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Vektlegging av HD i avlsarbeidet 
 
Utdrag fra sluttrapporten til NKKs HD-gruppe, 2019 (s. 56) 
 
 
HD-status er en av mange viktige egenskaper som skal hensynstas under avlsarbeidet. Hvor mye 
dette skal vektlegges vil variere fra rase til rase, da hyppigheten av HD varierer fra minimal eller 
ingen påvisning hos noen raser, til å være årsak til avliving og nedsatt bruksverdi for en del av 
hundene. NKK sentralt har delegert avlsansvaret for rasene til de ulike raseklubbene. Det er altså 
opp til hver enkelt raseklubb hvordan de vil implementere HD-resultatene i sin avlsstrategi, om man 
ønsker å pålegge oppdretter å ta HD-røntgen, bruke HD indeks, og hvilke HD-diagnoser det er greit 
å avle eller ikke. Hver enkelt oppdretter er ansvarlig for eget oppdrett, men bør følge NKKs og 
raseklubbens regler og retningslinjer. Det er til syvende og sist summen av valgene til alle 
oppdretterne som avgjør hvordan HD-situasjonen vil utvikle seg.  
For noen raseklubber vil det være viktig å vektlegge HD tungt i sin avlsstrategi. Andre raser har få 
problemer med HD, og større problemer med andre sykdommer. Disse raseklubbene bør trolig 
legge mindre vekt på HD, og større vekt på de faktiske problemene. Det er viktig å huske at det ved 
valg av avlsdyr er det viktig å ta hensyn til hele hunden, ikke bare noen få egenskaper. En HD-fri 
hund trenger ikke være et godt avlsdyr, og en hund med en HD grad C kan være en god avlshund 
hvis den har andre egenskaper som er viktige for rasen. Ved å benytte HD-indeksen i avlsarbeidet, 
muliggjør man bruk av avlsdyr som selv ikke har den aller beste HD-statusen, men som har mange 
andre gode egenskaper som er viktige i rasen.  Kombinerer man avlsdyr med en lav indeks med en 
partner med høy indeks slik at den samlede indeksen i kombinasjonen er over 200, vil man likevel 
kunne få avlsmessig framgang for rasen når det gjelder HD. Hunder med HD-grad E er imidlertid 
ikke tillat brukt i avl, uansett samlet indeks for kombinasjonen.  
 


