maximal spermaproduktion omkring tredje veckan i februari och 
blåräven en månad senare. Djuren bibehåller en hög spermaproduktion 
ca 3 veckor, därefter sker en successiv nedgång i spermakvalitet och eja-
kulatets volym. Vid regelbunden insamling av sperma varannan dag kan 
spermakvaliteten hållas på en högre nivå under längre tid, jämfört med 
vid oregelbundna parningar (SÖDERQVIST 1987, SMITH 1988). 

Räven har fraktionerad ejakulation. Den spermierika delen av eja-
kulatet utgörs i medeltal av 0.5 ml, men kan variera från några droppar 
till 1.5m1. Blårävens ejakulat innehåller normalt 600-700 milj spermier 
och silverrävens ejakulat 500-600 milj spermier (FouGNER & FORSBERG 
1986). 

Efter parningen transporteras spermierna till befruktningsstället och 
kapaciteras förrän de kan befrukta äggcellen. Hos räv räcker transporten 
av spermier 10-15 minuter. Kapaciteringen är en strukturell och enzy-
matisk omvandling i .spermierna som behövs f6r att spermierna ska kunna 
tränga genom den sekundära oosytens zona pellucida. Kapaciteringen tar 
5-6 timmar men kan också föregå i in vitro, varvid befruktningen kan 
ska snabbare efter inseminering än vid parning. Spermierna antas vara 
befruktningsdugliga i 12-48 timmar, kortare tid ifall de varit djupfrysta. 
Akrosomreaktionen utlöses när spermien kommer i kontakt med oosy-
tens omgivande slemhinna, och medför en avstötning av cellmembranen i 
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spermiens främre del och frigör enzymer som behövs för att spermien ska 
kunna bindas till zona pellucida. 

Efter befruktningen, som skett i äggledaren, börjar det befruktade 
ägget röra sig mot livmodern och når livmodern ca 6 dagar efter befrukt-
ningen. Ca 10 dagar senare implanteras embryona i livmodern. Dräktig-
hetstiden är 51-54 dagar för både blårävar och silverrävar. 

Blåräven som är mera fruktsam föder normalt 8-11 valpar men vari-
ationen är från 1-24. Enligt resultat från den norska pälsdjurskontrollen 
föder blårävshonor i artkorsningsproduktion ca 1 valp mindre än honor 
i ren produktion. Silverräven f6der normalt 4-6 valpar med en varia-
tion på 1-11 valpar. Valpdödligheten fram till avvänjning är emellertid 
betydande (EINARSSON & SKREDE 1989). 

2.2 	Systematiska miljöfaktorer som inverlcar på fruktsamheten 

2.2.1 Honans ålder 

Det är allmänt känt att ettåriga honor har sämre valpresultat än äldre 
honor. Enligt flera undersökningar börjar valpresultatet försämras hos 
blårävar i 5-6 årsåldern (MAcIEJowsKi 1976, STOLC 1982, EINARSD6T-
TIR & JöNSSON 1987), medan valpresultatet är som bäst hos 2-3 åriga 
honor (SToLc 1982, BERNACKA m fl 1983). Det är dock inte helt korrekt 
att jämföra valpresultatet hos honor i olika åldrar eftersom alla honor i 
åldersklasserna 2 år och uppåt, varje år gallras ut på basen av kullstorlek. 

Även andelen tomma honor är högre hos ettåriga än fleråriga honor. 
Dels förblir en större andel av de ettåriga honorna oparade (EINARSD6T-
TIR & JöNSSON 1987), och dels är andelen tomma honor, av de som blivit 
parade, högre hos ettåriga honor. I en norsk studie var 29 % av de ettåri-
ga blårävshonorna och 10% av de fleråriga honorna tomma (EINARSSON 
1985). 

Kullstorleken hos ettåriga blårävshonor är 0.9-1.0 valp mindre och 
kullstorleken vid avvänjning 1.0-1.9 valpar mindre än hos fleråriga honor 
(EINARSSON 1985, EINARSDÖTTIR & JÖNSSON 1987). Eftersom skillna-
den i kullstorlek ökar fram till avvänjning tyder det på att ettåriga honor 
också är något sämre mödrar. Valpdödligheten fram till avvänjning var 
35 % och 30 % för ettåriga resp fleråriga honor (EINARssoN 1985). 

2.2.2 Brunstreglering med hjälp av konstg,jort ljus 

Reproduktionsaktiviteten hos vilda djur är ofta beronde av årstid och 
dagslängd. Farmens geograflska läge och temperaturen under perioden 
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kring sexualsäsongen är av betydelse för brunstens inträdande. Ju nordli-
gare en farm är, desto senare inträder sexualsäsongen. Den inträder senare 
på farmer i inlandsklimat med kallare vintrar än på farmer i kustklimat. 
Kallt väder kan förskjuta brunstens början med några dagar. Enligt en 
polsk undersökning inträdde brunsten 9-19 'dagar senare i norra Polen 
än i dess mellersta och östra delar (MAciEJowsm 1976). 

Det är emellertid mycket svårt att skilja åt klimatets och ljusets in-
verkan på sexualsäsongen. Det anses att den årliga växlingen mellan ljus 
och mörker är den viktigaste omgivningsfaktorn som styr de reproduk-
tionsfysiologiska förändringarna. Hos hanarna stimuleras aktiviteten i te-
stiklarna av den avtagande ljusmängden under hösten, medan den ökande 
ljusmängden under våren har motsatt effekt. Hos honorna däremot på-
börjas äggblåsornas tillväxt och mognad först under vårvintern som en 
följd av den ökade dagslängden. 

Parningsarbetet skulle underlättas ifall man med hjälp av konstgjort 
ljus kunde f6rkorta rävarnas brunstsäsong. Även produktionen av art-
korsningar skulle underlättas ifall de två rävarternas sexualsäsonger skul-
le sammanfalla bättre. Eftersom hormonproduktionen är mycket känslig 
för störningar kan det dock tänkas att manipulerande med ljusmängden 
åstadkommer reproduktionsstörningar. 

FORSBERG m fi (1987) har studerat de reproduktionsfysiologiska för-
ändringar som äger rum när silverrävshanar utsätts för plötslig ljusför-
ändring vid olika tidpunkter på året. Djuren indelades i tre grupper, den 
första gruppen fick 6 timmar ljus och 18 timmar mörker under perioden 
6.2-20.6 och den andra gruppen samma ljusmängd under tiden 20.6-
20.12. Den tredje gruppen var kontrollgrupp i naturliga ljusförhållanden. 
Förhöjda värden av testosteron i plasman i juni resp november visade 
att de två försöksgrupperna reagerade på ljusbehandlingen. När sperma 
samlades in från den första gruppen i juni och från den andra gruppen 
i december var motiliteten (andelen rörliga spermier med framåtgående 
rörelse) 70-90% före nedfrysning, spermadefekterna var emellertid högre 
i grupp 1. Efter nedfrysning var motiliteten högre i grupp 2. Vid in-
seminering blev ingen hona dräktig som inseminerades med sperma från 
grupp 1 medan alla honor blev dräktiga som inseminerades med sperma 
från grupp 2. Detta tyder på att man inte kan förflytta sexualsäsongen hur 
som helst under året utan negativa effekter för reproduktionsresultatet. 

I ett försök i Kanada, där silverrävshanar och honor flyttades ut från 
mörka burar till normit dagsljus, har man konstaterat sämre reproduk-
tion hos både hanar och honor som flyttades ut för nära avelssäsongen 
(hanarna efter mitten av december) jämfört med kontrollgruppen som 
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hela tiden befunnit sig i burar med dagsljus (MuisE m fi 1988). 
Vid ett försök att synkronisera brunsten för att f6rkorta avelssäsongen 

och för att få silver- och blårävens avelssäsonger att sammanfalla bättre, 
hölls silverrävshanar och blårävshonor och -hanar från början av augusti 
och fyra månader framåt i utrymmen med ljus 5 timmar och mörker 
19 timmar per dygn. När man därefter förlängde ljustiden till 18 timmar 
per dygn fick man från silverrävshanarna ejakulat med levande spermier 
efter en månad och från blårävshanarna efter ca 2 månader. Likaså kom 
blårävshonorna i brunst efter ca 2 månader (CHRISTIANSEN 1988). 

I både ett danskt (KONNERUP-MADSEN & LOHI 1985) och ett finskt 
(VALTONEN & NYDAHL 1986) f6rsök har man lyckats få unga blårävshonor 
ca tv å veckor tidigare i brunst och gamla honor en vecka tidigare i brunst 
än kontrollgrupperna. I det danska f6rsöket gavs extra ljus 0 — 31 timmar 
under tiden 1.3-20.4 1983 samt 	timmar extra ljus under tiden 
15.2-20.4 1984. Gamla honor reagerade bättre på ljusbehandlingen när 
den påbörjades tidigare. I den finländska undersökningen fann man att 
gamla honor kom ca 1 vecka tidigare i brunst när 4 timmars extra ljus 
gavs under tiden 1.2-15.3, medan unga honor inte nämnvärt reagerade 
på behandlingen. Däremot när ljusbehandlingen fortgick från mitten av 
januari till mitten av april, så att dagen var förlängd med 7 timmar i 
början av behandlingen och därefter fortlöpande ökade så att den närmade 
sig situationen i slutet av april, kom såväl gamla som unga honor ca 
2 veckor tidigare i brunst än kontrollgruppens djur. 

Ljusbehandlingen hade ingen negativ inverkan på valpresultatet i den 
finska undersökningen. Inte heller i den danska undersökningen kan man 
dra slutsatsen att ljusbehandlingen skulle ha inverkat på valpresultatet. 
Den ljusbehandlade gruppen hade bättre valpresultet 1983 medan kon-
trollgruppen hade bättre resultat 1984. 

2.2.3 Rätt parnings- eller insemineringstidpunkt 

Dräktighetsresultatet är helt och hållet beroende av korrekt parnings- el-
ler inseminerigstidpunkt. I och med att inseminering av räv blev allmän, 
blev frågan om rätt insemineringsdatum aktuell. Den rätta parningstid-
punkten sköter ju djuren själva, såvida de har möjlighet att para sig. 
Däremot kan det ofta vara svårt att fastställa den optimala inseminer-
ingstidpunkten. 

Det framgick redan tidigare att parning eller inseminering borde ske 
1-2 dagar efter ovulationen. I praktiken kan man f6rutom från honans 
beteende, också på blygden se hur brunsten framskrider. Speciellt sedan 
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insemineringen blev allmän var detta emellertid inte en tillräckligt exakt 
metod. Brunstmätaren som utvecklades i slutet av 70-talet i Norge av 
Ordin Möller och Jan Fougner blev därför snabbt ett mycket uppskattat 
instrument för fa.stställande av den rätta insemineringstidpunkten. 

Med brunstmätaren, som mäter det elektriska motståndet (ohm) i 
slidan, kan honans brunst och bästa insemineringstidpunkt fa,stställas. 
Hormonet östrogen påverkar slidans slemhinna så att den sväller och för-
hornas under brunsten. Härvid försvagas dess strömledande förmåga och 
det elektriska motståndet ökar. Med hjälp av brunstmätaren kan ca 70 % 
av honorna insemineras vid rätt tidpunkt (FouGNER & FORSBERG 1986). 

Det högsta ohmvärdet verkar uppnås samtidigt som ovulationen sker 
eller en dag efter det högsta östrogennivån i blodplasman (JALKANEN 
11 1988). Det är inget speciellt ohmvärde som ska uppnås, för variatio-
nen mellan honorna är stor, utan istället ser man hur mätkurvan utveck-
las. Enligt flera undersökningar erhålls den högsta dräktighetsprocenten 
och den största kullstorleken när silverräven insemineras en dag efter att 
högsta ohmvärde uppmätts och blåräven tv å dagar efter maximumvärde 
(FouGNER 1982b, MOLLER 1984 och CHRISTIANSEN & LOHI 1985). 

Dräktighetsprocenten har emellertid fortsättningsvis varit lägre vid 
inseminering av silverrävar än av blårävar. I Finland var dräktighetspro-
centen 1987 74 % i silverrävsproduktion medan den var 80 % i blårävs-
och i artkorsningsproduktion (JALKANEN 1987). En möjlig förklaring till 
detta är att silverrävar tydligen ofta insemineras för tidigt. Enligt JAL-
KANEN m fl (1988) har silverrävarna redan i f6rbrunsten en topp med 
högre mätvärde som sedan sjunker under ett par dagars tid, för att sedan 
igen stiga till maximumvärde. Det är efter det senare maximumvärdet 
som insemineringen borde ske. 

Flera gångers parning och/eller inseminering ger 10-20% högre dräk-
tighet och även något större kullar per hona som valpat (MAcIEJowsKi 
1976, FOUGNER 1982b och CHRISTIANSEN & LOHI 1985). Detta indi-
kerar att en ganska stor del av honorna fortfarande insemineras vid fel 
tidpunkt. Alla ä.gg ovulerar inte heller samtidigt, varf6r alla ägg kanske 
inte är mogna för befruktning vid f6rsta inseminering. 

2.2.4 Spermadosens storlek 

Rävens ejakulat består av tre fraktioner: den f6rsta fraktionen består av 
sekret från körtlar i urinröret, eventuella urinrester och prostatasekret, 
den andra utgörs av den spermierika delen av ejakulatet medan den tred-
je utgörs av prostatasekret. Vid inseminering vill man absolut inte ha 
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med fraktion ett och så litet som möjligt av fraktion tre, speciellt om 
sädesvätskan ska nedfrysas. Fraktion tv å varierar från några droppar till 
1.5 ml, i medeltal ca 0.5 ml. Spermieantalet per ejakulat är 500-600 
milj hos silverräv och 600-700 milj hos blåräv. Spermiernas motilitet är 
i medeltal 85%. 

Ett fåltförsök 1985 i Norge tydde på att en dos på 30 milj spermier 
skulle vara tillräckligt vid två gångers inseminering med fårsk sperma. Är 
1986 gjordes ytterligare försök i Norge där 325 blårävshonor inseminera-
des med spermadoser från silverräv omfattande 100, 60, 40 och 20 milj 
spermier. När honorna inseminerades slumpvis med ovannämnda doser, 
var skillnaden i varken dräktighetsprocent eller kullstorlek av signifikant 
betydelse, även om både dräktighetsprocenten och kullstorleken var nå-
got mindre hos de honor som inseminerades med doser omfattande endast 
20 milj spermier. Vid jämförelse mellan följande tre grupper: slumpvist 
utvalda honor inseminerade en gång med 20 milj spermier, en utvald grupp 
(säker brunst) inseminerad en gång med en dos på 20 milj spermier och 
en utvald grupp inseminerad två gånger (första inseminering något tidigt) 
med lika stora spermadoser som de tidigare nämnda grupperna, erhölls 
signifikant skillnad mellan de slumpvist utvalda honorna och de som in-
seminerades två gånger. . En dos på 20 milj spermier verkar således vara 
tillräckligt, åtminstone i artkorsningsproduktion, såvida insemineringen 
utförs vid rätt tidpunkt (FouGNER & FORSBERG 1987). 

De första försöken med djupfryst rävsperma gjordes i Norge för närma-
re 20 är sedan. Kvaliteten på djupfryst sperma är i hög grad beroende av 
spermakvaliteten. Minst 80 %:s motilitet och hög rörelsehastighet krävs 
av de spermier som ska djupfrysas. Spermier från olika hanar verkar tåla 
djupfrysningen i olika hög grad. Till en viss del antas det bero på skillna-
der i spermiernas täthet, men även övriga okända faktorer inverkar. Unga 
hanars spermier tål djupfrysning sämre och ifall ejakulatet innehåller rik-
ligt med prostatasekret försämras nedfrysningsegenskaperna. 

I ett försök med frusen säd inseminerades tre grupper honor med 
150 milj/ml, 75 milj/ml resp. 37.5 milj/ml. Alla honor inseminerades 
två gånger (1. och 2. dag efter maximumvärde) med 0.5 ml per gång. Vid 
3 veckors ålder var det i medeltal en valp mer i den första gruppen än i 
de övriga. Det var ingen signifikant skillnad mellan dräktighetsprocenten 
i de olika grupperna, men i kullstorlek skilde sig den första, gruppen från 
de två övriga. Det verkar som om spermieantalet också i frusen säd skulle 
kunna reduceras ganska mycket innan dräktighetsprocenten går ner, där-
emot bör man vara försiktig så att det inte leder till minskad kullstorlek 
(FARSTAD & FOUGNER 1989). 
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2.2.5 Foder 

Jämfört med övriga husdjur är pälsdjurens näringsbehov relativt dåligt 
utforskat. I praktiken är det i det närmaste omöjligt att ge foder av 
rätt sarnmansättning åt alla djur samtidigt, eftersom brunstperioden är 
utdragen och de flesta farmare köper färdigt våtfoder. Djur som just 
kommit i brunst och sådana som just valpat fr således sammasorts foder, 
enda,st fodermängden kan varieras. 

Rekommendationerna i Finland är att den omsättbara energin skall ut-
göras av 40-50% protein, 32-42 % fett och 15-20 % kolhydrater under 
avelsperioden (FINNE 1988). Stora variationer är dock tillåtna. Till vuxna 
djur har man under vintern gett proteinvärden på bara 13 % av torrsub-
stansen utan negativ inverkan på varken brunst, parning eller dräktighet. 
För normal valptillväxt under digivningsperioden behövdes dock ca 25 % 
protein av torrsubstansen (ALIA.N & TAUSON 1982). 

Alltf6r energirikt foder under dräktighetstiden har visat sig inverka 
negativt på valpresultatet. Kullstorleken vid födseln är den samma men 
det energirika fodret inverkar negativt på fostrens ämnesomsättning samt 
igångsättningen av honornas mjölkproduktion och mjölkens sammansätt-
ning. Dödligheten är därför större hos valpar, vilkas mödrar fått ett alltför 
energirikt foder under dräktighetstiden. I praktiken erhåller honor som 
valpar sent ofta för energirikt foder under den senare delen av dräktig-
hetsperioden, eftersom honor som valpat tidigare då redan är i behov av 
energirikt foder. Det skulle därför vara önskvärt att det under avelsperi-
oden skulle finnas två slags foder att tillgå (FoRs m fl 1990). 

Viktigare än en exakt fodersammansättning är emellertid att fodret 
är av hygieniskt god kvalitet under dräktighets- och digivningsperioden. 
Avelsperiodens foder bör vara av jämn kvalitet och endast förstklassiga rå-
varor bör användas i fodertillverkningen. Jämn kvalitet och goda råvaror 
har större betydelse än några procentenheters avvikelse i den omsättbara 
energin (PÖLÖNEN & DAHLMAN 1988). 

Brist på A-vitamin under avelsperioden kan leda till sämre reproduk-
tion och utfodring med låg tiamin diet har visat sig öka antalet aborter 
och dödfödda valpar. Ifall det är brist på A-vitamin i fodret den närmas-
te tiden efter valpningen är det risk att honan biter ihjäl en stor del av 
valparna. A-vitamin tillsätts normalt i pälsdjursfoder, däremot finns det 
i allmänhet tillräckligt med tiamin (JUOKSLAHTI 1989). 

Å ena sidan bör unga honor få tillrä,ckligt kraftigt foder tills de blir 
könsmogna, å andra sidan bör man speciellt med blårävar, se upP så att 
djuren inte blir för feta under parningsperioden. Enligt en rysk källa bör 

11 



silverrävshonorna gå upp 30 % i vikt från juli till december för att normal 
reproduktion ska erhållas (ALAN & TAUSON 1982). Feta honor har kon-
staterats ha sämre dräktighetsprocent samt mindre kullstorlek än honor i 
normalt hull (BABAK 1986). Emellertid gör kraftiga bantningskurer före 
parningstiden mer skada än nytta. Flushing före avelsperiodens början 
har konstaterats ge bättre valpresultat hos minkar, och speciellt hos unga 
honor. Flushing av rävar är dock i praktiken ganska svår att genomföra 
pga den utdragna avelssäsongen. 

2.2.6 Närmiljö 

Det har visat sig att en förutsättning för bra reproduktion är att honorna 
har bra självtillit och känner sig trygga. För tillfället pågår samnordisk 
forskning för att öka rävarnas trivsel på farmen. 

Hantering av silverrävsvalpar tidigt i deras liv &jorde dem mindre räd-
da, aktivare och bättre anpassade till nya situationer (PEDERSEN 1989). 

Vid f6rsök med olika botten underlag har det visat sig att räven inte 
undviker att gå på nät, man har heller inte funnit bevis för att burar 
på 1 — 2m2  akulla vara för små (JEPPESEN & PEDERSEN 1990). Där-
emot minskade stressen hos silverrävarna när de fick ha lya hela ret, för 
blårävar var resultaten inte lika klara. Lyor med tunnel har visat sig ge 
klart bättre valpresultat än lyor utan tunnel hos silverrävar (JEPPESEN & 
PEDERSEN 1990, BRAASTAD 1990). För blårävarnas del är meningarna 
delade från att lyor med tunnel är bättre (Moss & ÖSTBERG 1985) till 
att lymodellen är utan betydelse (HAAPANEN m /I 1990). Många oroliga 
honor har blivit mindre stressade när de fått en lya med tunnel, vilken 
ju mera påminner om ett rävgryt. Den viktigaste effekten av lya med 
tunnel är minskad valpdödlighet efter födseln men eventuellt också en 
något större kullstorlek vid födsel (BRAASTAD 1990). Av olika lymodeller 
med tunnel har ingen lya kunnat konstateras vara klart bättre än en 
annan, honorna verkar ofta välja lyor som är bekanta för dem från tidigare 
(JEPPESEN & PEDERSEN 1990). 

2.3 Genetiska faktorer som inverkar på valpresultatet 

2.3.1 Olika kromosomantal 

Kromosomantalet är oftast konstant hos en art, likväl är spontan aber-
ration av kromosomantalet en viktig del av evolutionen. Variationer i 
kromosomantal förekommer hos såväl silverräv som blåräv. 
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Den kromosomala polymorfismen (2n = 48, 49, 50) hos blåräv är föror-
sakad av en Robertsonsk translokation av tv å acrocentriska kromosomer 
(nr 23 och 24). Enligt studier i Finland, Danmark och Norge består blå-
rävspopulationerna till 45 — 53 % av rävar med translokation i heterozygot 
form (2n = 49), 14 —26 % meci homozygot translokation (2n = 48) och 
till 26 — 40 % av den normala karyotypen (2n = 50) ( CHRISTENSEN & 
PEDERSEN 1982, MÄKINEN 1983, MOLLER m fi 1985 och CHRISTIANSEN 
m fi 1986). 

Silverrävens varierande kromosomantal beror på ett varierande antal 
mikrokromosomer. Silverrävens karyotyp är 2n = 34 plus 0 — 8 mikrokro-
mosomer som varierar både inom individen och mellan individerna. I en 
studie omfattande 114 silverrävar i östra Finland var förekomsten av 1-3 
mikrokromosomer det vanliga,ste. Hela 84% av djuren befanns vara av 
mosaik karyotyp, dvs de hade ett varierande antal mikrokromosomer i 
aina celler (KUOKKANEN m fi 1985). 

Hos artkorsningarna har konstaterats kromosomtalen 41+ och 42+ 1 — 
3 mikrokromosomer, beroende på närvaro eller frånvaro av Robertsonsk 
traslokation ärvd från modern (blåräv) och antalet mikrokromosomer ärv-
da från fadern (silverräv) (MÄKINEN 1983). 

Parning mellan blårävar med Robertsonsk translokation i heterozygot 
form har ibland konstaterats ge något mindre kullar än parningar mellan 
normala karyotyper eller individer med homozygot translokation (CHRIS-
TENSEN & PEDERSEN 1982, MÄKINEN 1983 och MÄKINEN & LOHI 1987). 
Enligt CHRISTIANSEN m fi (1986) och MOLLER m fi (1985) fanns det 
däremot ingen signifikant skillnad i kullstorlek mellan de olika karyoty-
perna. 

Den något sämre kullstorlek som ibland konstaterats vid parningar 
mellan blårävar med heterozygot translokation antaa bero på en högre em-
bryonal dödlighet på grund av kromosomal obalans (GusTAvsoN 1979). 
Enligt beräkningar av MÄKINEN & LOHI (1987) förklarar emellertid ka-
ryotypen endast 2.4% av den totala variationen i kullstorlek. 

Blårävshonans karyotyp har inte varit av betydelse för kullstorleken 
vid produktion av artkorsningar i de undersökningar som hittills har gjorts 
(FouGNEK m fi 1984 och CHRISTIANSEN m fi 1986). 

2.3.2 Färgtyp 

Hos de farmade pälsdjuren har det uppkommit en stor mängd färgtyper, 
dels genom mutation och dels genom kombinationer av olika färgtyper. 
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En del av dessa fårgtyper är dominanta med homozygot letalverkan eller 
är kopplade till någon annan svaghet. 

Av silverräv förekommer ursprungligen två mutationer: standardsil-
verräv och alaskasilverräv. Standardsilverräven är den mutatation som f6-
rekommer i högre grad på våra farmer eftersom den kvalitetsmässigt har 
en bättre päls, alaskasilverräven har emellertid ansetts ha bättre frukt-
samhet än standardsilverräven. 

Inom silverrävens dominanta white face-serie förekommer färgtyper 
som är letala eller subletala i homozygot form. White face (W) och plati-
na (WP) är letala i homozygot form. Homozygoterna dör på fosterstadi-
et, oftast efter 30-33 dagars dräktighet, därmed reduceras kullstorleken 
med 25%. White face x platina ger silverräv, platina och white face i 
förhållandet 1: 1: 1 och en reduktion av kullstorleken vilket innebär att 
white face och platina kombinationen (WWP) är letal. Alla white face 
och platina rävar är således heterozygoter och paras normalt med vanliga 
silverrävar för att undvika en reduktion av kullstorleken. Georgia white 
(WG) genens homozygota letalverkan är under vissa förhållanden mindre 
fullständig än för platina och white face faktorn. Ganska många valpar 
som är homozygota till georgia white genen föds levande men dör nor-
malt vid ca 2 månaders ålder. Kombinationstyperna white face/georgia 
white (WWG) och platina/georgia white (WP WG) föds levande men dör 
normalt f6re könsmogen ålder (NEs 1978b). 

Hos blårävarna är mutanterna i shadowserien, såsom blue shadow (Ss), 
jotun/blue star (SJs) och Haugenplatina (SHs) dominanta med homozy-
got letalverkan, även kombinationstyperna dör på fosterstadiet. Även 
färgtypen lapponia/botnia pärl (LI) har homozygot letalverkan, men den 
genen ligger i ett annat locus och därför bildas det livsdugliga kombina-
tioner med mutanterna i shadowgruppen (NEs 1978a). 

Eftersom generna från silverrävens platinatyper och blårävens sha-
dowtyper ger liknande effekt, kan det tänkas att dessa serier är homologa. 
De flesta ovannämnda homozygoterna är ju som redan nämnts letala in-
om arten, man har emellertid ännu inte kunnat fastslå om detta gäller 
också artkorsningarna. Till detta behövs det ett stort djurmaterial för 
att få fram säkra resultat, eftersom provparningar inte kan göras med 
artkorsningar då de är sterila (NEs m fi 1988). 

Chediak-Higashi-syndromet (CHS) som bland annat har konstaterats 
medföra blödningstendenser och ökad mottaglighet för infektioner, har 
förutom hos människan och flera andra däggdjursarter även kunnat kon-
stateras hos silverrävstyperna Omberg pärl och Mansfield pärl. Dessa 
två typer är troligen genotypiskt lika. Eftersom Mansfield pärl ingår i 
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kombinationstypen safir (vanlig pärl x Mansfield pärl) så har CHS även 
kunnat konstateras hos safirtyperna Richmond safir och Pavek safir (NEs 
m fl 1985). Även hos blårävstypen arctic blue har CHS konstaterats 
(NEs m fl 1983). Olägenheterna vid CHS är för pärlräv främst den ökade 
blödningen i samband med valpningen, blödningen är rikligare hos honor 
med stora kullar. Såvida honorna inte förblöder, kan de bli så svaga och 
anemiska av blodförlusten att de varken har tillräckligt med mjölk eller 
klarar av att sköta aina valpar. Hos arctic blue valparna förekommer ofta 
infektioner som leder till döden ifall de inte behandlas med antibiotika. 

2.3.3 Beteende och lynne 

Trots att räven redan har farmats i fiera 10-tals år är fortfarande en ganska 
stor del av honorna tomma och en betydande andel av honorna biter 
ihjäl sina valpar. Farmrävarnas beteende påminner mycket om de fritt 
strövande artfrändernas beteende. Rävar i naturliga f6rhållanden lever 
ofta i familjegrupper omfattande en hane och några honor. Situationen 
för räv i fångenskap påminner till endel om familjegrupperna, då honorna 
i farmerna lever i täta hongrupperingar. 

Vid studier av rödrävar i naturliga eller nästan naturliga förhållanden 
har bara 40 % av honorna varit reproduktiva, de icke reproduktiva honor-
na fungerade som hjälpare åt honor med valpar. Av studierna framgick 
det att honans sociala status var av avgörande betydelse för om hon var re-
produktiv eller inte. Under parningssäsongen intresserade sig hanen bara 
för den hona som var högst i rang. Högstatushonorna f6dde valpar me-
dan lågstatushonorna ofta fungerade som hjälpare (MAcDoNALE 1979). 
I samma studie fanns det ett exempel på en hona som bet ihjäl aina egna 
valpar för att sedan fungera som hjälpare åt någon av de övriga honorna. 
I nämnda fall var honorna i samma sociala rang vid parningen, men vid 
valpningstidpunkten hade den ena honan blivit dominant över den andra. 
Även i farmförhållanden finns det exempel på honor som bitit ihjäl egna 
valpar men som sedan fungerat som adoptivmor (BAKKEN 1989). 

I ett försök där 5 högstatus silverrävshonor och 6 lågstatushonor place-
rades i varannan bur, födde högstatushonorna tillsammans 25 valpar och 
lågstatushonorna 22 valpar. Fram till avvänjning förlorade högstatusho-
norna 1 valp och lågstatushonorna 17 valpar. Alla 5 valpar som avvänjdes 
från lågstatushonorna hade skadats av modern på något sätt medan ingen 
av högstatushonornas valpar hade blivit skadade (BAKKEN 1989). 

Det har visat sig att offensiva honor är betydligt bättre mödrar än 
defensiva honor (BAKKEN 1988 och BRAASTAD 1988). I den senare un- 
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dersökningen som utf6rdes på sex farmer, kom det fram att farmaren, på 
tv å av dessa farmer, medvetet eller omedvetet valde en större andel av de 
offensiva honorna till avel, dessa farmer hade också ett betydligt bättre 
valpresultat. Det har också kunnat konstateras att de offensiva honorna 
normalt hade högre status. När man bildade 22 honpar, så att honorna 
som bildade par var av samma ålder, och den ena honan varit en bra mor 
och den andra honan varit valpdödare, gallhona eller utan brunst, kun-
de det konstateras att i 17 av paren var den bra modern dominant över 
den andra, medan endast 5 av valpdödarna vara dominanta över de bra 
mödrarna (BAKKEN 1988). 

För att på förhand kunna f6rutsäga honans egenskaper som mor har 
olika tester på valpar utprövats. B1 a har man utfört rädsle- och aktivitets-
tester på valpar. Skillnaderna i aktivitet var stora mellan kullarna men 
små inom kullarna. Valpar med högst aktivitet vid 30 dagars ålder hade 
genomgående högre social status vid 7 månaders ålder. Valpar hos vilka 
man inte kunnat konstatera rädsla hade högre aktivitet (BAKKEN 1989). 
När lågstatus- och högstatushonors valpar jämfördes hade högstatusho-
nornas valpar högre social status och valpar som skadats av sina mödrar 
hade låg social status. Äldre honor hade valpar med högre aktivitet och 
högre social status än unga honor (BAKKEN 1990). 

Honor som bitit ihjäl sina valpar ett år biter ofta ihjäl sina valpar 
också följande år och bör därf6r inte lämnas till avel till följande säsong. 
Honor som skade biter sina valpar ska heller inte lämnas till avel, för det är 
troligt att de utvecklas till valpbitare. När tv å grupper honor, normala och 
sådana som bitit ihjäl sina valpar f6regående år undersöktes, framkom det 
att det föddes lika många valpar i båda grupperna men vid avvänjning var 
endast 2.4% av valparna oskadda till de valpdödande mödrarna jämfört 
med 84% av valparna till de normala mödrarna (BRAASTAD 1986). 

BAKKEN (1990) har beräknat heritabiliteten för valparnas aktivitet 
till 0.54, beteende vid 30 dagars ålder till 0.43 och beteende vid 49 dagars 
ålder till 0.13, men konstaterar att dessa estimat är för höga pga att man 
i modellen inte har lyckats skilja den additiva delen från de maternella 
effekterna. 

2.3.4 Brunsttidpunkt 

Brunsttidpunkten är av stor betydelse för om honan blir dräktig eller ej. 
Ettåriga honor kommer 8-12 dagar senare i brunst jämfört med äldre ho-
nor (MAciEJowsKi 1976). Det har rekommenderats att silverrävshonor 
f6dda efter 1. maj och blårävshonor födda efter 1. juni inte skulle sättas 
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in i avel (KULBOTTEN rn fl 1989), eftersom de troligtvis når könsmog-
nad så sent följande år. Vid jämförelse av tv å grupper polarrävar; f6dda 
före 10. maj och efter 15. maj, kom honorna i den senare gruppen senare 
i brunst. Andelen tomma honor var också större i den senare gruppen, 
däremot var det ingen skillnad mellan kullstorlekarna i de tv å grupperna 
(ZoN m fl 1988). Aven MACIEJOWSKI (1976) erhöll liknancle resultat, ju 
senare brunst desto större andel tomma honor, medan kullstorleken in-
te påverkades i någon högre grad. Brunsttidpunkten har beräknats vara 
av medelhög arvbarhet eller 0.38 (MAcIEJowsic 1976) medan valpnings-
datum har beräknats vara av betydligt lägre arvbarhet eller 0.12 ± 0.07 
(NARooRA & ZUK 1982). 

2.4 Kullstorlekens upprepbarhet, korrelation och heritabilitet 

Jämf6rt med våra övriga husdjur, har de genetiska parametrarna för rä-
vens fruktsamhetsegenskaper undersöktå relativt lite. 

Sambandet mellan honans kullstorlek vid flera valpningar har i endel 
fall beskrivits som upprepbarhet (SvRNIRov 1974 och SAARENMAA 1988) 
och i andra fall som korrelation (SvRNIRov 1974, EINARSSON 1985 och 
SAARENMAA 1988), även om det i själva verket är samma sak. När sam-
bandet mellan 2 kullar har beräknats, är upprepbarhetskoefficienten och 
korrelationen i samtliga fall mindre än 0.2 (EINARssoN 1985, SAAREN-
MAA 1988 och 1989) medan upprepbarheten och korrelationen är betydligt 
högre när fler än tv kullar finns med i beräkningarna (SYRNIRov 1974 
OCII EINARSSON 1985). Upprepbarheterna och korrelationerna framgår ur 
tabell 2. 

Honans dräktighetstid är ofta något kortare när kullen är stor än när 
det fcids endast ett fåtal valpar. Korrelationen mellan kullstorlek vid födsel 
och dräktighetstid har räkna,ts till —0.29 för honor parade en gång och till 
—0.17 för honor parade flera gånger (EINARssoN 1985). Ofta f6ds det en 
något större andel döda valpar i stora valpkullar än i små. Korrelationen 
mellan totalt antal valpar och döda valpar vid första räkning beräknades 
till 0.10, 0.15 för 1-åriga honor och 0.08 för äldre honor (EINARSSON 1985) 
(tabell 2). 

Den enda beräkningen av silverrävens kullstorleks heritabilitet som 
hittats är g,jord av KJ/8R (1988) på både norskt och danskt silverrävs-
material. Blårävens kullstorleks heritabilitet har estimerats av SYRNIKOV 
(1974), NARUCKA & ZUK (1982), EINARSSON (1985), KJ/6R (1988) och 
SAARENMAA (1989). Heritabilitetsestimaten har varierat i hög grad, allt 
från negativa värden till 0.7 beroende på materialets storlek och estimer- 
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Tabell 2: Sammanställning över kullstorlekens upprepbarhet (r) och kor-
relation samt korrelationen mellan några övriga egenskaper hos blårävar 

Kullstorlekens upprepbarhet N r Kålla 
under en 7 års period 277 0.33 Syrnikov 1974 

mellan 1. och 2. kull 120-1175 0.171  Saarenmaa 
mellan 2. och 3. kull 67-704 0.192  1989 

Kullstorlekens korrelation N korr Kålla 
1. och 4.-7. kull 0.57 Symikov 1974 

1. och en senare kull 0.1-0.2 Einarsson 
1. och medeltal av 1.-4. kull 0.68 1985 

och medeltal av 2.-4. kull 0.31 
och medeltal av 2.-4. kull 0.55 

2 kullar efter varann 17 766 0.09 Saarenmaa 
1988 

Ovriga korrelationer N Kiina 
mellan kullstorlek vid födsel —0.293  Einarsson 
och dråktighetstidens långd —0.174 1985 

mellan totalt antal va1par 0.154  Einarsson 
och döda va1par 0.086  1985 

medeltal av upprepbarheten pä itera tarmer, upprepbarheten .  

på enskilda farmer (min—max) 0.11-0.27 ± 0.03-0.09 
2  = medeltal av upprepbarheten på flera farmer, upprepbarheten 

på enskilda farmer (rnin—max) 0.02-0.27 ± 0.03-0.12 
3  = honor parade en gång 
4  = honor parade flera gånger 
5  = 1 åriga honor 
6  = åldre honor 
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ingsmetod. Av estimaten presenterade i tabell 3 är dock de aura flesta 
inom gränserna 0.1-0.2. Heritabilitetsestimaten för kullstorlek vid föd-
seln är i allmänhet något högre än estimat beräknade på kullstorleken vid 
en senare tidpunkt. 

En del av variationerna i heritabilitet kan säkert förklaras med att 
heritabiliteten ibland beräknats på ett mycket litet material, och enligt 
olika metoder. Enligt EINARSSON (1981) borde man beräkna heritabili-
teten med mor— dotter regression när familjegrupperna är små och med 
(halv)syskon korrelation när familjegrupperna är stora. I och med att 
insemineringen blivit silmän de senaste åren har också familjegrupperna 
blivit större. Materialets härst-amning kan också inverka på resultaten, 
beroende på om det är fråga om ett fältmaterial från många olika farmer 
(tex SAARENMAA 1989) eller om materialet insamlats från en försöksfarm, 
(tex EINARSSON 1985), där miljö effekterna troligtvis är betydligt mindre. 
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Tabell 3: Sammanställning över heritabilitetsestimat får kullstorlek hos 
silverräv och blåräv 

N Födsel 
h2I s.e. 

10 dagar 
h21 s.e. 

3 veckor 
h2± s.e. 

Avvinj 
h2± s.e. 

M Källa 

Silverräv 
8 680 0.19 1 0.03 0.16 1 0.02 2 Kjwr 1988 N 
8 680 0.16 1 0.02 0.14 1 0.02 1 

727 0.11 1 0.10 0.07 ± 0.05 2 Kjwr 1988 D 
250 0.15 1 0.13 0.37 1 0.13 3 

Bläräv 
97 0.09 3 Symikov 

1974 
2 367 0.17 1 0.07 0.14 1 0.07 Narucka & 

Zuk 1982 
707 0.18 1 0.09 2 Einarsson 
707 0.25 1 0.15 0.25 1 0.16 1 1985 

3 180 0.24 1 0.05 0.12 1 0.04 2 Kjaer 1988 N 
3 180 0.12 ± 0.04 0.42 1 0.07 1 

6 810 0.05 1 0.30 1 Saarenmaa 
6 810 0.17 1 0.09 1* 1989 
2 416 0.16 1 0.05 3 
N = norskt materia', D = danskt materia' 
M (metod): 1 = dotter inom mor inom far (inom farm) 

2 = dotter inom far (inom farm) 
3 = mor-dotter regression 
* = rilmad pi mor komponenten 
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3 Material och metoder 
3.1 Material 

3.1.1 Materialets anskaffning och granskning 

Materialet består av 4 års seminbokföring från delar av Savolax och Ka-
relen. I februari 1990 erhölls 1987-1989 års seminbokföring och i oktober 
1990 erhölls motsvarande material för år 1990. Materialet omfattar såle-
des endast inseminerade honor och representerar därmed inte hela farmer 
utan endast delar därav. 

Till att börja med kasserades alla honor som inseminerats med sperma 
från flera olika hanar under samma brunst, samt sådana honor, vilkas 
valpresultat inte meddelats. Valparna hade räknats vid ca 10 dagars ålder. 
Förutom kullstorlek angavs om honan varit tom, hade aborterat eller hade 
förstört alla valpar före 10 dagars ålder. Valparnas dödlighet från födseln 
fram till 10 dagars ålder framgår inte ur materialet, annat än om honan 
förstört alla valparna i kullan inom 10 dagar. 

Uppgifterna om abortering var inte fullständiga, dessutom kan aborter 
vara svåra att upptäcka för farmaren, beroende på i vilket skede av dräk-
tigheten honan har aborterat. Endast endel av farmarna hade meddelat 
om abortering och i 1990 års material fanns inga aborter registrerade. De 
honor som aborterat kom därför att ingå i gruppen med tomma honor. 
De aborterade honorna utgjorde ca 2 % av hela materialet. 

3.1.2 Materialets struktur 

Materialet indelades i tre grupper enligt följande: silverräv x silverräv, 
silverräv x blåräv och blåräv x blåräv. I den mellersta gruppen är hanen 
alltid av silverrävstyp och honan av blårävstyp. Dessa tre grupper be-
handlades hela tiden som skilda enheter, förutom vid analys av brunsttid-
punkten, då honorna indelades enligt art i grupperna silverräv och blåräv. 
Ur tabell 4 framgår totala antalet godkända observationer samt observa-
tionernas fördelning mailan sådana honor som hade valpar vid 10 dagars 
ålder, andelen tomma honor och honor som förstört aina valpar. 

Totalt kommer materialet från ca 250 farmer. Från endel av farmerna 
finns det observationer från bara ett är meda,n det från andra farmer finns 
observationer från alla fyra åren. Många av farmerna har också lagts ner, 
pga av olönsamhet under den period som materialet härstammar ifrån. 
Silverrävsgruppen är fördelad på 162 farmer (1-6518 observationer per 
farm), artkorsningsgruppen på 195 farmer (1-792) och blårävsgruppen 
på 117 farmer (1-400). 
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Tabell 4: Materialets fördelning över andelen honor med valpar, tomma 
honor och honor som förstört sina valpar 

Honans Silver x Silver Silver x Blå Blå x Blå 
status N % N % N % 
Valpar 6 082 56.35 6 384 60.97 1 997 61.67 
Tomma 3 086 28.59 2 338 22.33 844 26.07 
Förstört 1 626 15.06 1 749 16.70 397 12.26 
Totalt 10 794 100.00 10 471 100.00 3 238 100.00 
N = antal observationer 

Honans ålder och föräldrar fanns inte angivna i det ursprungliga mate-
rialet. På basen av honans ID-nummer kunde åldern fastställas på endel 
av honorna. Honans föräldrar kunde i huvudsak spåras bara på silverriivar 
från Turkis-Sampo farm. Dels kunde endel av de unga honornas föräldrar 
fa,stställas, då materialet omfattade flera, är och honan förekommit som 
valp något av de tidigare åren, och dels genom att jämf6ra honornas ID-
nummer med äldre material från Turkis-Sampo farm, som från tidigare 
fanns på institutionen för husdjursf6rädling vid Helsingfors Universitet. 

3.1.3 Analyserade egenskaper 

Så,som redan tidigare nämndes, är valpresultatet den ekonomiskt viktigas-
te enheten för fruktsamhet. Valpresultatet är emellertid inte lämpligt att 
analysera som sådant, eftersom valpresultatet omfattar flera egenskaper. 
Detta framgår också ur den tvåtoppiga f6rdelningen (bild 3). Valpresul-
tatet kan indelas i åtminstone f6ljande tre egenskaper: 

kullstorlek 

har honan vaipat eller inte 

har honan skött sina valpar eller inte 

De två sistnämnda egenskaperna är antingen— eller egenskaper och har 
analyserats som 0/1 variabler. Även om egenskapen dräktig— tom tradi-
tionellt har ansetts vara ett uttryck för hanlig fruktsamhet har egenskapen 
i den här undersökningen betraktats både som en honlig och en hanlig 
egenskap. Förutom de tre ovannämnda egenskaper som kan hänföras till 
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Bild 3: Fördelning över andelen honor som varit tomma, förstört sina 
valpar och antalet valpar i kullen ca 10 dagar efter valpning 
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valpresultatet, analyserades även brunsttidpunkten, mätt i form av inse-
mineringsdatum, så att den dag när första honan inseminerades motsvarar 
dag 1, f6ljande dag är dag 2 osv. Samma datum olika år betraktas som 
samma dag. 

3.2 Materialets behandling 

3.2.1 De undersökta faktorernas indelning 

Eftersom materialet kom från ett stort antal farmer, och det från många 
farmer fanns bara ett fåtal honor representerade, indelades farmerna i 
grupper på basen av valpresultatet. Orsaken till att farmerna indelades 
i grupper enligt valpresultat och inte enligt kullstorlek var att valpresul-
tatet bättre ansågs representera farmens verkliga nivå, speciellt i de fall 
där endast ett fåtal observationer per farm fanns att tillgå. Även semi-
nörerna indelades i grupper enligt samma principer, som är beskrivna för 
indelningen av farmer. 

Ur tabellerna 5 och 6 framgår farmernas respektive seminörernas grup-
pindelning. Silverrävsmaterialet indelades i grupper omfattade 0.3 valp-
enheter och artkorsnings- och blårävsmaterialet i grupper omfattande 
0.5 enheter. En del av dessa grupper måste senare slås samman, på grund 
av såf observationer i några av grupperna. I tabellernas sista kolumn 
finns farm- och seminörgruppen angiven. 

Valpresultatet kan variera ganska mycket från år till år och därför har 
valpningsårets inverkan undersökts. Valpningsåren var till antalen fyra. 
I artkorsningsgruppen var endast ca 4% av observationerna från 1990, 
så därför slogs åren 1989 och 1990 samman. Observationernas fördelning 
mellan de olika åren framgår ur resultatdelens tabell 8. 

Såsom tidigare nämndes kunde honans ålder fastställas bara på endel 
av materialet. Honorna delades därför enligt ålder in i tre grupper: ett-
åriga honor, honor som är tv å år eller äldre och honor vars ålder är okänd. 
Alla honor vars ålder fastslogs till tv å år eller äldre sattes i samma grupp, 
pga att honans f6delseår i vissa fall endast kunde fastställas till f6dd år 
1985 eller tidigare. Honan var således 2 år eller äldre 1987, som är det 
första året som ingår i materialet. Honornas åldersf6rdelning framgår ur 
resultatdelens tabell 12. 

Silverrävshonorna i materialet representerade 57 olika fårg genotyper. 
Blårävshonorna i artkorsningsproduktion representerade 16 färg genoty-
per och blårävshonorna i renproduktion 13 färg genotyper. Eftersom det 
av de flesta typer fanns bara ett fåtal observationer, indelades silverrävs-
honorna i 6 olika fårgtypsgrupper och blårävshonorna i 5 grupper. Indel- 
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Tabell 5: Farmernas indelning i grupper enligt medelvalpresultat 

Farmens 
medeltal 

Antal 
farmer 

Obs 
totalt 

Obs per 
farm 

Grupp 

Silverräv x Silverräv 
3.90— 18 120 1-33 1 
3.60-3.89 4 147 3 — 176 2 
3.30-3.59 11 197 4— 58 3 
3.00-3.29 18 539 1-172 4 
2.70-2.99 10 557 7-184 5 
2.40-2.69 20 702 2-213 6 
2.10-2.39 17 7367 4-6518 7 
1.80-2.09 19 562 1— 84 8 

—1.79 47 603 1 — 122 9 
Silverräv x Blaräv 

6.50- 16 263 2— 85 1 
6.00-6.49 12 655 1 — 222 2 
5.50-5.99 12 324 2— 65 3 
5.00-5.49 16 764 8 — 170 4 
4.50-4.99 23 1 405 2 — 218 5 
4.00-4.49 31 2 072 3-407 6 
3.50-3.99 26 2 173 3 — 407 7 
3.00-3.49 18 1 003 2 — 245 8 

—2.99 40 1 812 1 — 792 9 
Blåräv x Blåräv 

7.00— 20 197 1— 48 1 
6.50-6.99 6 89 3— 28 2 
6.00-6.49 5 ' 	49 1— 25 2 
5.50-5.99 11 337 2— 87 3 
5.00-5.49 8 423 2 — 292 4 
4.50-4.99 10 598 2 — 360 5 
4.00-4.49 15 659 1-207 6 
3.50-3.99 6 535 14 — 400 7 

—3.49 36 351 1— 90 8 
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Tabell 6: Seminörernas indelning i grupper enligt medelvalpresultat 

Seminörens 
medeltal 

Antal 
semin 

Obs 
totalt 

Obs per 
seminör 

Grupp 

Silverräv x Silverräv 
3.30— 6 257 1— 49 1 
3.00-3.29 7 1 140 4— 553 2 
2.70-2.99 6 734 7— 438 3 
2.40-2.69 8 661 9— 222 4 
2.10-2.39 5 1 558 16 —1 157 5 
1.80-2.09 7 5866 1 —5 784 6 

—1.79 25 578 1— 244 7 
Silverräv x Blåräv 

5.50— 	• 4 497 4.471 1 
5.00-5.49 3 417 92-214 2 
4.50-4.99 11 2 040 5-540 3 
4.00-4.49 15 4 378 4-2637 4 
3.50-3.99 8 1 390 8-488 5 
3.00-3.49 7 689 2-276 6 

—2.99 18 1 060 1-709 7 
Blåräv x Blåräv 

6.00— 10 215 2— 67 1 
5.50-5.99 5 233 25— 93 2 
5.00-5.49 6 554 12-277 3 
4.50-4.99 6 540 32-197 4 
4.00-4.49 6 1 230 11-680 5 

—3.99 7 466 1-300 6 
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ningen framgår ur resultatdelens tabell 14. Hanens färgtyp har inte tagits 
i beaktande. 

Honorna indelades ytterligare i 2 grupper: en gång inseminerade och 
tv å eller flera gånger inseminerade. Honor som inseminerats tv å eller flera 
gånger utgjorde ca 10 % av materialet. 

3.2.2 St atistiska modeller 

Alla analyser utf6rdes på WSYS-program (ViLvA 1989), utvecklat vid 
institutionen för husdjursförädling vid Helsingfors Universitet. I analy-
serna användes minsta kvadratsummans variansanalys. 

Materialet behandlades artvis, indelat i tre grupper: silverräv x silverräv, 
silverräv (hane) x blåräv (hona) och blåräv x blåräv. 

Arets, farmgruppens, seminörgruppens, honans ålders, och färgtypens 
inverkan på kullstorleken undersöktes med fast (flx) modell (modell 1). 
Blandad (mix) modell kunde inte användas när hela materialet analyse-
rades, eftersom honans far i många fall var okänd. 

Brunsttidpunkten undersöktes med i övrigt samma modell, men där 
ingick inte farmgrupp och seminörgrupp. Det är möjligt att farmen är 
av betydelse för brunsttidpunkten, men eftersom farmerna var indelade i 
grupper på basen av valpresultat, kunde de inte tas med i modellen när 
brunsttidpunkten undersöktes. 

Yij klmn = 12+ ai bi ck 	+ frn -F eijklrnn 	(1) 

Yij klmn = honans kullstorlek 
p opulationsmedelvärde 

a 	=ar°  
bj= farmgrupp 
ck = seminörgrupp 
ei 	= honans ålder 
fm 	= honans fårgtyp 
eij klmn = resteffekt 

De analyserade egenskapernas upprepbarhet beräknades dels på okor-
rigerat material, med endast honan i modellen och dela korrigerat för 
valpningsår och ålder (modell 2). I modellen var honan och resteffekten 
slumpmässiga faktorer. Vid beräkning av hanens upprepbarhet för att 
göra honan dräktig eller ej, användes samma modell, hanen ingick då som 
slumpmässig faktor istället för honan. 
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Yijkl = P 	+ ai ek eijkl 	 (2) 

= 	kullstorlek, dräktig— tom, skött —ej skött, brunsttidpunkt 
p opulationsmedelvärde 

Pi 	= honan / hanen år  a • 
ek 	= honans ålder 

= resteffekt 
slumpmässiga faktorer: pi, Eijki 

Heritabiliteten beräknades enbart för silverrävar och på ett betydligt 
mindre material än det ursprungliga, eftersom honans föräldrar saknades 
i en stor del av materialet. Alla rävarna i heritabilitetsberäkningarna kom 
från samma farm och samma seminör hade seminerat en mycket stor andel 
av honorna. Farm- och seminöreffekten var därmed eliminerad. Många 
av honorna f6rekom flera gånger och hade således flera resultat, varf6r ett 
av honans resultat slumpmässigt valdes ut. 

Heritabiliteten räknades enligt tv å olika halvsyskonmodeller: dottern 
sorterad inom mor och inom far (modell 3) och dottern sorterad inom far 
(modell 4). 

Modellen med dotter sorterad inom far var ett alternativ till modellen 
med dotter sorterad inom mor och inom far, eftersom det i materialet 
ingick relativt få helsyskon. Materialet reducerades emellertid ytterligare 
något vid användning av modellen med dotter sorterad inom far, eftersom 
heritabiliteten skulle bli överestimerad ifall helsyskon ingick i modellen. 
Därför godkändes endast en hona ur var helsyskongrupp till modell 4. 

Eftersom många av honorna hade flera resultat gjordes ett f6rsök att 
räkna heritabiliteten med en modell liknande modell 3, men där dottern 
ingick i modellen istället för modern. Med denna modell erhölls emellertid 
inga heritabilitetsestimat. 
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Yij klm = P Si 	ak et eijklm 	 ( 3 ) 

Yij kim • kullstorlek, dräktig— tom, skött -ej skött, brunsttidpunkt 
populationsmedelvärde 

	

8i 	= honans far 
dij 	— honans mor 

	

ak 	= år 

	

ei 	= honans ålder 
eij k im  = resteffekt 
slumpmässiga faktorer: si , d 3 , ei' kin ,'  

yijki= p+ si+ ai + ek eijki 	 (4) 

Yij kl = kullstorlek, dräktig— tom, skött — ej skött, brunsttidpunkt 
populationsmedelvärde 

	

8 	= 	honans far 
aj 

	

ek 	= honans ålder 
eij ki = resteffekt 
slumpmässiga faktorer: s;, eijki 

Heritabiliteten beräknades på farkomponenten i både modell 3 och 
modell 4 enligt följande: 

h2  — 4crl 

42 
h2  = 	S  

ef  5 + f  
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4 Resultat och resultatgranskning 
4.1 Medelkullstorlek och valpresultat 

Silverrävens valpresultat var i medeltal 2.31, blårävar i renproduktion 
hade i medeltal 4.69 valpar eller dubbelt fler än silverrävarna. Blårävs-
honorna i artkorsningsproduktion hade i medeltal 0.5 valpar mindre än 
honorna i renproduktion. 

Silverrävens kullstorlek var i medeltal 4.09. Blårävshonorna i ren-
produktion hade i medeltal en kullstorlek på 7.60 valpar och honorna i 
artkorsningsproduktion 6.84 valpar (tabell 7). 

Av blårävshonorna i artkorsningsproduktion fanns ca 4 % fårre tomma 
honor än i renproduktion, däremot hade något över 4 % fler av honorna i 
artkorsningsproduktion förstört sina valpar än honorna i renproduktion. 
Större andel av silverrävshonorna var tomma än av blårävshonorna, däre-
mot förstörde något färre av silverrävshonorna sina valpar än blårävsho-
norna i artkorsningsproduktion (tabell 4). 

Den första silverrävshonan har inseminerats den 28. januari (dag 1) och 
den sista honan den 28. april (dag 92). I medeltal har silverrävshonorna 
kommit i brunst den 15. mars (dag 48). Blårävshonorna har kommit i 
brunst under tiden 1. mars-10. maj och i medeltal har blårävshonorna 
blivit inseminerade den 5. april (tabell 7). 

4.2 De systematiska miljöfaktorernas inverkan på fruktsamhe-
ten 

4.2.1 Är 

Det är typiskt för pälsdjuren att valpresultatet kan variera ganska 
kraftigt från år till år. De viktigaste orsakerna till variationen anses vara 
om vintern varit varm eller kall och om djuren har hållits i lämpligt hull. 
En kall vinter medför ett större energibehov, medan det varma vintrar är 
risk att honorna blir för feta. 

Medelkullstorleken i materialet har försämrats år från år för silverrä-
var och blårävshonor i artkorsningsproduktion. Däremot har kullstorleken 
förbättrats något för blårävshonorna i ren produktion. Dräktighetspro-
centen bland blårävshonorna har förbättrats, medan den försämrats hos 
silverrävarna. Av okänd anledning har silverrävarnas dräktighetsresulta-
tet för 1990 varit exceptionellt dåligt. Andelen honor som förstört sina 
valpar har också snarare ökat än minskat från är till är (tabell 8). 

Äret var av hög signifikant betydelse för kullstorleken hos såväl silver- 
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v% n 1 max 
Valpresultat 
Silver x Silver 
Silver x Blå 
Blå x Blå 
Kullstorlek 
Silver x Silver 
Silver x Blå 
Blå x Blå 

10 794 
10 471 

3 238 

6 082 
6 384 
1 997 

103.99 
99.76 
97.87 

41.96 
46.38 
45.41 

14 
0 
	

18 
19 

1 I 14 
1 	18 
1 	19 

2.31 
4.17 
4.69 

2.40 
4.16 
4.59 

4.09 
6.84 
7.60 

1.72 
3.17 
3.45 

Brunsttidpunkt 
Silver 	1 7 833 1 48.18 12.77 
Blå 	1 10 725 1 36.42 	9.99 
N = antal observationer 

= medeltal 
s = standardavvikelse 
V % = variationskoefficient 

26.50 
27.43 

ii 92 
71 

Tabell 7: Medelvalpresultat, -kullstorlek och -brunsttidpunkt 

rävar som blårävar i artkorsningsproduktion. Däremot var året inte av 
signifikant betydelse för blårävar i ren produktion (tabell 9). 

Vid jämförelse av materialet årsvis med landets medeltal för insemi-
nerade rävar (tabell 1) har valpresultatet för silverrävar de tre första åren 
ganska bra motsvarat landets medeltal. Dräktighetsprocenten har un-
der åren 1987-1989 varit 2-3 % sämre i det analyserade materialet än i 
landsmedeltalet. Däremot har både valpresultatet och dräktighetsprocen-
ten varit betydligt sämre i det analyserade materialet än i landsmedeltalet 
för silverrävar 1990. 

Valpresultatet i artkorsningsproduktion var i det analyserade matrialet 
0.1-0.4 valpar sämre än landsmedeltalet och dräktigheten 2-3% sämre. 
I ren blårävsproduktion har valpresultatet de första åren varit betydligt 
sämre än landsmedeltalet men har förbättrats så att 1990 var valpresultet 
endast 0.15 valpar sämre än landsmedeltalet. Även dräktighetsprocenten 
hos .blårävshonor i ren produktion har stadigt förbättrats och var 1990 till 
och med något bättre än landsmedeltalet. 
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Tabell 8: Medelkullstorlek och valpresultat samt andelen tomma honor 
och honor som förstört sina valpar olika år 

Är 1987 1988 1989 1990 
Silver x 
Silver 

N 
Obs förd.% 
Kullstorlek 
Valpresultat 
Tomma % 
Förstört % 

1 861 
17.24 
4.29 
2.44 

28.48 
14.62 

2 941 
27.25 
4.15 
2.44 

27.85 
13.50 

3 408 
31.57 
4.17 
2.59 

22.89 
14.99 

2 584 
23.94 
3.69 
1.69 

37.04 
17.26 

Silver x N 5 091 3 495 1 458 427 
Blå Obs förd.% 48.62 33.38 13.92 4.08 

Kullstorlek 7.04 6.66 6.71 6.42 
Valpresultat 4.29 4.00 4.23 3.97 
Tomma % 22.12 23.03 22.09 19.91 
Förstört % 16.95 16.91 14.88 18.27 

Blå x N 432 1 418 998 390 
Blå Obs förd.% 13.34 43.79 30.82 12.04 

Kullstorlek 7.72 7.81 7.27 7.62 
Valpresultat 4.49 4.73 4.49 5.29 
Tomma % 34.72 26.87 25.25 15.64 
Förstört % 7.18 12.55 13.03 14.87 

= antal o servationer 

Tabell 9: Ärets inverkan på kullstorleken 

Är 
Silver x Silver Silver x Blå Blå x Blå 

N kullst. N kullst. N kullat. 
LS-värde 4.54 7.08 8.00 

1987 1 059 0.19 3 095 0.27 251 -0.04 
1988 1 725 0.11 2 092 0.00 859 -0.10 
1989 2 117 0.02 1 172 -0.28 616 -0.16 
1990 1 181 -0.33 271 0.29 

F-test *** *** n.s. 
Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: 	46**  =- p< 0.001 

n.s. = icke signifikant 
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Tabell 10: Farmgruppens inverkan på kullstorleken 

Farm- 
grupp 

Silver x Silver Silver x Blå Bra x Blå 
N kullst. N kullst. N kullat. 

LS-värde 4.54 7.08 8.00 
1 106 1.08 232 1.01 171 1.99 
2 122 0.18 488 0.98 110 0.68 
3 153 0.12 243 0.47 234 0.49 
4 363 0.28 523 0.57 307 —0.86 
5 372 —0.05 964 —0.09 342 0.58 
6 415 0.03 1 325 —0.45 405 —0.80 
7 4 078 —0.45 1 236 —0.50 279 —0.53 
8 282 —0.45 526 —0.82 149 —1.56 
9 191 —0.74 822 —1.17 

F-test *** *** *** 
armgruppen ramg r ur ta e 1 5 

Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: 	*** = p < 0.001 

4.2.2 Farm och seminör 

Medelvalpresultat och kullstorlek kan variera kraftigt mellan olika far-
mer, vilket torde vara ett bevis för att det är möjligt att förbättra frukt-
samheten avsevärt, såväl genom urval som förbättring av miljön. 

Skillnaderna mellan farmerna i det analyserade materialet var emel-
lertid säkert större än den verkliga skillnaden, eftersom det från många 
farmer fanns endast ett fåtal observationer. Det är därför inte av vikt 
att presentera de olika farmernas resultat. !Jr tabell 5 framgår de olika 
farmgruppernas medelvalpresultat. Farmgruppen var av hög signifikant 
betydelse för såväl silverrävar som blårävar i artkorsnings- och i renpro-
duktion (tabell 10). 

Många av seminörerna hade gjort bara några a insemineringar, vilket 
antagligen medverkade till att medelresultaten för olika seminörer veri-
erade kraftigt. Ur tabell 6 framgår medelvalpresultat för de olika se-
minörsgrupperna. Även seminörgruppen var av signifikant betydelse för 
kullstorleken hos både silverrävar och blårävar (tabell 11), dock inte av 
lika stor betydelse som farmen. 
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Tabell 11: Seminörgruppens inverkan På kullstorleken 

Seminör- 
grupp 

Silver x Silver Silver x Blå Blå x Blå 
N kullat. N kullat. N kullat. 

LS-värde 4.54 7.08 8.00 
1 193 0.10 336 0.68 174 —0.41 
2 805 0.18 301 —0.29 167 —0.25 
3 472 0.18 1 340 —0.11 388 0.49 
4 397 —0.08 2 732 —0.12 332 0.40 
5 859 0.04 817 —0.20 719 0.30 
6 3 136 —0.29 357 0.12 217 —0.52 
7 220 —0.13 476 —0.09 

F-test *** ** * 
Seminörgruppen framgår ur tabell 6 
Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: 	*** = p < 0.001 

** = p < 0.01 
* 	= p < 0.05 

4.2.3 Älder 

De ettåriga silverrävshonornas kullstorlek var i medeltal 0.3 valpar 
mindre än de äldre honornas kullstorlek. I valpresultat är skillnaden be-
tydligt större eller 0.6, eftersom 10 % fler av de ettåriga silverrävshonorna 
var tomma, jämfört med de äldre honorna (tabell 12). 

De ettåriga blårävshonorna i artkorsningsproduktion hade bättre kull-
storlek och valpresultat än de äldre blårävshonorna och endast 1% fler av 
de ettåriga honorna var tommajämfcirt med de äldre honorna. De äldre 
blårävshonorna i renproduktion hade bättre resultat än de yngre honor-
na, skillnaden i kullstorlek mellan ett åriga och äldre honor var nästan 
en halv (0.45) valp. Liksom hos silverrävshonorna var ca 10% fler av de 
unga honorna tomma. 

Honans ålder var av hög signifikant betydelse för kullstorleken hos 
silverrävar. Även för blårävar i renproduktion var skillnaden signifikant, 
dock inte för blårävar i artkorsningsproduktion (tabell 13). 

En delorsak till att de unga blårävshonorna i artkorsningsproduktion 
haft betydligt bättre dräktighetsprocent än honorna i renproduktion, kan 
vara att unga honor som kommit tidigare i brunst och därigenom bättre 
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Tabell 12: Medelkullstorlek och valpresultat samt andelen tomma honor 
och honor som förstört sina valpar vid olika åldrar 

Alder 1 år äldre° okänd 
Silver x N 2 886 4 031 3 877 
Silver Obs förd.% 26.74 37.34 35.92 

Kullstorlek 3.85 4.12 4.21 
Valpresultat 1.86 2.47 2.46 
Tomma % 35.45 26.67 25.50 
Förstört % 16.18 13.45 15.93 

Silver x. N 1 284 .1132 8 055 
Blå Obs förd. % 12.26 10.81 76.93 

Kullstorlek 6.75 6.04 6.96 
Valpresultat 3.72 3.50 4.34 
Tomma% 26.25 25.35 21.28 
Förstört % 18.61 16.70 16.40 

Blå x N 667 317 2 254 
Blå Obs förd. % 20.60 9.79 69.61 

Kullstorlek 7.51 7.96 7.58 
Valpresultat 3.84 5.10 4.88 
Tomma % 37.38 27.13 22.54 
Förstört % 11.39 8.83 13.00' 

G: honor som ar 2 ar och äldre 

Tabell 13: Älderns inverkan p kullstorlek 

Aldera 
Silver x Silver Silver x Blå Blå x Blå 

N kullst. N kullst. N kullst. 
LS-värde 4.54 7.08 8.00 

1 1 396 -0.01 708 0.08 341 -0.36 
2 2 414 0.29 656 -0.13 203 0.67 
3 2 272 -0.28 4 995 0.05 1 453 -0.31 

F-test *** n.s. ** 
°: 1 = 1 år, 2 = 2 år och aldre, 3 = alder okand 
Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: 	*** =p< 0.001 

** =p< 0.01 
n.s. = icke signifikant 
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blivit dräktiga, i större utsträckning har använts i artkorsningsproduk-
tion än i renproduktion (tabell 18). De silverrävshonor och blårävsho-
nor i artkorsningsproduktion vars ålder var okänd hade förvånansvärt bra 
valpresultat och kullstorlek. Detta är en följd av att honans ålder kunnat 
fastställas på en del av farmerna. Därmed fördelas honorna vars ålder 
är känd/okänd ojämnt i de olika farmgrupperna och dels även i semi-
nörgrupperna. Andelen äldre honor, hos honor vars ålder var okänd kan 
också vara ganska hög, eftersom det på många farmer gick att fastställa 
de ettåriga honornas ålder på det material som var från åren 1989 och 
1990. 

I tidigare utf6rda undersökningar har skillnaden i kullstorlek hos ett-
åriga och äldre honor varit större, 0.9-1.0 valpar vid födsel och 1.0 — 
1.9 valpar vid avvänjning (EINARSSON 1985, EINARSD6TTIR & J6NssoN 
1987). I en norsk undersökning (EINARSSON 1985) var 28.7% av de että-
riga honorna tomma, vilket stämmer ganska bra överens med honorna 
i artkorsningsproduktion i den här undersökningen, medan 10% fier av 
blårävshonorna i ren produktion var tomma i den här undersökningen. I 
samma norska undersökning var bara 9.9% av de äldre honorna tomma, 
medan ca 25% av de äldre honorna var tomma i det analyserade mate-
rialet. Enligt en finländ.sk  undersökning är de ettåriga blårävshonornas 
valpresultat 1.5 valpar sämre än de äldre honornas (SAARENMAA 1989), 
vilket stämmer ganska väl överens med det valpresultat som blårävarna i 
renproduktion erhållit. 

4.2.4 Färgtyp 

Farmarna hade konstant undvikit parningar mellan sådana fårgtyper 
där letalfaktorn skulle ha reducerat kullstorleken. Av silverrävarna var 
det gruppen övriga (största delen sådana honor vars typ okänd), guldrä-
ven och pärlräven som hade den bästa kullstorleken. Sämsta kullstorleken 
hade gruppen dominanta mutanter där de två största färgtyperna är pla-
tina och guldplatina (tabell 14). Detta är helt i överensstämmelse med 
litteraturen där det framgår att platinafoster ofta har svagare livskraft 
och visar tecken på anemi med ökad dödlighet som f6ljd (NEs m fl 1988). 

Hos blårävarna har halvpolar och polar ett bättre resultat än blåräven. 
Halvpolar hade den lägsta tomprocenten i båda blårävsgrupperna, speci-
ellt honorna i renproduktion hade hög dräktighetsprocent, antalet honor 
var emellertid bara 52. Bäst hos blåräven var gruppen dominanta mutan-
ter (mest shadow och lapponia) och sämst var gruppen övriga, där största 
delen av honorna var av okänd typ, safir och safirbärare. Färgtypen var 
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Tabell 14: Medelkullstorlek och -valpresultat samt andelen tomma honor 
och honor som fårstört sina valpar vid indelning av honorna enligt färgtyp 

1 Färgtyp 	1 	N 	1 	% Kullst Valpres 1 Tom% Först % 
Silverräv 
1 Guldräv 661 6.12 4.32 2.42 30.11 13.92 
2 Stand. silver 7 686 71.21 4.06 2.28 28.49 15.26 
3 Pärlräv 309 2.86 4.22 2.29 29.77 15.86 
4 Silverkors 366 3.39 4.00 2.27 26.78 16.39 
5 Domin. mut. 1 234 11.43 3.98 2.24 27.96 15.72 
6 Övriga 538 4.98 4.45 2.63 30.11 10.78 
Blåräv i artkorsningsproduktion 
1 Blåräv 4 263 40.71 6.72 3.94 24.30 17.01 
2 Halvpolar 1 833 17.51 7.22 4.77 17.95 15.93 
3 Polar 3 120 29.80 6.85 4.28 20.32 17.21 
4 Domin. mut. 452 4.32 7.22 4.74 18.81 15.49 
5 Övriga 803 7.67 6.15 3.25 31.63 15.57 
Blåräv i renproduktion 
1 Blåräv 2 691 83.11 7.51 4.57 26.87 12.30 
2 Halvpolar 52 1.61 8.08 6.06 11.54 13.46 
3 Polar 238 7.35 8.66 5.68 24.37 10.08 
4 Domin. mut. 130 4.01 7.90 5.41 21.54 10.00 
5 Övriga 127 3.92 6.88 4.12 22.83 17.32 
N = antal observationer 
% = observationernas fårdelning 

av hög signifikant betydelse får kullstorleken i artkorsningsgruppen och 
av signifikant betydelse vid produktion inom arten (tabell 15). 

4.2.5 Två eller flera insemineringar 

Flera gångers inseminering har haft ganska stor effekt på andelen tomma 
honor. Även kullstorleken har förbättrats något vid flera gångers insemi-
nering, skillnaden är dock inte av signifikant betydelse. 

Av silverrävshonorna hade 10.3% inseminerats tv å eller flera gång-
er. Dessa honors kullstorlek var 4.20, vilket är 0.1 valp bättre än får 
de honor som inseminerats endast en gång. Tomprocenten får honor in-
seminerade en gång var 29.1 % och får honor inseminerade flera gånger 
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Tabell 15: Fiirgtypens inverkan på kullstorleken 

Färgtypa 
Silver x Silver Silver x Blå Blå x l31å 

N kullst. N kullst. N kullst. 
LS-värde 4.54 7.08 8.00 

1 370 0.20 2495 -0.05 1 637 -0.22 
2 4 323 -0.07 1 210 0.18 195 0.57 
3 168 0.01 1935 -0.11 
4 208 -0.07 297 0.57 165 -0.35 
5 695 -0.18 422 -0.59 
6 318 0.11 

F-test ** *** * 
arg ypen framgär ur tabeli 14  

Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: 	*** = p < 0.001 

** = p < 0.01 
= p < 0.05 

23.9%. Valpresultatet för fiera gånger inseminerade var 2.53 och för en 
gång inseminerade 2.28. 

Av blårävshonorna i hybridproduktion och i renproduktion hade 7.3% 
resp. 20.4% av honorna inseminerats två eller flera gånger. Liksom för sil-
verrävarna skilde kullstorleken med 0.1 valp i artkorsningsproduktion be-
roende på om honan inseminerats en gång (6.83) eller flera gånger (6.94). 
Skillnaden var något större för blårävar i renproduktion där kullstorle-
ken för en gång inseminerade var 7.50 och för flera gånger inseminerade 
7.68. Tomprocenten för en eller flera gånger inseminerade honor var i art-
korsningsproduktion 22.7% resp 17.8% och i renproduktion 28.8% resp 
17.6%. Valpresultatet i artkorsningsproduktion var 4.15 för en gång in-
seminerade och 4.45 för flera gånger inseminerade honor. Skillnaden i 
valpresultat för blårävar i renproduktion är större mellan en och flera 
gånger inseminerade, eftersom 11 % fler av honorna inseminerade en gång 
var tomma. Valpresultatet för en gång inseminerade var 4.42 och för flera 
gånger inseminerade 5.44. 

Också i tidigare undersökningar har flera gångers inseminering i all-
mänhet haft ganska stor inverkan på dräktighetsprocenten (FouoNEH 
1982b och CHRISTIANSEN & LOHI 1985). Enligt CHRSTIANSEN & Lo-
HI (1985) inverkade flera gångers inseminering positivt på silverrävens 

38 



kullstorlek men inte just på blårävens medan FOUGNER (1982b) erhöll 
motsatta resultat, eller att flera gångers inseminering inverkade positivt 
på. kullstorleken hos blårävar i både ren och artkorsningsproduktion me-
dan kullstorleken förbättrades något även hos silverräven men betydligt 
mindre än hos blårävarna. 

4.3 Brunsttidpunkt 

4.3.1 /kr 

Honorna har kommit något tidigare i brunst varje år, när man beräknar 
datumet för när 50% av honorna har blivit inseminerade. Totalt sett 
hade 50 % av silverrävshonorna blivit inseminerade den 17.3 (19.3 1987, 
18.3 1988 och 16.3 1989 och 1990). Av blårävshonorna (honor både i 
blårävs- och hybridproduktion) hade 50 % inseminerats 6.4. (7.4. 1987, 
5.4.1988 och 1989, och 4.4 1990). Medan 50% av honorna som var i 
artkorsningsproduktion hade kommit i brunst 5.4 dröjde det till 8.4 innan 
50% av honorna i blårä,vsproduktion hade kommit i brunst. Aret var 
av hög signiflkant betydelse för brunsttidpunkten både för silverrävar och 
blårävar (tabell 16). 

Vintern 1987-88 var mycket kai!, efter kalla vintrar har djuren ofta 
ansetts komma tidigare i brunst, kanske mest beroende på det klara vädret 
(mycket ljus) när det är kallt. Detta skulle kunna stämma för blårävarnas 
del när man jämför LS-medelvärdena men inte för silverrävarnas del som 
har kommit senast i brunst 1988. Både silverrävarna och blårävarna har 
kommit klart tidigast i brunst 1990. 

4.3.2 Älder 

Skillnaden i brunsttidpunkt mellan unga och äldre honor är av hög signi-
flkant betydelse (tabell 16). Unga honor kommer senare i brunst än äldre 
honor. De ettåriga silverrävshonorna kom nästan 2 veckor senare i brunst 
än de äldre honorna. Medan 50 % av de äldre honorna hade inseminerats 
10.3, hade 50% av de. ettåriga honorna inseminerats först 23.3. Skillnaden 
mellan yngre och äldre blårävshonor var betydligt mindre. Av de äldre 
blårävshonorna hade 50% inseminerats 5 dagar (6.4) tidigare än de ett-
it'riga honorna (11.4). Detta är mindre än i en polsk undersökning där de 
äldre blårävshonornas brunst inföll 8-12 dagar tidigare än de unga ho-
nornas. Skillnaden i brunsttidpunkt uppgavs vara större på farmer längre 
norrut (MAciEJowsm 1976). 
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Tabell 16: Ärets, honansålders och färgtyps inverkan på brunsttidpunkten 

Faktor N 
Silverräv 

brunst N 
Blåräv 

brunst 
LS-värde 48.85 36.39 

Ar 87 1 331 —0.10 4 247 1.32 
88 2 122 0.99 3 727 —0.25 
89 2 628 —0.06 1 882 0.12 
90 1 627 —0.83 671 —1.19 

F-test *** *** 
Aldera 1 1 863 5.30 1 364 2.22 

2 2 956 —6.47 1 076 —0.40 
3 2 889 1.16 8 087 —1.82 

F-test *** *** 
Färg- 1 462 —0.15 5 195 1.67 
typ 2 5 496 —0.14 1 550 —1.66 

3 217 1.48 2 666 —0.52 
4 268 —1.76 469 0.30 
5 889 —1.37 647 0.21 
6 376 1.94 

F-test *** *** 
a :  1 = 1 år, 2 = 2 år eller äldre, 3 = ålder okänd 
Färgtypen framgår ur tabell 14 
Talen är avvikelser från LS-medelvärdet 
Statistisk signifikans: *** = p < 0.001 

4.3.3 Fiirgtyp 

Även f6r olika färgtyper var skillnaden i brunsttidpunkt av hög signifikant 
betydelse. Det är intressant att konstatera att blårävstyperna halvpolar 
och polar som hade ett bra valpresultat, har kommit tidigare i brunst 
än de övriga fårgtyperna. Hos silverrävens färgtyper kan det inte dras 
paralleller mellan tidig brunst och bra valpresultat. 

4.4 Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat 

Vid jämförelse av brunsttidpunkt och valpresultat, indelades honorna en-
ligt insemineringsdatum i grupper omfattande 10 dagar. Den f6rsta och 
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Tabell 17: Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat, kullstorlek 
och tomprocent hos silverräv 

Insem grupp 1 2 3 4 5 6 7 
Daturn -15.2 16-25.2 26.2-7.3 8-17.3 18-27.3 28.3-6.4 7.4- 
Alla 
N 224 684 1 758 2 830 3 306 1 699 293 
Obs förd % 2.08 6.34 16.29 26.22 30.63 15.74 2.71 
Kullstorlek 4.52 4.14 4.28 4.10 3.99 3.89 4.46 
Valpresultat 2.42 2.67 2.82 2.44 2.17 1.80 1.52 
Tomma % 29.91 22.95 21.33 25.62 29.43 38.43 46.42 
Förstört % 16.52 12.57 12.97 14.88 16.21 15.36 19.45 
1 &riga honor 
N 92 202 536 1 285 688 83 
Obs förd% 3.19 7.00 18.57 44.53 23.84 2.88 
Kullstorlek 3.70 4.06 3.76 3.91 3.68 4.34 
Valpresultat 1.49 2.63 1.84 1.90 1.65 1.68 
Tomma % 39.13 24.26 37.13 34.55 37.39 42.17 
Aldre honor 
N 164 447 1 039 1 374 808 199 
Obs fdrd % 4.07 11.09 25.78 34.09 20.04 4.94 
Kullstorlek 4.42 4.06 4.23 4.04 4.11 3.96 
Valpresultat 2.29 2.57 2.68 2.39 2.41 2.05 
Tomma % 32.32 24.38 24.74 27.95 25.37 34.36 
Grupperna 1 och 2 är sammans agna hos de ettAriga honorna 
Grupperna 6 och 7 är sammanslagna hos de äldre honoma 

sista gruppen omfattar en längre tidsperiod eftersom så få insemineringar 
har gjorts alldeles i början och i slutet av avelssäsongen. 

Andelen tomma honor ökade kraftigt mot slutet av avelsperioden, vil-
ket gjorde att valpresultatet kom att variera ganska mycket mellan de 
olika grupperna. Däremot påverkades inte kullstorleken så mycket, även 
om också den var bäst under samma period som andelen tomma honor 
var lägst. 

Brunsttidpunkten verkar vara en optimiegenskap. Speciellt hos silver-
rävarna var de tomma honornas andel något högre i början av avelspe-
rioden för att sedan sjunka och vara som lägst den tredje perioden eller 
26.2-7.3. Kullstorleken är då också bäst, ifall man bortser från den första 
gruppen som omfattar endast ca 2% av honorna (tabell 17). 

Blårävarnas optimala brunstsisong inföll tidigare i artens avelsperiod 
än silverrävarnas. Det bästa valpresultatet för blårävarna inf611 under pe-
rioden 16-25.3 (tabell 18). Motsvarande tidpunkter har i Polen beräknats 
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Tabell 18: Samband mellan brunsttidpunkt och valpresultat, kullstorlek 
och tomprocent hos blåräv 

Insem ldass 1 2 3 4 5 6 
Datum -15.3 16-25.3 26.3-4.4 5-14.4 15-24.4 25.4- 
Si1verräv X Blåräv 
N 
Obs förd% 
Kullstorlek 
Valpresultat 
Tomma % 
Förstört % 

174 
1.66 
7.26 
4.55 

24.71 
12.64 

1 334 
12.74 

7.20 
4.79 

17.47 
15.97 

3 582 
34.21 
6.84 
4.38 

19.37 
16.64 

3 378 
32.26 
6.86 
4.16 

22.82 
16.63 

1 705 
16.28 

6.47 
3.48 

28.40 
17.90 

298 
2.85 
6.32 
2.80 

38.26 
17.45 

1 åriga honor-(silver x blå) 
N 11 59 363 423 344 84 
Obs f3rd. 0.86 4.60 28.27 32.94 26.79 6.54 
Kullstorlek 6.71 6.92 7.07 6.74 6.23 6.74 
Valpresultat 4.27 4.34 4.56 3.89 2.75 2.73 
Tomma % 18.18 20.34 16.53 22.46 38.66 41.67 
Äldre honor (silver X b å) 
N 16 143 400 365 208 
Obs förd. 1.41 12.63 35.34 32.24 18.37 
Kullstorlek 7.80 6.51 6.00 6.06 5.50 
Valpresultat 4.88 4.19 3.70 3.32 2.83 
Tomma % 25.00 20.28 20.50 27.67 34.13 
Blåräv x blår:sv 
N 247 946 1 211 644 190 
Obs förd % 7.63 29.22 37.40 19.89 5.87 
Kullstorlek 7.83 7.64 7.60 7.55 7.24 
Valpresultat 5.23 4.88 4.82 4.31 3.50 
Tomma % 21.46 24.42 23.86 30.43 39.47 
Förstört % 11.74 11.73 12.72 12.42 12.11 
1 åriga honor-(blå X blzt) 
N 34 111 211 205 106 
Obs förd. 5.10 16.64 31.63 30.73 15.89 
Kullstorlek 8.22 8.13 7.45 7.33 6.74 
Valpresultat 4.35 4.91 4.24 3.47 2.48 
Tomma % 26.47 27.03 33.65 41.46 51.89 
Aldre honor, blå X bIå) 
N 14 61 118 90 34 
Obs förd. 4.42 19.24 37.22 28.39 10.73 
Kullstorlek 8.18 7.90 7.93 8.14 7.59 
Valpresultat 6.43 4.92 5.04 5.16 4.91 
Tomma % 14.29 31.15 24.58 30.00 26.47 

ruppema 5 och 6 är sammans agna för de äldre blå'rävshonoma 
artkorsningsproduktion 

Gruppema 1 och 2 är sammanslagna hos blårävar i renprOduktion 
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Tabell 19: Honans kullstorleks upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) 

Korrigerad Okorrigerad 
r s.e. r s.e. N 

Silver x Silver 0.14 0.02 0.13 0.02 2 699/1162 
Silver x Blå 0.16 0.04 0.18 0.04 1324/631 
Blå x Blå 0.08 0.09 0.07 0.08 261/126 
N = observationer / honor 

till 9-23.3 (MAcIEJowsKI 1976) och på Island till 11-30.3 (EINARSDÖT-
TIR & JÖNSSON 1987). Även om ifrågavarande tidpunkter ganska långt är 
de samma, blir den optimala parningssäsongen ändå kanske något senare 
när man kommer längre norrut. 

Enligt JALKANEN (1990b) kan den höga tomprocenten mot slutet av 
avelssä.songen till en del vara förorsakad av att mängden neomycinresis-
tenta bakterier i sperman ökar mot slutet av avelssäsongen. 

Äldre silverrävshonor kom i medeltal nästan tv å veckor tidigare i 
brunst än de ett åriga honorna (tabell 17). Hos blårävarna var skillnaden 
i brunsttidpunkt betydligt mindre (5 dagar) mellan ett åriga och äldre ho-
nor. De unga honorna hade också en något senare optimal brunsttidpunkt 
än de äldre honorna (tabell 18). 

4.5 Fruktsamhetsegenskapernas upprepbarhet och heritabili- 
tet 

4.5.1 Upprepbarhet 

Av silverrävshonorna förekom 2 168 honor minst tv å gånger, i medeltal 
hade dessa honor 2.4 valpningsresultat. Av blårävshonorna i artkors-
ningsproduktion'förekom 1 160 honor minst två gånger och av blårävsho-
norna i renproduktion förekom endast 192 honor tv å gånger. I medeltal 
förekom blårävshonorna i de tv å grupperna 2.1 gånger. Ungefär 300 av 
blårävshonorna förekom i såväl renproduktion som i artkorsningsproduk-
tion. 

Upprepbarheten f6r silverrävens kullstorlek var ungefär den samma, 
beräknad både på det korrigerade (0.14) och det okorrigerade (0.13) ma-
terialet. Kullstorlekens upprepbarhet f6r blårävshonor i artkorsningspro-
duktion var något högre än motsvarande upprepbarhet f6r silverrävar. 
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Tabell 20: Upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) för om honan blivit dräk-
tig eller ej, för om honan skött sina valpar eller ej samt för brunsttidpunkt 

Dräktig-Tom Skött —Ej skött 
r s.e. N r s.e. N 

Silver x Silver 0.08 0.02 5255/2 168 0.09 0.02 3 401/1 450 
Silver x Blå 0.10 0.03 2433/1 160 0.11 0.03 1 745/832 
Blå x Blå neg 410/192 0.01 0.08 292/141 

Brunsttidpunkt 
Korrigerad Okorrigerad 

r s.e. N r s.e. N 
Silver 0.57 0.02 3 401/1  450 0.45 0.02 3 401/1 450 
Blå 0.56 0.02 2 444/1  162 0.52 0.02 2 444/1 161 

= o servat onerhonor 

Beräknad på korrigerat material var upprepbarheten för blårävshonor i 
artkorsningsproduktion 0.16, medan upprepbarheten beräknad p okorri-
gerat material var något" högre eller 0.18. Blärävarna i renproduktion var 
för få för att någorlunda säkra resultat skulle kunna erhållas (tabell 19). 

Upprepbarheten för om honan blir dräktig eller inte och för om honan 
sköter sina valpar eller inte, var omkring 0.10 för båda egenskaperna, 
vilket är lägre än upprepbarheten för kullstorlek. Man bör dock komma 
ihåg att det analyserade materialet är fältmaterial och att farmarna har 
rekommenderats ta tomma honor och honor som förstört sina valpar ur 
produktion. 

I materialet &ruis 437 silverrävshonor och 120 blårävshonor i artkors-
ningsproduktion som var med tv å eller Ilera år trots att de varit tomma 
första ret. I materialet farms också 98 silverrävshonor och 74 blårävs-
honor i artkorsningsproduktion med i minst tv å år trots att de förstört 
sina valpar första ret. Enligt JALKANEN (1991) finns det i de flesta fall 
någon särskild orsak till att dessa rävar fått fortsätta som avelsdjur föl-
jande säsong. Speciellt hos silverräv var skillnaden i tomprocent också 
ganska liten mellan honor som varit tomma eller blivit dräktiga föregåen-
de år. Av silverrävshonor och blårävshonor i artkorsningsproduktion som 
varit tomma föregående år var 30.0% resp 30.8% tomma även följande 
år. Av honorna som valpat föregående är var 24% av silverrävshonorna 
och 18.4% av blårävshonorna tomma följande är. 
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Av silverrävshonorna och blårävshonorna som förstörde sina valpar 
föregående år, förstörde 17.3% resp 21.6% sina valpar även följande år. 
Av honorna som skött sina valpar ett år, förstörde 11.7% av silverrävsho-
norna och 16.1% av blårävshonorna sina valpar följande säsong. Dessa 
skillnader är ganska små, med tanke på att honor som förstör sina valpar 
ett år, i allmänhet anses göra det även följande år. Resultaten styrker 
med andra ord påståendet att det i det här fallet oftast har funnits en 
särskild orsak till att honorna har fått fortsätta som avelshonor, trots att 
de förstört sina valpar ett år. Med tanke på att man gärna vill ha avelsho-
nor som inte är så känsliga för yttre faktorer, kan det ändå ifrågasättas 
huruvida det är riktigt att tillåta dessa honor i fortsatt produktion eller 
inte. 

För beräkning av brunsttidpunktens upprepbarhet godkändes sådana 
honor som blivit dräktiga efter inseminering. Upprepbarheten för brunst-
tidpunkt var betydligt högre än för de övriga fruktsamhetsegenskaper-
na. Silverrävshonornas upprepbarhet för brunsttidpunkt var 0.57 ± 0.02 
på korrigerat material och 0.45 ± 0.02 på okorrigerat material. Blå-
rävshonornas upprepbarhet på material som korrigerats var samma eller 
0.56 ± 0.02. Okorrigerat material gav något högre estimat än för silverrä-
varna 0.51 ± 0.02. 

Det är således mycket svårt att förutsäga honans kommande kullstor-
lek på basen av ett tidigare resultat. Likaså är det svårt att förutsäga om 
honan blir dräktig eller inte, samt om hon sköter sina valpar eller inte. 
Däremot verkar brunsttidpunkten vara av hög upprepbarhet. 

De beräknade upprepbarheterna för kullstorlek är något lägre men 
stämmer ändå väl överens med de upprepbarheter SOM SAARENMAA (1989) 
beräknat för blårävshonor, i medeltal 0.17 mellan första och andra valp-
ning och 0.19 mellan andra och tredje valpning. I samma storleksklass 
0.1-0.2, är också EINARSSONS (1985) beräkningar av korrelationen mel-
lan första och en senare valpning. Däremot är upprepbarheten och kor-
relationen betydligt högre när analyserna baserar sig på fler än tv å års 
resultat eller på medeltalet av flera valpningar (tabell 2) (SYRNIKov 1974 
och EINARSSON 1985). Upprepbarhetskoefficienter för de övriga frukt-
samhetsegenskaperna har inte hittats i litteraturen. 

4.5.2 Heritabilit et 

Heritabilitetsestimaten kunde beräknas enbart för silverrävar. Äldern var 
känd på alla honor, som var med i heritabilitetsberäkningarna. Herita-
biliteten beräknades på fiera olika sampel, eftersom många av honorna 
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hade flera resultat. I alla sampel förekom således samma hona, men olika 
valpningar togs i beaktande, eftersom bara ett av honans resultat togs 
med i respektive analys. Kullstorlekens heritabilitet beräknades således 
för ett åriga honor, möjligast unga honor (ifall honan inte fanns med som 
ett åring togs den med som tv å åring osv) och på tv å slumpmässigt ut-
valda sampel. De övriga heritabilitetsestimaten beräknades på två olika 
sampel. 

Alla honor som fanns med i heritabilitetsberäkningarna kom från sam-
ma farm. Beräkningarna gjordes med tv å olika halvsyskonmodeller, dot- 
tern sorterad inom mor inom far och dottern sorterad inom far. Vid be-
'räkning av kullstorlekens heritabilitetsestimat var begränsningarna minst 
2 och minst 5 döttrar per far. För de övriga fruktsamhetsegenskaperna 
krävdes minst 5 döttrar per far. Ur tabell 21 och 22 framgår de olika 
egenskapernas heritabilitetsestimat. 

Materialet var för litet för att exakta heritabilitetsestimat skulle kun-
na beräknas. Heritabilitetsestimaten för kullstorlek varierade från neg till 
0.16. Heritabilitetsestimatens medeltal för kullstorleken är 0.08, när de 
resultat som skulle ha blivit negativa lämnades bort. Medeltalet för esti-
maten beräknad på rnodellen med dottern sorterad inom far var 0.08 och 
på modellen med dottern sorterad inom mor inom far var 0.07. 

Heritabiliteten för om honan valpar eller ej, var i samma storleksklass 
som för kullstorleken. Däremot var de beräknade heritabilitetsestimaten 
för om honan sköter sina valpar eller inte mycket låga. Arvbarheten för 
brunsttidpunkt var högre (ca 0.18) än för de övriga fruktsamhetsegenska-
perna. 

Heritabilitetsestimaten för kullstorlek var i den här undersökningen 
något lägre än de flesta beräkningar som gjorts tidigare. Å ena sidan 
kunde man ha förväntat sig att heritabilitetsestimaten skulle ha varit 
något högre eftersom allt material härstammar från samma farm, och 
farmeffekten därmed var eliminerad. Av tidigare gjorda undersökningar 
bygger åtminstone EINARSSONS (1985) på resultat från försöksfarm där 
miljöeffekterna säkert varit minclre än på fåltmaterial (tex KJ/ER 1988 och 
SAARENMAA 1989). Å andra aidan utgick KJ/ER (1988) från teorin att 
heritabiliteten skulle vara lägre när rävarna insemineras än när de paras. 
Han fann dock inte underlag för sin teon i i den egna undersökningen som 
omfattade både parade och inseminerade rävar. 

Tidigare beräknade heritabilitetsestimat finns sammanfattade i tabell 
3 (SYRNIKov 1974, NARUCKA & ZUK 1982, EINARSSON 1985, KJ/ER 1988 
och SAARENMAA 1989). I de flesta fall är heritabiliteten lägre när valparna 
räknats vid en högre ålder, eller miljö inverkan är större vid högre ålder. 
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Tabell 21: Heritabilitet (h2) och medelfel (s.e.) för kullstorlek hos silver-
räv 

Sampel 
Dotter inom 
h2  ±s.e. 

mor inom far 
N' 

Dotter inom 
h2 ±s.e. 

far 
Nd  

1 &riga honor" 0.07 1 0.16 979/764/124 0.05 ± 0.10 754/113 
b  0.10 ± 0.14 783/598/47 0.09 1 0.09 559/36 

Unga honora 0.04 1 0.12 1 414/1 049/193 0.08 1 0.09 1 025/167 
b  0.04 1 0.10 1094/790/68 0.03 1 0.07 725/50 

Slumpm. 1' 0.13 1 0.13 1414/1 049/193 0.16 ± 0.09 1 025/167 
b  0.13 1 0.12 1094/790/68 0.11 1 0.08 725/50 

Slumpm. 2' neg 1 414/1 049/193 neg 1025/167 
b  0.01 ± 0.09 1 094/790/68 0.03 1 0.07 725/50 

= mmst 2 dottrar far 
b  = minst 5 döttrar / far 
N' = dotter / mor / far 
Na  = dotter / far 

Tabell 22: Arvbarhet (h2 )och medelfel (s.e.) för om silverrävshonan blir 
dräktig eller ej, sköter sina valpar eller ej samt brunsttidpunkten 

Dotter inom mor inom far Dotter inom far 
12. 2 	I 	s.e. Na h2 	s.e. N° 

Dräktig-Tom 
Unga 
Slump 

0.13 
0.15 

0.07 
0.07 

2 151/1 308/107 0.11 
0.13 

0.06 
0.06 

1166/64 

Skött-Ej skött 
Unga 
Slump 

0.06 
0.02 

0.08 
0.07 

1 479/1 003/82 0.02 
neg 

0.05 908/55 

Brunsttidpunkt 
Unga 
Slump 

0.18 
0.17 

0.11 
0.11 

1 820/1 267/210 0.18 
0.16 

0.08 
0.08 

1238/179 

Na = dotter /mor /far 
Nb = dotter / far 
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Den i det här materialet beräknade heritabiliteten för brunsttidpunkt 
är något högre än valpningstidpunktens heritabilitet som NARUCKA & 
ZuK (1982) beräknat till 0.12 ± 0.07 på blåriivar men betydligt lägre än 
heritabiliteten för brunsttidpunkt som MACIEJOWSKI (1976) räknat till 
0.38. För fruktsamhetsegenskaperna har honan blivit dräktig eller inte och 
för om honan skött om aina valpar eller inte, har inga tidigare beräknade 
heritabilitetsestimat hittats i litteraturen. 

4.6 Hanens fruktsainhet 

Eftersom alla ejakulat undersöks i mikroskop, borde det inte ha fun-
nits sterila hanar bland insemineringshanarna. Ingen av seminstationens 
hanar var heller steril men där fanns ändå stora skillnader i fruktsamhe-
ten mellan olika hanar (tabell 23). Även om hanens fruktsamhet i första 
hand är en antingen— eller egenskap har även honornas medelvalpresultat 
och kullstorlek beräknats. Alla hanar i tabell 23 är från seminstationen, 
hanarna har således använts på flera olika farmer. Dessutom har bara de 
hanar som blivit inseminerade med minst 10 silverrävshonor och minst 10 
blårävshonor tagits med. Tio observationer är för lite för att tillf6rlitliga 
medeltal ska erhållas men kan ändå anses vara riktgivande. 

Hane 600025 har haft den lägsta tomprocenten i silverrävsproduktion, 
medan dess resultat i artkorsningsproduktion har varit medelmåttligt. 
Den lägsta tomprocenten i artkorsningsproduktion erhöll hane 600010. 
Tomprocenten varierade betydligt mer hos silverrävshonorna än hos blå-
rävshonorna. I allmänhet har silverrävarna en sämre dräktighetsprocent 
men det fcirklarar ändå inte den stora variationen mellan silverrävshonor 
inseminerade med olika hanar. 

Hane 600011 har ett utomordentligt gott medelvalpresultat i både sil-
verrävs och i artkorsningsproduktion. Dess medeltal är 0.5 valpar bättre 
än följande hanes. Även hane 600004 har goda resultat i båda grupperna, 
även om dräktighetsprocenten varit ganska dålig i artkorsningsproduk-
tion. Likaledes placerar sig hane 600018 absolut sist i båda grupperna. 

Vid beräkning av hanens upprepbarhet för att få honan dräktig be-
gränsades materialet till att omfatta endast hanar från seminstationen, 
som således hade blivit använda på flera olika farmer, eftersom andelen 
honor som är tomma kan variera mycket från farm till farm. Materialet 
begränsades till hanar med minst 5 observationer. 

Hanens upprepbarhet för om honan blir dräktig eller inte var mycket 
låg (0.02-0.03) eller 4 - av motsvarande upprepbarhet för honan. För 
silverrävshanar i artkorsningsproduktion erhölls inget värde. 
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Tabell 23: Exempel på några silverrävshanars tom-%, samt de insemine-
rade honornas medelvalpresultat och kullstorlek i silverrävs och i artkors-
ningsproduktion 

Hane N Tomma 
% 	I p 

Valpres 
it 	1 	p 

Kullat 
fc 	I 	p 

Insem 
datum 

i silverrkvsproduktion 
600025 19 10.5 1 2.79 3 3.79 12 3.3 	- 	2.4 
600004 12 16.7 2 3.00 2 4.00 7 14.3 	- 	15.4 
600008 12 16.7 2 1.25 16 2.50 17 14.3 	- 	29.3 
600012 60 20.0 4 2.27 6 3.89 11 1.3 	- 	8.4 
600011 26 23.1 5 3.42 1 5.24 1 6.3 	- 	18.4 
710035 37 27.0 6 2.27 5 4.00 6 1.3 	- 	8.4 
600026 11 27.3 7 1.36 15 3.75 13 23.3 	- 	30.3 
600010 53 32.1 8 2.28 4 4.17 4 18.2 	- 	19.4 
710031 59 32.2 9 2.25 7 3.91 9 19.2 	- 	10.4 
600016 53 35.8 10 2.15 8 4.38 2 18.2 	- 	14.4 
600009 49 36.7 11 2.12 9 4.16 5 20.2 	- 	17.4 
710033 201 36.8 12 1.73 11 3.59 14 7.2 	- 	20.4 

5301 34 44.1 13 1.56 12 3.11 15 5.3 	- 	12.4 
600024 11 45.5 14 1.81 10 4.00 8 3.3 	- 	4.4 
710004 11 45.5 14 0.82 17 2.25 18 18.2 	- 	28.3 
710036 47 46.8 16 1.49 13 3.89 10 17.3 	- 	11.4 
600023 18 61.1 17 1.44 14 4.33 3 17.3 	- 	14.4 
600018 27 63.0 18 0.74 18 2.50 16 7.3 	- 	5.4 
i artkorsningsproduktion 
600025 17 23.5 12 4.29 7 6.64 9 11.3 	- 	26.4 
600004 40 27.6 17 5.10 3 7.03 4 23.3 	- 	25.4 
600008 29 19.0 6 4.17 9 6.42 12 9.3 	- 	18.4 
600012 59 25.4 15 4.17 10 6.65 8 16.3 	- 	28.4 
600011 33 15.2 4 5.79 1 7.96 1 16.3 	- 	18.4 
710035 15 20.0 7 3.80 11 7.00 5 25.3 	- 	16.4 
600026 9 11.1 2 1.89 17 6.20 13 25.3 	- 	13.4 
600010 20 10.0 1 4.55 6 6.07 14 5.3 	- 	16.4 
710031 17 23.5 12 2.82 16 6.00 15 20.3 	- 	29.4 
600016 56 33.9 18 3.70 12 6.47 11 2.3 	- 	28.4 
600009 59 18.6 5 4.71 5 6.93 7 3.3 	- 	27.4 
710033 55 20.0 7 4.74 4 7.05 3 17.3 	- 	25.4 

5301 19 26.3 16 5.21 2 7.07 2 10.3 	- 	11.4 
600024 16 25.0 14 2.88 15 6.57 10 3.3 	- 	27.4 
710004 18 22.2 10 4.28 8 5.92 16 29.3 	- 	22.4 
710036 11 11.2 3 3.46 14 5.43 17 21.3 	- 	14.4 
600023 43 23.2 11 3.58 13 7.00 6 16.3 	- 	20.4 
600018 14 21.4 9 1.50 18 3.50 18 17.3 	- 	5.4 

= antal insemineringar 
= medeltal 

p = placering med början från bästa 
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Tabell 24: Upprepbarhet (r) och medelfel (s.e.) för om hanen gör honan 
dräktig eller inte 

r 
Dräktig 

s.e. 
— Tom 

N 
Silver x Silver 0.03 0.02 1 017/37 
Silver x Blå neg 921/46 
Blå x Blå 0.02 0.02 634/16 
N = honor / hanar 

Arvbarheten för hanens valpresultat beräknad som korrelation på halv-
bröder har av SAARENMAA (1990) beräknats till 0.04. 
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5 Sammandrag och slutledning 
Materialet omfattade tre grupper, valpproduktion inom arterna silverräv 
och blåräv samt produktion av artkorsningsvalpar där modern var blåräv 
och fadern silverräv. Även om materialet från början verkade ganska lo-
vande fanns där en hei del brister. Till att börja med måste en ganska 
stor del av materialet kasseras pga att honan inseminerats med flera olika 
hanar. Därtill saknades uppgifter om honans ålder och f6räldrar. Dessa 
uppgifter kunde emellertid till viss del spåras, dels tack vare att materialet 
omfattade tiera år, de djur som var valpar ett år, fanns med som honor 
följande är och dels kunde honans f6räldrar fås fram från material som 
tidigare blivit analyserade vid institutionen för husdjursförädling. Ytter-
ligare en nackdel var att det från många farmer fanns uppgifter om bara 
ett fåtal honor, pga att materialet omfattade enbart inseminerade honor. 
Farmens betydelse för fruktsamheten blev därmed svår analyserad. 

De analyserade egenskaperna var kullstorlek, har honan blivit dräktig 
eller inte, har honan skött sina valpar eller inte samt brunsttidpunkten. 

Faktorerna år, farmgrupp, seminörgrupp, fårgtyp och ålder undersök-
tes och var alla i högre eller mindre grad av signifikant betydelse för kull-
storleken i något av materialen. Faktorerna år, ålder och fårgtyp var 
av signifikant betydelse för brunsttidpunkten. Modellens f6rklaringsgrad 
förblev emellertid ganska låg. Skillnaderna i kullstorlek och brunsttid-
punkt kunde således inte med hjälp av de undersökta faktorerna förklaras 
på ett tillfredställande sätt. 

Den beräknade upprepbarheten och heritabiliteten för kullstorlek var 
i allmänhet något lägre, men motsvarade ändå ganska bra tidigare beräk-
nade estimat. Honans kullstorleks upprepbarhet var omkring 0.15, upp-
repbarheten var något lägre för silverräv än för blåräv i artkorsningspro-
duktion. Blårävsmaterialet (inom arten) var för litet för att någorlunda 
säkra estimat skulle kunna beräknas. Det är således mycket svårt att 
förutsäga honans kommande valpresultat på basen av ett tidigare resul-
tat. Kullstorlekens heritabilitet hos silverräv är ganska låg, den beräknade 
heritabiliteten var i medeltal 0.08. 

Upprepbarheten för om honan vaipat eller ej samt för den maternella 
egenskapen har honan skött aina valpar eller inte var ca 0.10 för båda 
egenskaperna. Även här var upprepbarheten något lägre för silverrävar 
än för blårävar i artkorsningsproduktion. Silverrävens arvbarhet för om 
honan valpat eller inte var ca 0.13, dvs högre än upprepbarheten. Upprep-
barheten beräknades emellertid på ett större material från många farmer, 
i heritabilitets beräkningarna fanns endast en farm med. På basen av det 
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här materialet verkar i alla fall egenskapen för att bli dräktig eller inte 
vara av något högre heritabilitet än kullstorleken. Arvbarheten för om 
honan sköter sina valpar eller inte var mycket låg, i medeltal 0.03. 

Upprepbarheten för brunsttidpunkt (insemineringsdag) var 0.57 och 
0.56 för silverräv resp blåräv när materialet korrigerats för ålder och år. 
Upprepbarheten beräknad på okorrigerat material var ca 0.05-0.10 lägre 
än på det korrigerade materialet. Silverrävens arvbarhet för brunsttid-
punkt beräknades till ca 0.18. 

Hanens upprepbarhet (endast fertila hanar) för att göra honan dräktig 
var låg eller 0.02-0.03. Detta är ca av motsvarande upprepbarhet för 
honan. 

Även om fruktsamhetsegenskaperna är av låg heritabilitet borde det 
vara möjligt att nå framsteg, förutsatt att man vid urval av avelsdjur 
beaktar fruktsamheten i tillräckligt hög grad. Sedan 1986 har man via 
avelscijursbokföringen räknat ut ett selektionsindex för fruktsamheten. 
För tillfället håller man på och färdigställer ett PC-baserat program där 
det är möjligt att med hjälp av BLUP-djurmodell räkna ut ett frukt-
samhetsindex. Tack vare att insemineringen blivit allt vanligare och att 
man grundat rävringar på många håll i landet har familjegrupperna blivit 
större. Förutsättningar för att bedriva effektiv avel av fruktsamheten står 
således till buds för farMare som är intresserade. 

På basen av litteraturstudierna och analyserna som utf6rts, kan man 
ändå inte låta bli att ställa frågan: Skulle det vara möjligt att nå snabbare 
framsteg i aveln, genom att beakta också andra egenskaper än kullstorle-
ken? 

Räven skiljer sig mycket från våra övriga traditionella husdjur. Den 
är ett rovdjur, dess beteende och den sociala strukturen den lever i skiljer 
sig mycket från de övriga husdjurens. Det är därför möjligt att man för 
mycket sett till likheterna med andra husdjur och inte till de skillnader 
som faktiskt föreligger. Även om räven redan farmats i omkring 70 är, är 
fortfarande 20— 30 % av honorna tomma och antalet avvanda valpar är ba-
ra ungefår hälften av kullstorleken vid födseln. Kanske borde man därför 
sataa resurser på att utreda orsakerna till de dåliga dräktighetsresultaten. 

Tidpunkten för när honan kommer i brunst verkar vara av rätt stor 
betydelse för valpresultatet, och är dessutom en egenskap med relativt 
hög arvbarhet. Det är dock troligt att det finns också andra orsaker som i 
hög grad inverkar på om honan blir dräktig eller inte. Dödligheten bland 
valparna är med säkerhet i hög grad beroende av honans modersegen-
skaper. Tyvärr var uppgifterna om honans maternella egenskaper mycket 
begränsade i detta arbete. Av de resultat som nu föreligger verkar honans 
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sociala rang samt huruvida honan känner sig trygg eller visar rädsla vara 
av stor betydelse för om hon lyckas f6da upp aina valpar eller inte. 

Detta var exempel på ett par fruktsamhetsegenskaper som det möjligen 
skulle löna sig att ta i beaktande vid urval f6r fruktsamheten. I dagens 
läge finns det emellertid ännu inte tillräckligt med kunskap f6r att dessa 
egenskaper ska kunna tas med vid beräknande av fruktsamhetsindex. 
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