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Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2017-2 
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 08.11.2017 kl 12.00 

 
 

 
Tilstede: Marte Ottesen (leder) 
  Karin Undall Stormoen (nestleder) 

Frode Lingaas  
Tord Erik Lien 
Christian Geelmuyden 
Marianne Holmli (var med på behandling av sak 1-9 + 11 og 16) 

 
Fra NKKs administrasjon: 

Kristin Wear Prestrud  
Kim Bellamy 
Maria Kjeldaas Johannessen (sekretær) 

 
Forfall:  Friedrich Birkmar. Fra NKKs administrasjon: Astrid Indrebø 

 
 
 
 
 
Til behandling forelå følgende saker: 

 

Sak 1 Presentasjon av SUs medlemmer – forslag til reoppnevning 
 
Vedtak: 

Samtlige medlemmer tar reoppnevning. Administrasjonen sender forslag til Hovedstyret om  
at samtlige medlemmer av SU reoppnevnes 

 
 
  
 
Sak 2 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2017-1     
 
Referat fra forrige SU-møte var inkludert i sakspapirene 
 
Vedtak: 

Referatet ble godkjent 
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Sak 3 Oppfølging av saker etter forrige SU møte      

SU-møte 2017-1 Sak 6 

Henvendelse fra Norsk Buhundklubb vedrørende www.kjopehund.no    
  

SU fattet følgende vedtak:  
SU mener at kjøpehund kan bli en god salgskanal for hunder, men skjønner buhundklubbens 
bekymring om at hunder som ikke er godkjente i klubbene kan formidles via kanalen. SU 
oppfordrer administrasjonen til å videreføre arbeidet med å gjøre raseklubbens 
avlsanbefalinger og link til godkjente kull lett tilgjengelige på siden slik at kjøpere lett kan 
finne ut hvilke kull som tilfredsstiller de ulike raseklubbers avlskrav.  

 
Kull som innebærer brudd på de etiske grunnreglene for avl og oppdrett bør ikke 
annonseres på kjopehund.no. 

 
SU anmoder alle raseklubber om å benytte de mulighetene som ligger i systemet til å legge 
inn informasjon/linker som synliggjør hver enkelt klubbs anbefalinger og krav til avlsdyr. 
 
Dette har skjedd: 
Kull som er resultat av brudd på de etiske grunnreglene for avl og oppdrett publiseres ikke 
lenger på kjopehund.no  
 
  

SU-møte 2017-1 Sak 14-1 

Avlssperre synlig i DogWeb 
Når en hund er ilagt avlssperre, er dette i dag synlig på Dogweb med rød skrift og med to 
utropstegn. Dette gir et veldig dramatisk inntrykk. En hund kan være ilagt avlssperre av ulike 
årsaker, og det trenger ikke være noe dramatisk rundt dette. 

 
SU fattet følgende vedtak:  
SU anmoder ovenfor administrasjonen at «avlssperre» i rødt erstattes med svart uten 
utropstegn.   
 
Dette har skjedd:  
SUs anmodning er overbrakt IT-avdelingen, men det har ikke blitt prioritert korrigert. 
Presset på IT-utvikling er stort.  
 

 
Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering 
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Sak 4 Søknad fra Norsk Sau og Geit – innføring av krav om kjent DNA-status for collie 
eye anomaly (CEA) for foreldredyr ved registrering av valper for rasen border collie – 
minst en av foreldrene må være DNA-testet fri        
 
Vedtak:  

Det har ikke tidligere vært innført registreringsrestriksjoner som innebærer at kun ett 
foreldredyr i en rase må ha kjent DNA-status. Andre raser som har krav om kjent status, må 
ha resultat for begge foreldredyr, med mulighet for dispensasjon i spesielle tilfeller. Krav 
om status for kun ett foreldredyr medfører et IT-messig problem for NKK. På bakgrunn av 
dette vedtok SU å avslå søknaden fra Norsk Sau og Geit om krav om kjent DNA-status hos 
minst ett foreldredyr pr kombinasjon for registrering av valper av rasen border collie i 
NKK. Kjent status hos begge foreldredyr muliggjør i større grad kontrollert bruk av bærere 
i avl, uten risiko for sykt avkom. Dersom det ønskes kjent DNA-status hos foreldredyr for 
sykdommen CEA hos border collie, bør nytt vedtak om kjent status hos begge foreldredyr 
fattes på landsmøte/årsmøte og ny søknad sendes NKK. Det er i dag allerede muligheter for 
sentral registrering i NKK av DNA-resultat for CEA på border collie. Sunnhetsutvalget 
oppfordrer oppdrettere til å bruke de mulighetene som allerede er tilgjengelige i DogWeb, 
selv om det ikke er et krav til registrering.  
 

 

Sak 5 Begrensning på maksimalt antall avkom etter samme hund – boxer   
 
Vedtak: 
 

Det innføres en øvre antallsgrense på 60 avkom registrert etter samme hund for rasen boxer 
(tilsvarende 5% av antall boxere registrert i NKK i perioden 2012-2016).  
Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli registrert. 
Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.  
 
Det gis mulighet for å søke dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet 
søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra 
raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden for rask 
saksbehandling.  
 
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 10 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er 
nådd.  
 
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2018.  
 
Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter 
godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre. 
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Sak 6 Endringer for registrering av retrievere         
 
Vedtak: 
 
 

1. Vedtak angående HD- og AD-status på labrador retriever, flat coated retriever, golden 
retriever og nova scotia duck tolling retriever: SUs tolkning er at det å bruke hunder med 
HD E og AD 3 i avl er i strid med NKK etiske grunnregler for avl og oppdrett. SU ser 
imidlertid at det er behov for et klarere regelverk, og anmoder derfor HS om å presisere 
HS-vedtak 120/04 slik at det klart framkommer at det er forbudt å avle på hunder med HD E 
eller AD 3. Indeks (avlsverdi) er det beste verktøyet i avlsarbeid mot sykdommer med 
arvelig bakgrunn men moderat arvbarhet. NKK har lagt mye ressurser ned i å kvalitetssikre 
beregningen av HD-indeks. SU vil derfor på det sterkeste anbefale klubbene å bruke HD-
indeksen i avlsarbeidet, framfor å basere anbefalinger og/eller regler på hundens eget 
røntgenresultat. På dette grunnlag avslås søknaden inntil videre.  
 

2. Vedtak angående minimumsalder for avl på flat coated retriever tispe: Sunnhetsutvalget 
vedtok å avslå søknad om nedre aldergrense på 2 år for første kull på tisper av rasen flat 
coated retriever. Avslaget begrunnes med at nedre aldergrense for første kull på tisper er 
felles for alle raser, jf. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett punkt 7, første 
kulepunkt: «Tispen skal være minimum 18 mnd. på paringstidspunktet. Dersom raseklubben 
anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd. ved første paring, bør dette overholdes». 
Dersom reglene skal endres bør de endres for samtlige raser samtidig. Sunnhetsutvalget kan 
ikke se at det er noe som skulle tilsi at flat coated retriever er mindre moden ved 18 
måneders alder enn andre raser.  
 

 
3. Vedtak om antallsbegrensning hos nova scotia duck tolling retriever: Det innføres en øvre 

antallsgrense på 45 avkom registrert etter samme hund for rasen nova scotia duck tolling 
retriever. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli 
registrert.  Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.  

 
Det gis mulighet for å søke om dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye 
begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En 
uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden 
for rask saksbehandling.   

 
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er 
nådd.  

 
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2018. 

 
Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter 
godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre. 
 
 

4. Vedtak om godkjent kennelnavn for oppdrettere som har mer enn to kull: 
Sunnhetsutvalget vedtok at søknad om krav til «godkjent kennel» (kennelnavn) for 
oppdrettere som har mer enn to kull av rasen nova scotia duck tolling retriever, ikke kan 
realitetsbehandles av utvalget. SU ser ikke at det er noen helsekrav knyttet til det å inneha et 
kennelnavn, og søknaden faller derfor utenfor SUs mandat. I tillegg vil den være i strid med 
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pkt. 6.1.8 i registreringsreglene, som sier at det ikke er krav om kennelnavn for å registrere 
valper. Dersom pkt. 6.1.8skal endres, må det endres for samtlige raser. 

 

Sak 7 Registrering av hjertediagnoser i DogWeb, og søknad fra norsk boxerklubb  
 
I samarbeid med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK) vil det i løpet av høsten 2017 
bli klart for at resultater fra hjerteundersøkelser, utført av veterinærer med spesifikk 
videreutdanning i diagnostikk av hjertesykdommer, kan registreres på DogWeb. For alle andre raser 
enn cavalier king charles spaniel innebærer hjertescreening for avl en full undersøkelse med lytting 
(auskultasjon) og spesialisert ultralyd. Cavalier representerer et unntak fra kravet om 
ultralydundersøkelse. Hos denne rasen har NFVK nå kommet fram til at det er tilstrekkelig å lytte 
på hunden (auskultere) for å stille en god nok diagnose for avlsvurdering. Lytting skal imidlertid 
gjøres av veterinærer med spesiell kompetanse, og NFVK fører liste over disse. 

 
Norsk Boxerklubb søkte allerede i mars 2016 om sentral registrering av hjerteresultater for boxer. 
Da var det imidlertid langt igjen til systemet for registrering av hjertediagnoser kunne tas i bruk. 
Søknaden har således ligget «på vent» til nå. NKK begynner å registrere resultater for 
hjerteundersøkelser på boxer i likhet med for andre raser, så snart systemet er helt ferdig. 
 
Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering. 
 
 

Sak 8 HD-seminar, HD-indeks og HD-prosjekt 
 
I sakspapirene ble NKKs kvalitetssikring av avlesningene, og hvordan man ivaretar eiere som 
mener hunden har fått feil HD-resultat, repetert. Det ble henvist til dette på møtet, men dette ble 
diskutert i detalj.   
NKK holdt HD-seminar på NMBU Veterinærhøgskolen i august 2017. Seminaret ble streamet, og 
streamingen ligger fortsatt tilgjengelig.  
NKK har i 2017 brukt mye ressurser på å gå gjennom datagrunnlaget for beregning av HD-indeks. 
Dette arbeidet nærmer seg sluttført, og nye indeksdata vil sannsynligvis være klare til publisering i 
slutten av 2017 eller tidlig i 2018. SU fikk også informasjon om NKKs HD-prosjekt, som er nedsatt 
av HS i 2017 og skal rapportere til SU i 2018.  
    
 
Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering.  
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Sak 9 Arbeid for helse/velferd hos kortsnutede hunderaser, og helse hos cavalier king 
charles spaniel          
 
Kortsnutede raser 
SU ble informert om prioriteringer i «Kortsnutegruppa». Det planlagte kortsnuteseminaret høsten 
2017måtte flyttes til våren 2018, ny dato er 8.april 2018. 
 
NKK bør begynne å tilby en form for kondisjonstest. Helseavdelingen må jobbe tett med klubbene 
for å komme i mål med dette.  
  
NKK foreleste på WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) sin kongress i 
København i september, om ekstreme eksteriørtrekk og viktigheten av at alle bidragsytere gjør sin 
del. Videre satt NKK i panelet i to paneldebatter. 
 
Cavalier king charles spaniel.  
SU fikk informasjon om hovedstyrevedtak av 21. juni 2017: 79 Helsearbeid og raseansvar: «(…) 
Hovedstyret vedtok at NKK skal henvende seg til FCI og rasens hjemland vedr. helsestatus på 
cavalier, og be om deres syn på om situasjonen for rasen nå er slik at det kun er et krysningsprosjekt 
som vil gi den helt nødvendige avlsfremgangen.(…)» 
Det ble gitt et kort resymé av møtet mellom NKK, representanter fra Norsk Cavalierklubb (NCK) 
og The Kennel Club (KC). Oppsummert var KC positiv til krysningsprosjekt så lenge det blir satt 
inn i en vitenskapelig ramme. NKK og NCK vil fortsette sitt samarbeid, og NCK vil presentere sine 
anbefalinger på sitt årsmøte i 2018.  
 
 
 Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering. 

 

Sak 10 Nye registreringer av helsedata        
 
NKK har gjort det mulig for veterinærer og legge inn kliniske diagnoser på enkeltindivider i 
DogWeb. Diagnosene må gjelde alvorlige, arvelige sykdommer, og eier må samtykke i registrering.  
 
NKK har åpnet for at eier kan gå inn å registrere egen hund død, og evt. registrere dødsårsak.  
 
Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering. 
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Sak 11 Status RAS 
 
Alle rasene på den norske «top 25»-lista har nå publisert RAS. Det er likevel noe varierende kvalitet 
på de ulike klubbenes RAS, og det er fremdeles en del raser som mangler RAS.    
       
 
Vedtak: 

Sunnhetsutvalget tok informasjonen til orientering. Sunnhetsutvalget er positive til at 
administrasjonen igjen ser på RAS for de mest tallrike rasene, samt raser som har spesielt 
store helseutfordringer. Sunnhetsutvalget understreker viktigheten av at raseklubber og -
forbund får tydelige faglige anbefalinger. 

 

Sak 12 Sentral registrering av DNA-resultater i DogWeb   
 
Liste for DNA tester med sentral registrering, oppdatert i starte av november, ble framlagt. Det 
arbeides med nye informasjonsark om hver sykdom.   
 
Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering 
 
 

Sak 13 Kurs og seminarer         
 
Avholdt siden forrige møte: 

 HD-seminar    29.08.2017, NMBU Veterinærhøgskolen 
 Forskningsforum hund 2017   24.10.2017, NMBU Veterinærhøgskolen 
 Oppdretterskolen del 2  28-29.10.2017, Trondheim 

 
 

Planlagte kurs og seminarer:   
 Oppdretterskolen del 1   11.-12. november 2017, Tromsø 
 Helse og velferd hos bracycephale raser 08.04.2017 NMBU Veterinærhøgskolen 
 Oppdretterskolen del 1  Vår 2018, Hedmark/Oppland 
 Oppdretterskolen del 2  Vår 2018, Buskerud 

 
Vedtak: 

Informasjonen ble tatt til orientering 
 

 
 

Sak 14 Dato for neste møte        
 
Dato for neste møte:  

Onsdag 11. april 2018 
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Sak 15 Eventuelt  
 
Ingen saker ble fremmet under dette punktet.  
 
 

Sak 16 Søknad fra Norsk Lhasa Apso Klubb om innføring av krav om kjent 
øyelysningsstatus på foreldredyr for registrering av valper av rasen lhasa apso 
  
Vedtak: 

Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for rasen lhasa apso for foreldredyr ved 
registrering av valper i NKK. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. 
Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring.  
 
Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb.  
For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger 
en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges 
registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.  
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle 
tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før 
vedtak fattes. 
 
Det presiseres at kravet ikke har tilbakevirkende kraft og omfatter følgelig ikke frossen sæd 
som er frosset før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  
 
Kravet trer i kraft 01.01.2018 
 
Raseklubben oppfordres for øvrig til å levere en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) snarest.  
  

 
 
Møtet ble hevet kl 15:05. 
 
 


