Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget 2019-1
Avholdt i NKKs lokaler på Holmlia onsdag 08.05.2019, kl. 10.00
Tilstede:

Marte Ottesen
Karin Undall Stormoen
Frode Lingaas
Christian Geelmuyden
Anita Inderdal
Terje Lindstrøm

Fra NKKs administrasjon
Astrid Indrebø
Nina Hansen
Tone Grøn
Maria Kjeldaas Johannessen (referent)
Forfall:

Friedrich Birkmar

Til behandling forelå følgende saker:
Sak 1

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent. Det ble bestemt å flytte sak 15 - Divergerende resultater
fra gonioskopiundersøkelser fram til etter sak 7. Saker til eventuelt ble meldt inn.

Sak 2

Godkjenning av møtereferat SU 2018-2
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av protokoll ekstraordinært SU jan. 19
Vedtak:
Protokollen ble godkjent
Sak 4 Godkjenning av årsrapport for 2018
Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent
Sak 5 Valg av nestleder

Vedtak:
Karin Undall Stormoen fortsetter som nestleder av SU.
Sak 6 Oppfølging av saker fra forrige møte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 7 Informasjon fra Helse- og registreringsavdelingen
Maria Kjeldaas Johannessen holdt en muntlig orientering om
 Omorganiseringer i NKKs ledelse
 Bemanningssituasjonen på Helse- og Registreringsavdelingen
 RAS kommende år
 Oppstart av sentral registrering av auskultasjonsfunn for cavalier king charles spaniel
 NKKs arbeid med sunn hundeavl
o Lobbyvirksomhet/tverrfaglige møter/diskusjoner
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 8 Delegering og dokumentasjonskrav ved innføring og oppheving av
krav om kjent HD- og AD-status
Vedtak:
Sunnhetsutvalget (SU) henstiller til Hovedstyret at det delegeres til SU å vedta
innføring eller oppheving av krav til kjent HD- og/eller AD-status, etter godkjenning av
klubbens årsmøte; den tidligere delegeringen av dette til administrasjonen oppheves.
Søknaden fra raseklubben skal inneholde relevant informasjon med statistikker over
forekomst av diagnoser og relevante opplysninger om kliniske problemer, fortrinnsvis
både fra Norge og andre aktuelle land.
Det er SU som på faglig grunnlag avgjør hvorvidt søknaden fra raseklubben
etterkommes eller ikke. Dette gjelder også krav angående andre helseundersøkelser
hos foreldredyr, som krav om øyelysning, patellastatus, rasespesifikke DNA-analyser
etc, samt andre registreringsrestriksjoner.
Sak 9 Søknad fra Miniature American Shepherd Klubb
– krav til kjent øyelysingsstatus
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i
NKK for rasen miniature american shepherd. Kavet 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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges
søknaden for rask saksbehandling.
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 01.07.2019
Sak 10 Søknad fra Australian Shepherd Klubb Norge
– krav til kjent øyelysingsstatus
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i
NKK for rasen australian shepherd. Kavet 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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges
søknaden for rask saksbehandling.
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 01.07.2019
Sak 11 Søknad fra Norsk Miniature American Shepherd Klubb
– Maksimumsgrense for antall registrerte valper etter samme hannhund
Vedtak:

Sunnhetsutvalget er veldig positive til at NMASK ønsker å forebygge matadoravl. SU
mener imidlertid det er for tidlig å innføre et sentralt krav om øvre antallsbegrensning
på registrerte avkom etter samme foreldredyr, siden rasen kun har hatt registrering i
NKK i litt over et år, og det er vanskelig å spå hvordan registreringstallene for denne
rasen vil utvikle seg de nærmeste årene. En registreringsrestriksjon kan tidligst
oppheves etter 3 år (jf. HS-vedtak 31/15 fattet 25.02.2015), og dette vil gjøre det
vanskelig å justere antallsbegrensningen korrekt i forhold til rasens størrelse. SU ber
derfor Norsk Miniature American Shepherd Klubb om å behandle saken på et nytt på
årsmøte om 1-2 år. Saken kan deretter behandles av Sunnhetsutvalget på nytt. I
mellomtiden oppfordres klubben til å ha anbefalinger på klubbnivå angående øvre
antallsbegrensninger.
Sak 12 Søknad fra Norsk Tibetansk Terrier Klubb
– Maksimumsgrense for antall registrerte valper etter samme hund
Vedtak:
Det innføres en øvre antallsgrense på 30 avkom registrert etter samme hund for rasen
tibetansk terrier.
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.
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall
avkom er nådd.
Det er mulig å søke om dispensasjon til 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.
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.07.2019.
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.

Sak 13 Norsk Buhundklubb - Henvendelse angående NKKs screeningsystem for HD
Vedtak:
SU ber administrasjonen utarbeide et svarbrev til Norsk Buhundklubb i tråd med hva
SU ble enige om under møtet. Svarbrevet sendes til SUs nestleder, HS-representant,
samt et annet medlem for godkjenning før det sendes raseklubben. SU anbefaler at
et utvalg av NKK-avleste røntgenbilder kvalitetssikres av det nordiske røntgenpanelet
ved at panelet avleser bildene på nytt, og gir en statistisk rapport i etterkant.
Protokolltilførsel: SUs leder Marte Ottesen (HD-avleser) foreslo å erklære seg inhabil, men
SU ønsket henne tilstede under behandling av saken, slik at hun hadde mulighet til å komme

med opplysninger angående HD-avlesninger. SUs nedsteder, Karin U. Stormoen, ledet
behandlingen av denne saken. Marte Ottesen forlot møtet under utforming av vedtaket.
Sak 14 Dispensasjon fra NKKs antidopingreglement
Vedtak:
SU ønsker en statistikk over dispensasjoner fra antidopingreglementet før vedtak
rundt retningslinjer for dispensasjoner fattes. Saken utsettes derfor fram til denne
informasjonen foreligger. SU oppfordrer til økt satsning på dopingkontroll ved
offisielle prøver og utstillinger.
Sak 15 Divergerende resultater fra gonioskopiundersøkelser
Saken ble behandlet etter sak 7
Vedtak:
SU finner det særdeles alvorlig at det foreligger svært divergerende resultater fra
gonioskopiundersøkelser av samme hund innenfor et kort tidsintervall. Inntil videre
bør resultater av gonioskopiundersøkelser brukes med forsiktighet i avl. SU vil
kontakte Den Norske Veterinærforening (DNV) og utfordre dem angående
kvalitetssikring og standardisering av gonioskopiundersøkelser og
autorisasjon/reautorisasjon av øyelysere. DNV vil få en kort tidsfrist til å besvare
henvendelsen.
SU kommuniserer problematikken rundt gonioskopiundersøkelser via brevs form til de
raseklubbene som bruker denne undersøkelsen som avlsverktøy. SU vil komme tilbake
til raseklubbene med informasjon og eventuelle forslag til tiltak etter at vi har fått
svar fra DNV.
Sak 16 Kurs og seminarer
Avholdt siden forrige SU-møte:
 Avlsrådskurs
 Oppdretterskolen del 1
 Oppdretterskolen del 2

26.-27. januar 2019, Mastemyr (Akershus)
30.-31. mars 2019, Telemark
9.-10. mars 2019, Hedmark/Oppland

Planlagte møter:
 Brachycephalseminar, Jane Ladlow
 Dog Health workshop
 NKU-DNA
 NKU-VK
 Oppdretterskolen del 1
 Oppdretterskolen del 2
 NKKs Forskningsforum hund

12. juni 2019, Oslo
31. mai-1. juni 2019, England
18. september 2019, Oslo
19.-20. september 2019, Oslo
26.-27. oktober 2019, Rogaland
19.-20. oktober 2019, Hordaland
Høsten 2019, Oslo

Sak 17 Dato for neste møte

Vedtak:
SU avventer med å sette dato for neste møte til dato for NKKs Forskningsforum hund
blir satt, slik at disse to hendelsene kan legges til samme dato.
Sak 18 Eventuelt
18-1. Norsk-svensk samarbeid om HD-indeks
Frode Lingaas orienterte om arbeidet mot en felles HD-indeks med Sverige.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.
18-2. Genressurssenteret og frysing av sæddoser fra norske hunderaser
Frode Lingaas orienterte om møte mellom NKK og Genressurssenteret 07.05.2019.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.
18-3. Info om Robinows syndrom
Nina Hansen orienterte om ny forskning rundt Robinow-liknende syndrom på brachycephale
hunderaser, og at NKUs vitenskapelige komité arbeider med problemstillingen.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.
18-3. Søknad fra Norsk American Miniature Shepherd-klubb angående krav til kjent HD/AD-status.
Norsk American Miniature Shepherd-klubb (NMASK) søkte SU våren 2019 om krav til kjent
HD- og AD-status på foreldredyr for registrering av valper. Myndigheten til å avgjøre slike
krav var på det tidspunktet delegert til NKKs administrasjon, men administrasjonen ønsket at
SU uttale seg angående delegeringen av denne myndigheten før vedtak ble fattet.
Raseklubben fikk derfor informasjon om at deres ønske om krav til kjent HD- og AD-status
ikke ville bli behandlet av SU før høsten 2019. I lys av sak 8 på dette møtet (Delegering og
dokumentasjonskrav ved innføring og oppheving av krav om kjent HD- og AD-status) ble
imidlertid NMASKs søknad tatt opp likevel, under Sak 18 Eventuelt.
Vedtak:
SU har behov for å utarbeide faglige retningslinjer for hvordan liknende saker skal
behandles (herunder hvilke krav til dokumentasjon som må fremlegges, og hvordan
disse skal vektes) før vedtak kan fattes. Saken utsettes derfor til neste SU-møte.
Møte ble hevet kl. 15.28.

