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Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2018-1 
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 11.04.2018, kl 12.00 

 
 

 
Tilstede: Marte Ottesen (leder) 

Karin Undall Stormoen (nestleder) (Ikke tilstede under sak 2-7 og første del av 9)  
Friedrich Birkmar 
 Christian Geelmuyden 
Frode Lingaas  
Marianne Holmli (fra HS) 

  
Fra NKKs administrasjon: 

Kristin Wear Prestrud  
Astrid Indrebø 
Kim Bellamy 
Maria Kjeldaas Johannessen (sekretær) 
 

Forfall: Tord Erik Lien 
 
 

 
 

 
 
Til behandling forelå følgende saker: 
 
 

Sak 1   Godkjenning av innkalling 

Vedak : 
Innkallingen ble godkjent, men sak 8 ble framskyndet til første sak etter godkjenning av 
innkalling.  

  
  
 

Sak 2 Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2017-2 
Referatet var vedlagt sakspapirene.    

Vedtak: 
Referatet ble godkjent. 
 

 

Sak 3 Oppfølging av saker fra forrige SU-møte (DNA-resultater, RAS, HD-indeks) 
En ny DNA-test har kommet til siden sist (ceroid lipofuscinose hos saluki). Alle sykdommene har 
nå oppdaterte informasjonsark.  
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RAS: Flere nye har blitt godkjent, og flere forslag her kommet inn. 
HD-indeksen er igjen publisert. Prestruds informasjonsartikkel om HD-indeksen fra Hundesport 
1/18 ble sendt ut i forkant av møtet, og ingen ytterligere spørsmål ble stilt.  

Vedtak:       
Informasjonen ble tatt til orientering 

  
 

Sak 4 Årsrapport for SU 2017  
Årsrapporten var vedlagt sakspapirene.        

Vedtak: 
Årsrapporten ble godkjent 

 

Sak 5 Oppdatert mandat for SU 

Vedtak:   
Informasjonen ble tatt til orientering, og SUs tilstedeværende medlemmer signerte 
mandatet. Mandatet blir sendt til Tord Lien med ønske om signering. 
 
 

Sak 6 Søknad om krav til kjent DNA-status for prcd-PRA på foreldredyr  

av rasen spansk vannhund 
Situasjonen rundt forskjellen mellom styrets ønsker og årsmøtevedtaket ble diskutert. Det ble også 
påpekt at det ikke var direkte motstridene ordlyd i RAS og årsmøtevedtaket. SU mente derfor at 
årsmøtevedtaket måtte tillegges størst vekt. Vedtaket følges av et brev til raseklubbene, hvor SU 
oppfordrer til å få testet de 3 hundene som i helseundersøkelsen har svart at de har PRA, slik at man 
får verifisert diagnosen, og registrert denne sentralt.  

Vedtak: 
Det innføres krav for rasen spansk vannhund om kjent DNA-status for PRA (prcd-PRA) for 
foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst et av foreldredyrene må være fri for 
det sykdomsfremkallende genet. Det gis dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av 
utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før 
restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for slik 
dispensasjon må være at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for 
dette PRA-genet. Registreringsrestriksjonen trer i kraft for paringer foretatt fra og med 
01.01.2019. 

 

Sak 7 Presisering av etiske grunnregler for avl og oppdrett pkt 7, kulepkt 2   

Vedtak: 
 SU innstiller overfor HS at Punkt. 7, kulepunkt 2 i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett 
endres til: 
 

Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall 
valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares – og får valper – to ganger med mindre enn 12 
måneders mellomrom, må det deretter gå minst 12 måneder til neste paring.   
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Sak 8  Rapport fra NKKs HD-prosjekt 
Prosjektets leder, Jostein Dahle, orienterte om prosjektets mandat, og om hvordan prosjektet jobber. 
HD-prosjektet har foretatt en spørreundersøkelser om HD til raseklubbene. Innkomne svar i 
undersøkelsen ble gjengitt i kortform.  
HD-prosjektet ønsket innspill fra SU om ting man bør jobbe med. 
 
Innspill fra SU til HD-gruppa: 

1) I Sverige har oppdrettere visstnok mottatt rettslig søksmål fordi de har paret en hund med 
HD (grad C). Er det en fare for at dette også kan skje i Norge?  

2) SU ønsker mere detaljerte tall på data rundt rerøntging og anke 
3) Rerøntging og prosedyrene rundt dette må belyses/komme ut til medlemmene. Det må 

belyses at det er en kvalitetssikring at man ser på alle røntgenbilder ved en rerøntging. Siste 
røntgendiagnose er den gjeldende, og det er svært viktig at denne er korrekt.  

4) Det er viktig å finne ut hva mistilliten til veterinærene innebærer. 
5) Informasjonsdelen er det viktigste. Jo mere informasjon, jo bedre.  

 

Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering. SU verdsetter HD-gruppas arbeid, og ønsker å holde 
god kommunikasjon med gruppa. SU kommer med innspill om hva de ønsker gruppa utreder videre.  
 

 

Sak 9 Arbeid for helse/velferd hos kortsnutede hunderaser  

– NKKs Brachycephalråd  
Kristin Prestrud informerte om situasjonen. NKKs Brachycephalråd er nå underlagt SU, på samme 
måte som NKKs HD-gruppe.     

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. SU foreslår at SUs leder eller nestleder sitter i NKKs 
Brachycephalråd som SUs representant.   

 
 

Sak 10 Rapport fra møter i Nordisk kennel union  

(DNA-arbeidsgruppen og Vitenskapelig komite)  
Agendaen fra møtene var vedlagt sakspapirene, og viktige punkter ble belyst.      

Vedtak: 
 Informasjonen ble tatt til orientering. 
 

 

Sak 11 Kommunikasjon rettet mot veterinærer 
Nye nettsider ment for veterinærer er nå i drift. En egen brosjyre rettet mot veterinærer er laget: 
Sunn hundeavl – NKK trenger veterinærens hjelp! Det har vært litt vanskelig å nå ut til 
veterinærene med informasjon om registrering av arvelig kliniske diagnoser. 
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Vedtak:   
Informasjonen ble tatt til orientering. SU henstiller til NKK at brosjyre med informasjon om 
registrering av klinisk diagnose, samt brukernavn og passord, sendes ut til alle veterinærer 
på en hensiktsmessig måte.  

 
 

Sak 12 Kurs og seminarer         

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 

 

Sak 14Dato for neste møte        
 Dato for neste møte: Torsdag 8.november kl 10, NKKs lokaler på Holmlia.  
  
  

Sak 15Eventuelt  

15A. Lovverket rundt kastrasjon av hund 
 Friedrich Birkmar fremmet saken. Ønsket informasjon om lovverket. Lovverket ble 
belyst/diskutert.  

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering.  
 

15B. BSI 
Astrid Indrebø orienterte: Norge har overtatt sekretariatet for NKUs BSI-gruppe. BSI er nå ferdig 
revidert etter å ha hatt nye spørreundersøkelser blant dommere (alle NKU-landene) og raseklubber 
(NKK). Revidert BSI er nå på vei i trykken. 5 raser er fjernet fra BSI-listen. 3 nye raser er tatt inn. 
  

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering.  
      
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 15.45 


