
 
 

Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget 2019-2 
Avholdt i NKKs lokaler på Holmlia onsdag 07.11.2019, kl. 10.00 

 
 

Tilstede: Marte Ottesen 
  Karin Undall Stormoen 
  Frode Lingaas (forlot møtet etter vedtak nr. 2 i sak 16) 
  Christian Geelmuyden 
  Friedrich Birkmar 
  Anita Inderdal 
 
Fra NKKs administrasjon   
  Henriette Sæbø 
  Astrid Indrebø  
  Nina Hansen  
  Maria Kjeldaas Johannessen (sekretær) 
 
Forfall:   Terje Lindstrøm 
 
  
 
 
Til behandling forelå følgende saker:  
 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling           

Vedtak: 
Innkallingen ble godkjent. 
 

 
Sak 2 Godkjenning av protokoll         

Vedtak: 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

Sak 3     Informasjon fra helseavdelingen          
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 
 
 

Sak 4  Informasjon rundt alvorlig sykdom hos hund i Norge     
  
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering. Sunnhetsutvalget berømmer alle involverte parter i 
saken, som alle har gjort et stort og godt arbeid. Imidlertid er SU svært kritisk til at det 
ikke eksisterer god kunnskap om normalvariasjonen rundt helse og sykdom hos hund i 
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offentlige instanser. Det er åpenbart et stort behov for forskningsmidler til helse på hund. 
Ved et evt. nytt sykdomsutbrudd bør NKK sørge for at andre lands kennelklubber får 
informasjon direkte fra NKK, og ikke bare via FCI. Sykdomsutbruddet viser også behovet 
for obligatorisk ID-merking av hund, slik at man har oversikt over populasjonen. 
 

    
Sak 5    Rapport fra NKUs vitenskapelige møter (NKU/VK og NKU/DNA)     

 
Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 

 
 

Sak 6     Oppfølging av saker fra forrige møte       
  

Forslag til vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 

 
 

Sak 7 NKKs arbeid med helse og velferd hos brachycephale raser     
  
NKKs administrasjon informerte om NKKs nye helseprogram med BOAS-gradering for rasene 
mops, engelsk bulldog og fransk bulldog. SU fikk også innblikk i arbeidet som førte fram til dette 
helseprogrammet (initiativ fra raseklubber og NKKs Brachycephalråd, seminar ved forsker Jane 
Ladlow, møter med raseklubber og NKKs administrasjon, BOAS-graderingskurs for veterinærer, 
nye nettsider om BOAS for veterinærer og hundeeiere/oppdrettere, og nytt IT-system). Videre fikk 
SU informasjon om at det innen kort tid blir obligatorisk for eksteriørdommerne å fylle ut BSI-
skjema for raser som er oppført i BSI. Dommeren kommer ikke videre i IT-systemet for 
bedømmingen av neste rase, hvis ikke BSI-skjema er fylt ut. 
 

Vedtak:   
NKKs Sunnhetsutvalg tar informasjonen til orientering, og har følgende kommentar: NKKs 
raseklubber og administrasjon har gjort et godt arbeide for å fremme helsen til 
brachycephale hunderaser gjennom å arrangere seminar, produsere informasjonsmateriell, 
og ikke mist gjennom igangsetting av helseprogrammet for BOAS. SU vi imidlertid anbefale 
at NKK følger opp tettere det arbeidet som eksteriørdommerne gjør mot de eksteriøre 
overdrivelser som kan føre til helseproblemer. Dommere får i dag ikke noen tilbakemelding 
om hvordan BSI-rapportene følges opp i avlsarbeidet. SU er svært positive til at BSI-
rapportene nå blir obligatoriske digitalt. Dommere bør også oppfordres til å kommunisere 
eksteriøre overdrivelser i sine kritikker til hundeeier, dette gjelder også i de tilfellene 
overdrivelsene er så lite uttalt at de ikke påvirker premiegraden.  
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Sak 8  Gonioskopi – oppfølging          
 
Vedtak: 
SU ser positivt på at NSVO er i gang med å gjennomføre samlinger hvor hensikten er å få 
øyelyserne mere samstemte mht. diagnosesetting. Imidlertid er ikke SU fornøyd med 
kvalitetssikringen av gonioskopiundersøkelsene.  SU vil derfor kontakte DNV/NSVO for en 
konkretisering av tiltak for kvalitetssikring. Frem til en tilstrekkelig kvalitetssikring av 
gonioskopiundersøkelsene foreligger, vil SUs råd rundt gonioskopiundersøkelser være «For 
hunder som brukes i avl, bør resultater av gonioskopiundersøkelser kun vektlegges hvis 
disse har blitt utført av en diplomat i oftalmologi.» 

 
 

Sak 9   Norsk Buhundklubb – oppfølging rundt HD-diagnoser     
  

Vedtak: 
SU ber administrasjonen utarbeide et nytt 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 er fornøyd med 
overenstemmelsen mellom NKKs avlesere og NKUs røntgenpanel i pilotprosjektet med norsk 
buhund, og presiserer at det ikke vil bli aktuelt å offentligjøre individbaserte HD-diagnoser 
fra dette prosjektet. Eiere som ønsker å få nye offisielle HD-resultater på sine hunder, må 
anke til NKUs røntgenpanel på vanlig måte. Viser for øvrig til en grundig sluttrapport fra 
NKKs HD-gruppe. Rapporten kommer med ulike forslag til tiltak, og disse er vurdert av NKKs 
Hovedstyre og administrasjon. Iverksettelse av en del tiltak er underveis. Mer informasjon 
fins på www.nkk.no.  

 
 

Sak 10  Mops – Søknad om krav til kjent patellastatus      
  

Vedtak: 
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av rasen 
mops. Undersøkelsen må være gjort ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har 
avtale med NKK slik at resultatet blir registrert på DogWeb. 
Ved bruk av utenlandske hunder: Kopi av hundens patellaattest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb for 
enkelte spesifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som Norge. For 
andre land kan resultatet ikke legges inn i DogWeb, men kan gjelde som «kjent 
patellastatus» for registrering av valper. Det kan søkes om dispensasjon for bruk av 
utenlandske hunder. En begrunnet søknad sendes NKK som forespør raseklubb før vedtak 
fattes.  
Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossen sæd som er frosset før restriksjonen 
tredde i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. 

 
Kravet trer i kraft for paring foretatt fra og med 01.01.2020 
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Sak 11 Pinscher – Søknad om krav til kjent øyelysingssatus  
     

Vedtak: 
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK 
for rasen Pinscher. 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 for paring foretatt fra og med 01.01.2020 

 
 
 

Sak 12  Ungarsk vizsla – Søknad om antallsbegrensning Ungarsk vizsla korthåret og strihåret 
Vedtak 
SU avslår søknad fra Ungarsk vizsla Norge om antallsbegrensning på 15 avkom etter 
samme foreldredyr for rasene ungarsk vizsla korthår og ungarsk vizsla strihåret, da vi 
savner oversikt over rasepopulasjonen i de mest aktuelle samarbeidsland (se NKKs 
Avalsstrategi, pkt. 4.3). Hvis det skal innføres en øvre grense, bør den etter SU sin mening 
settes noe høyere enn 15 avkom. Rasene er tallmessig veldig små i Norge og derfor helt 
avhengige av stadig bruk av utenlandske avlshunder for å kunne drive fremtidsrettet avl og 
sikre genetisk variasjon. Ved en eventuell ny søknad må klubben vedlegge oversikt over 
populasjonen også i de mest aktuelle samarbeidsland. 

 
 

 
Sak 13 Chihuahua - Søknad om avlssperre på hunder med fargen merle      

Vedtak 
NKKs Hovedstyre (HS) har tidligere vedtatt av det ikke skal være mulig å innføre automatisk 
avlssperre ved registrering av valper med diskvalifiserende farge iflg. rasestandarden (HS-
vedtak 149/16). SU mener imidlertid at raseklubber kan søke om å innføre avlssperre på 
hunder med fargen merle (Mm) i raser hvor denne fargen er diskvalifiserende iflg. 
rasestandarden, basert på høy risiko for alvorlig sykdom hos homozygote hunder (genotype 
MM). Etter søknad fra Norsk Chihuahuaklubb innføres automatisk avlssperre på valper 
fra foreldre med fargen merle. 
 
Kravet trer i kraft for paring foretatt fra og med 01.01.2020  
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Sak 14 Chihuahua - Søknad om antallsbegrensning      
  

Vedtak 
NKKs Sunnhetsutvalg (SU) er svært positiv til at Norsk Chihuahuaklubb ønsker å motvirke 
matadoravl. Norsk Chihuahuaklubb har ansvaret for to varianter av rasen chihuahua: 
Chihuahua korthåret og chihuahua langhåret. Disse varianter kan krysspares, og ifølge 
NKKs database DogWeb, blir denne muligheten tatt i bruk i relativt stor grad. Når man 
beregner populasjonsstørrelse for chihuahua, må man derfor se på de to variantene samlet. 
Raseklubbens søknad om en begrensning på 55 avkom blir ved en slik populasjonsberegning 
langt lavere enn den faglig anbefalte grensen på 5% av hunder registrert siste 5 år for 
middels store raser (og 2% for antallsmessig store raser), j.fr NKKs Avlsstrategi pkt. 4.3. 
Raseklubbens søknad avslås derfor. Hvis raseklubben ønsker at det skal innføres en øvre 
grense, bør den etter SU sin mening settes høyere enn i inneværende søknad, og samsvare 
med de faglige anbefalingene. Fram til evt. ny søknad og evt. nytt vedtak foreligger, 
oppfordrer SU til fortsatt krysning mellom de to ulike hårlagsvariantene, og at oppdretterne 
- også uten en antallsbegrensning - søker å spre avlen på flest mulig ulike individer.  

 
 

Sak 15 Cavalier king charles spaniel – Søknad om krav til kjent hjertestatus   
  

Vedtak 
Det innføres krav om kjent hjertestatus for foreldredyr av rasen cavalier king charles spaniel 
for registrering av valper i NKK. Undersøkelsen må være foretatt etter fylte 3 år. Dette 
innebærer at nedre aldersgrense for paring er 3 år. Foreldredyr mellom 3 og 6 år må ha en 
hjerteundersøkelse foretatt senest 12 måneder før paring. Foreldredyr som har fylt 6 år må 
ha minst en hjerteundersøkelse etter fylte 6 år, men den kan være foretatt mer enn 12 mnd. 
før paring.   
 
Med kjent hjertestatus menes for rasen cavalier king charles spaniel enten auskultasjon 
eller ultralydundersøkelse foretatt av veterinær godkjent av NKK og Norsk Forening for 
Veterinær Kardiologi, der resultatet publiseres i DogWeb.    
 
Hunder skal undersøkes i det landet hunden er registrert, og eier bor. Ved bruk av 
utenlandske hunder må kopi av hundens hjerteattest legges ved registreringsanmeldelsen. 
NKK godkjenner auskultasjonsresultater fra land med liknende graderingssystem og 
godkjenningssystem for veterinærer. Resultater fra øvrige land registreres i DogWeb som 
«kjent status». 
Det kan søkes om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet søknad sendes 
NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes.  
Det gis generell dispensasjon for bruk av sæd som er frosset før kravet trådte i kraft, og 
hvor hunden ikke lenger er i live. 
 
Kravet trer i kraft for paring foretatt f.o.m 01.01.2020.* 
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For hunder som er 6 år eller mer når kravet trer i kraft, og allerede har attest fra en 
hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år, frafaller kravet om godkjent veterinær. 
 
* Protokolltilførsel: Kravet er utsatt til IT-tekniske løsninger er klare.  
 

 
Sak 16 Dachshund – Søknad om krysningsforbud mellom ulike varianter    
  

Vedtak 
1. Paring mellom størrelsesvarianter 
NDKF søknad om at størrelsesvarianter av dachshund ikke kan pares med hverandre uten at 
hver enkelt paring godkjennes av klubbens sunnhetsutvalg og styre avslås, på bakgrunn av 
HS-vedtak 30/17 og 97/17, som slår fast at å stramme inn regler for krysning mellom 
varianter som har vært tillatt å krysse gjennom svært mange år, vil være i strid med faglige 
anbefalinger og generelle tendenser i den kynologiske verden. 
 
SU presiserer at iflg «FCI General and breed-specific guidelines about crosses of breeds and 
breed varieties» kan krysning av størrelsesvarianter kun gjøres med nærmeste 
størrelsesvariant.  
 
 
2. Paring rød x merle  
Ved paring av en dachshund hund med fargen merle (Mm) med en rød hund, vil røde valper 
bli registrert med avlssperre dersom merle-fargen ikke kommer tydelig fram på røde valper 
(dvs. dersom de ikke ut ifra fargen kan registreres som rød/merle). Ønsker oppdretter å 
registrere de røde valpene uten avlssperre, må de DNA-testes før registrering. Avlssperren 
kan også oppheves i ettertid dersom hunden DNA-testes for merle på et senere tidspunkt. 
En forutsetning er at resultatet av DNA-testen må registreres i DogWeb. 
 
For registrering i DogWeb forutsettes det at prøven tas av veterinær og at det laboratoriet 
som benyttes er godkjent av NKK for å utføre analysen.  
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2020. 
 
3. Paring mellom hårlagsvarianter 
Paring mellom en strihåret og en langhåret dachshund skal ikke foretas; eventuelle valper 
etter slik kombinasjon vil registreres med avlssperre. Paring mellom strihår og korthår kan 
kun foretas dersom det foreligger en godkjent DNA-test som viser at den korthårede 
hunden ikke bærer gen for langhår. Ved brudd på dette kravet vil de strihårede valpene 
registreres med avlssperre; avlssperren kan kun oppheves dersom en godkjent DNA-test 
viser at de ikke bærer gen for langhår. Bakgrunn for vedtaket er at hunder med 
genvarianten som gir strihår og som samtidig er homozygote for genvarianten som gir 
langhår, vil få en pels som er svært lite hensiktsmessig for en jakthund og som vil kunne 
medføre velferdsproblemer for hunden.  

 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2020. 
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Sak 17 Kurs og seminarer          

Vedtak: 
Informasjonen ble tatt til orientering 

 
 
Sak 18 Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet      
     
 
Sak 19 Ny møtedato  

Neste møtedato: Onsdag 29.04 2020 kl. 10-15 
 

         
Møtet ble hevet kl. 14.48 
 


