Protokoll fra møte i Sunnhetsutvalget 2020-1
Avholdt elektronisk på Teams torsdag 19.11.2020, kl. 10.00

Tilstede:

Astrid Indrebø
Karin Undall Stormoen
Frode Lingaas
Christian Geelmuyden
Lena Haugland
Anita Inderdal
Terje Lindstrøm

Fra NKKs administrasjon:
Kim Bellamy
William Bredal
Nina Hansen (sekretær)

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 1

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Årstall i møtedato rettes fra 2019 til 2020.
Innkallingen godkjennes.

Sak 2

Godkjenning av protokoll SU 2019-2
Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 3

Valg av nestleder
Terje Lindstrøm velges som nestleder.

Sak 4

Informasjon fra helseavdelingen
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.

Sak 5

Informasjon om møte i NKU-DNA/VK
Møtet som skulle vært avholdt i september 2020 ble utsatt pga. COVID-19.
Vedtak:

Norsk Kennel Klub
Informasjonen tas til orientering.

Sak 6

Oppfølging av saker fra forrige møte
A. Presisering av vedtak SU-sak 15/2019-2: Cavalier king charles spaniel – søknad om
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 maksimalt 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 om kjent hjertestatus i spesielle tilfeller. En
begrunnet søknad sendes NKK i god tid før paring. NKK 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 så snart de IT-tekniske løsningene er klare.
Administrasjonen informerer klubben fra hvilken dato kravet gjelder.
For hunder som har en hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år datert før
01.01.2021, frafaller kravet om godkjent veterinær.
Bakgrunn: Ifølge det opprinnelige SU-vedtaket (15/2019-2) skulle kravet tre i kraft
01.01.2020 og IT-løsningen var planlagt klar til denne dato, men ble utsatt da
kompleksiteten i ordningen krevde større endringer i IT-systemet. Muligheten til å få
utført hjerteundersøkelse og innregistrert i DogWeb har vært tilgjengelig siden
27.02.2019. Dette er bakgrunnen for endring av siste del av dagens vedtak.
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B. Oppfølging av SU-sak 16 /2-2019: Norske Dachshundklubbers Forbund
Bakgrunn:
NDF påklaget enkelte av vedtakene som ble gjort av SU i sak 16/2-2019. Brevet til NDF
som ble sendt fra sekretariatet i etterkant av forrige SU-møte, var svært kortfattet og
inneholdt kun opplysninger om de konkrete vedtakene og ingenting om bakgrunnen
for SU sin beslutning. NDF ønsker ny behandling av sak 16.1 og 16.3. I brev klubbens
styre sendte NKK i etterkant av at SU sine vedtak var publisert, klargjør de hva som var
ment i deres søknad og ønsker presisering av enkelte formuleringer.
SUs sekretariat i samarbeid med SUs leder sendte 25.02.2020 et utfyllende svar til
NDF, hvor bakgrunnen for vedtakene er detaljert beskrevet.
Ad sak 16.1/2-2019 Presiserig
Vedtak:
SU ønsker å gjøre en presisering i vedtak i sak 16.1/2-2019 og vedtok følgende ordlyd:
NDFs søknad om at standard dachshund ikke kan pares med andre størrelsesvarianter
uten at hver enkelt paring godkjennes av klubbens sunnhetsutvalg og styre, avslås.
Dette er i overensstemmelse med 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.
Bakgrunn: Vedtaket fra 07.11.19 kunne tolkes dithen at NDF også søkte om forbud
mot paring mellom variantene dverg og kanin, noe de ikke gjorde. Det er derfor
presisert i vedtaket at NDF sin søknad kun gjaldt forbud paring mellom standard og
andre størrelsesvarianter.
Ad sak 16.3 /2-2019 Presisering
Vedtak:
«SU avslår NDF sin søknad om at det innføres forbud mot paring mellom langhåret og
korthåret dachshund.
SU innvilger NDF sin søknad om at det innføres forbud mot paring mellom en strihåret
og en langhåret dachshund; eventuelle valper etter slik kombinasjon vil bli registrert
med avlssperre.
SU avslår NDF sin søknad om forbud mot paring mellom strihåret og korthåret
dachshund. SU vedtar imidlertid at paring mellom strihår og korthår 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; denne 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.
De vedtatte kravene trer i kraft for paringer foretatt fra og med 01.01.2020».
Bakgrunn: Det framgikk ikke av vedtaket fra 07.11.19 at SU avslår NDF sin søknad om
at det innføres forbud mot paring mellom langhåret og korthåret dachshund.
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C. Oppfølging av SU-sak 8 /2019-2: Gonioskopisaken
Vedtak:
SU ber administrasjonen kontakte DNV/NSVO og be om en tilbakemelding på brevet
av 31.01.2020.
D. Oppfølging av SU-sak 2020: Mandat NKKs Brachycephalråd
Vedtak:
SU ber administrasjonen sende forslaget på høring i overenstemmelse med HS-vedtak
10/20.
E. Oppfølging av SU-sak 9/2019-2 Norsk Buhundklubb-oppfølging rundt HD diagnoser
Vedtak:
På bakgrunn av brev fra NKKs administrasjon 23.01.2020 og brev fra SU-leder
23.10.2020 anser SU oppfølging av saken som fullført i henhold til SU vedtak 9/20192. SU ber administrasjonen kontakte Norsk Buhundklubb for oppklaring av evt.
misforståelser i siste kommunikasjon.

Sak 7

Informasjon om BOAS-gradering
Vedtak:
SU er så langt fornøyd med screeningprogrammet som er tatt i bruk for BOAS-gradering
etter modell fra den anerkjente forskningen til BOAS-gruppen ved University of
Cambridge. Dette gir raseklubbene mulighet til utvalg av avlsdyr som kan bidra til en
bedre dyrevelferd i rasen. SU berømmer det arbeid administrasjonen og klubbene har
gjort så langt. SU anbefaler administrasjonen å prioritere en kommunikasjonsstrategi for
informasjon om det arbeidet som gjøres.

Sak 8

Norsk Miniatyrhundklubb – søknad om krav til kjent patellastatus
Vedtak:
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av
rasene mittelspitz, kleinspitz, prazsky krysarik, griffon belge, griffon bruxellois, petit
brabancon, papillon, phalene, japanese chin, king charles spaniel og meksikansk
nakenhund, variant miniatyr og mellom. 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.
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Det gis generell dispensasjon ved bruk av frossensæd som er frosset før restriksjonen
trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.03.2021.

Sak 9

Norsk Miniatyrhundklubb – søknad om forbud mot krysning mittelspitz og kleinspitz
Vedtak:
SU har ikke mandat til oppheving av HS vedtak 97/17. SU er av den oppfatning at HSvedtakt bør opprettholde og innstiller til HS å opprettholde vedtaket.

Sak 10 Norsk Affenpinscherklubb – søknad om krav til kjent patellastatus
Vedtak:
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av
rasen affenpinscher. 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
trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.03.2021.

Sak 11 Norsk Grand Danois Klubb – søknad om videreføring av avlsforbud for avkom
innavlsgrad 12,5 % eller mer
Vedtak:
NKKs Sunnhetsutvalg vedtok å innføre følgende forbud på permanent basis etter
enstemmig vedtak på NGDKs årsmøte 2019: Valper av rasen grand danois som er født i
Norge og som har innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % vil automatisk bli registrert med
avlssperre.
Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5
generasjoner bakover). Det gis mulighet til å søke om dispensasjon før paring i spesielle
tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. 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.
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Forbudet trer i kraft straks det tidsbegrensede forbudet utgår 01.04.2021.
Bakgrunn: I 2015 besluttet HS å vedta SU sin innstilling om å etterkomme NDGK sin
søknad om å innføre at valper med innavlsgrad lik eller høyere enn 12,5 % automatisk skal
registreres med avlssperre. Ordningen ble gjort midlertidig med en varighet på 5 år og
trådde i kraft 01.04. 2016.

Sak 12 Norsk Grand Danois Klubb – søknad om krav til kjent øyelysingsstatus
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK
for rasen grand danois. Kavet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må
være foretatt maksimalt ett år før paring. Norskregistrerte hunder skal øyelyses i Norge
og resultat blir direkte registrert på ECVO-skjema i DogWeb av autorisert øyelyser som
utfører undersøkelsen.
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 paringer foretatt f.o.m. 01.06.2021.

Sak 13 Norsk Chihuahuaklubb – (ny) søknad om antallsbegrensning
Vedtak:
På bakgrunn av god dokumentasjon fra Norsk Chihuahuaklubb angående utstrakt bruk av
tett linjeavl på populære hanner gjennom videre utstrakt bruk av de populære hundenes
barn og barnebarn, vedtok SU å etterkomme klubbens søknad om antallsbegrensning for
maksimalt antall avkom etter samme foreldredyr. SU sitt vedtak 14/2-2019 oppheves og
erstattes av følgende:
Det innføres en øvre antallsgrense på 55 avkom registrert etter samme foreldredyr for
rasen chihuahua samlet for begge variantene. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere
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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 gis mulighet for 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.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.03.2021.

Sak 14 Presisering av regelverk ved helseundersøkelser og hvor disse skal utføres
Vedtak:
Regelverket ved helseundersøkelser (screeningprogrammer) presiseres slik:
For norskeide hunder registrert i NKK skal helseundersøkelser (screeningprogrammer)
utføres i Norge av NKK-godkjent veterinær. Det kan i særskilte tilfeller søkes dispensasjon
fra denne regel. Begrunnet søknad må i så fall foreligge før undersøkelsen blir utført.
SU ber administrasjonen om at presiseringen kommuniseres ut i dertil egnede fora.
Bakgrunn:
Manglende presisering i tidligere tekster og vedtak om øyelysing om hva som godtas for
registrering i DogWeb i forhold til andre helseundersøkelser hvor dette framgår
tydeligere. Det har det siste året kommet flere saker hvor oppdrettere misforstår hva som
kan godkjennes. Dette har i hovedsak vært oppdrettere som bor i Nordland, Troms og
Finnmark fylke hvor det pr. d.d. ikke er noen fastboende øyelysere eller det er lang
geografisk avstand til øyelyser.
Administrasjonens ønsker en presisering av regelverket fra SU for å unngå framtidige
misforståelser.

Sak 15 Klubbattester for screeningundersøkelse
Vedtak:
NKK har nedlagt store ressurser i arbeidet med å tilrettelegge for kvalitetssikrede
screeningresultater som skal være tilgjengelig i DogWeb, basert på kvalitetssikrede
prosedyrebeskrivelser, utdanning/godkjenning av veterinærer samt tilrettelegging av
datasystemer.
Kvalitetssikrede diagnoser er avgjørende i avlsarbeidet, og vil også danne grunnlag for
fremtidige rasespesifikke indeksberegninger. Veterinærer som har inngått avtale med NKK
om å delta i offisielle screeningprogram, er pålagt å benytte de til enhver tid gjeldende
prosedyrebeskrivelser og attester samt å påse at alle diagnoser registreres i DogWeb.
SU presiserer at det er svært uønsket at raseklubber tilbyr egne attester og frivillig
registrering av helseresultater på klubbnivå i stedet for å oppfordre medlemmer til å
benytte de sentrale screeningprogrammene med offisiell innregistrering i DogWeb der
disse finnes for aktuell rase.
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Bakgrunn:
Enkelte klubber benytter egne «klubbattester» for helseundersøkelser der det også finnes
et sentralt tilbud og registrering av resultater i DogWeb. Disse klubbattestene er
utarbeidet for mange år siden, før NKK utarbeidet kvalitetssikrede offisielle attester,
prosedyrebeskrivelser og inngikk avtale med den enkelte veterinæren for diagnostisering,
registrering og kvalitetssikring av kompetanse. Veterinærer som har inngått avtale med
NKK om å delta i offisielle screeningprogram, er pålagt å benytte NKKs til enhver tid
gjeldende prosedyrebeskrivelser og attester samt å påse at alle diagnoser registreres i
DogWeb.
Det er svært uheldig at enkelte klubber fremdeles godkjenner disse uoffisielle attestene
på klubbnivå. Dette er attester som de kvalitetssikrede veterinærene ikke har tillatelse til
å fylle ut. Sikkerheten i diagnostiseringen reduseres, og risikoen for at dårlige resultater
ikke blir registrert i DogWeb øker. Usikkerheten øker i datagrunnlaget for å kunne foreta
fremtidige indeksberegninger. Dette vil virke undergravende de offisielle registreringene i
DogWeb og vil også kunne skape mistillit hos veterinærer og i samfunnet for øvrig.
NKK-godkjente veterinærer har tatt kontakt med administrasjonen og uttrykt frustrasjon
over at eiere kommer med klubbattester som de ønsker skal fylles ut og signeres, men
som veterinæren må avslå, siden de har signert avtale med NKK om å ikke utføre
uoffisielle undersøkelser.

Sak 16 FCI-møte for alle HD-avlesere
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Bakgrunn:
Det har lenge vært planlagt et FCI-møte med alle HD-avlesere og dette var bestem
avholdt 9-10. september 2020 i Danmark. Men på grunn av COVID-19 ble dette avlyst.
Foreløpig nytt planlagt tidspunkt er september 2021 og eventuelt avholde møtet digitalt.

Sak 17 Kurs og seminarer
Avholdt siden forrige møte:
• Dyreetikkonferansen
• BOAS-graderingskurs for veterinærer
• Auskultasjonskurs for veterinærer
• BOAS-graderingskurs for veterinærer
• Oppdretterskolen del 2
• Oppdretterskolen del 1

Avlyst/utsatt pga. COVID-19:
• Oppdretterskolen del 2
• Oppdretterskolen del 1

21.11.1019, Litteraturhuset, Oslo
17.01.2020, Letohallen
29.02.2020, Anicura Dyresykehus, Oslo
28.08.2020, Letohallen
03-04.10.2020, Sandnes
24-25.10.2020, Bodø

21-22.03.2020, Skien
28-29.03.2020, Kristiansand
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• BOAS-seminar, The Kennel Club
• NKU-DNA
• NKU-VK
• NKKs Forskningsforum hund
• BOAS-graderingskurs for veterinærer
• Avlsrådkurs
Planlagte:
• Oppdretterskolen del 2
• Oppdretterskolen del 2
• Oppdretterskolen del 1
• Oppdretterskolen del 1
• NKU-DNA
• NKU-VK

01-02.04.2020, London
sept 2020, Sverige
sept 2020, Sverige
10.11.2020, Oslo
22.01.2021, Letohallen
januar 2021-utsatt til januar 2022
13-14.02.2021 Nordland
06-07.03.2021 Skien
Våren 2021 Kristiansand
Våren 2021 Oslo/Akershus
13.04.2021, Sverige
14.-15.04.2021, Sverige

Sak 18 Eventuelt
Prosjekt om felles HD-indeks med SKK
Vedtak:
I prosjekt om felles HD indeks med SKK anbefaler SU at sekretariatet snarest løfter saken
videre til administrasjonens ledelse og til HS. SU foreslår at om nødvendig bør klubbene
forespørres om mulighet til å bidra med økonomisk støtte til prosjektet. Frode tar snarest
kontakt med SKK for status i prosjektet.
Bakgrunn:
Utredning av muligheter for en felles nordisk HD-indeks.
«Det har vært et ønske fra flere klubber og diskutert i arbeidet med HD-rapporten, at NKK
burde vurdere mulighetene for en gjensidig utnyttelse av HD-data over grensene (de
nordiske) fra land som har en tilsvarende avlesning av bilder. Dette gjelder i første rekke
Norge/Sverige og tanken har vært å vurdere om det er mulig, ønskelig og
kostnadseffektivt med f.eks. en felles norsk-svensk HD-indeks.
Bakgrunnen har vært at det er en stor utveksling av avlsmateriale mellom Norge og
Sverige, dvs. mange norske hunder kan ha en rekke HD-røntgede avkom i Sverige og
motsatt. Det er også import/eksport av avlsdyr, der et nylig ankommet avlsdyr starter på
scratch når det gjelder HD-indeks til tross for at den kan ha hatt mange HD-røntgede
avkom og en sikker indeks fra nabolandet. Man ser for seg gevinster i form av;
1) Sikrere indekser pga. at det ligger flere observasjoner bak hver av indeksene (hhv
den norske og den svenske)
2) Muligheter for en hyppigere oppdateringer av indeksen (enn de 5 gangene som
indeksen kjøres årlig i NKK)
Det vil også være en rekke utfordringer som prosjektet skal se på som;
1) Utfordringer knyttet til overføring av data
2) Ulik korrigering av indeksene (anestesimidler/klinikk mm)
3) Ulike statistiske modeller/vektlegging av grader i modeller brukt i Sverige og
Norge
4) Teknisk dataoverføring
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Det ble derfor startet et arbeid (2018/2019; Sofia Malm, Erling Strandberg, Frode Lingaas)
for å se på hvilke raser som hadde en stor utveksling av avlsdyr, og vurdere hvilke
utfordringer og gevinster som var relevante i en slik vurdering. I slutten av 2018 ble det
sendt en søknad til SKK’s utvecklingsfond, der en søkte midler til å engasjere Erling
Strandberg (SLU) i arbeidet i tillegg til Sofia Malm og Frode Lingaas. Det ble søkt om 200
000 (SEK) fra SKKs utvecklingsfond og avtalen var at NKK skulle bidra med 70 000 (NOK).
Søknaden til SKK ble innvilget i februar/mars 2019. Pga. koronavirus, som ble en stor
utfordring for NKKs økonomi, ble de fleste utviklingsprosjekter (og det norske bidraget)
lagt på is inntil videre. FL har vært i kontakt med Strandberg som sier at bruken av
prosjektmidlene antagelig kan forlenges utover i 2021.
Det ble informert om saken som ble diskutert i SU. Det var enighet om at saken burde
friskes/løftes opp og at adm/ledelsen bør informeres om status i saken. I løpet av tidlig
2021, vil det være nødvendig at NKK gir en tilbakemelding på om vi fortsatt har mulighet
til å støtte prosjektet. Dersom NKK ikke har mulighet til å delta i og bidra til prosjektet er
det sannsynlig at prosjektgruppen også mister støtten på 200’ fra SKKs utvecklingsfond.

Sak 19 Ny møtedato
Neste møtedato: 28.04.2021.

Møtet ble hevet kl. 15.00.
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