
PROTOKOLL FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET 

 

Avholdt i Norsk Kennel Klubs lokaler i Nordåsveien 5, Holmlia, 1201 Oslo. 

Onsdag 20.10.2021 kl.10.30 
           

  

 

  

  
Til stede: Astrid Indrebø 
  Christian Geelmuyden 
  Lena Haugland (deltok ikke under behandling av sak 22/21 pga inhabilitet) 
  Terje Lindstrøm 
  Eivind Mjærum 

Frode Lingaas (deltok digitalt via Teams) 
   
Fra NKKs administrasjon: 
  William Bredal 
  Nina Hansen 
  Renate Sjølie (referent) 
  Nina Brogeland Laache (deltok digitalt via Teams) 
 
Meldt forfall: 
  Anita Inderdal 
   
 
 
 
 
Til behandling forelå følgende saker: 

 
 
 
Sak 17/21  Godkjenning av innkalling        

 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes. 

 
 
Sak 18/21  Godkjenning av protokoll        

 
Vedtak:  
Protokollen godkjennes 
 
 

Sak 19/21 Valg av nestleder          
 
 Vedtak: 
 Terje Lindstrøm enstemmig vedtatt som ny nestleder. 
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Sak 20/21  Informasjon fra helseavdelingen       

 
Vedtak:  
Informasjonen tas til orientering. 
 
 

Sak 21/21  Oppfølging av tidligere saker        

 

 
21/a21  Oppfølging av HS-sak 39/21        

 
Vedtak: 
SU avventer behandling av saken inntil høringssvar foreligger og er behandlet, jf HS-
vedtak 89/21. 
 
Bakgrunn: 
HS vedtok i sak 39/21 en endring av pkt.2 i NKKs etiske grunnregler for avl og 
oppdrett vedrørende innavlsgrad, og ba SU vurdere muligheten for å gi nødvendige 
unntak for de fåtallige rasene. I HS-møte 15/21 ble det i sak 89/21 vedtatt å trekke 
tilbake vedtaket i sak 39/21, og sende saken på høring til NKKs raseklubber før saken 
tas opp til videre behandling i HS. 

 

 
21/b21 Oppfølging av HS-sak 10/20         

 
Vedtak: 
SU informerer HS om at det ikke er kommet noen tilbakemeldinger på høringen. SU 
innstiller overfor HS å godkjenne mandatet og be de aktuelle raseklubbene om å 
oppnevne sine representanter. 
SU avventer med å oppnevne sin(e) representant(er) til mandatet er formelt 
godkjent. 
 
Bakgrunn: 
HS vedtok i sak 10/20 at mandat for NKKs Brachycephalråd skulle sendes på høring til 
raseklubbene som omfattes av brachycephalproblematikken. Grunnet 
koronasituasjonen og påfølgende konsekvenser ble oppfølging av vedtaket vesentlig 
forsinket. Da fristen for tilbakemeldinger utgikk 20.09.21, hadde ingen av klubbene 

gitt noen tilbakemelding. 
 

  
21/c21 Presisering av vedtak SU-sak 15/2019: Cavailer king charles spaniel 

-søknad om kjent hjertestatus.        
 

Vedtatt ved behandling på e-post 06.08.2021: 
 
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 med resultat «Fri for bilyd» foretatt maksimalt 12 
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måneder før paring. Foreldredyr som har fylt 6 år må ha minst en hjerteundersøkelse 
med resultat «Fri for bilyd» etter fylte 6 år, men den kan være foretatt mer enn 12 
mnd. før paring. 
  
Med godkjent 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.  
 
For hunder som har en hjerteundersøkelse foretatt etter fylte 6 år datert før 
01.01.2021, frafaller kravet om godkjent veterinær  
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.10.2021 

 
 

Sak 22/21 Søknad om øvre grense for innavlsgrad Norsk Bulldog Klubb   
  

Vedtak:  
Valper av rasene engelsk bulldog og fransk bulldog som er født i Norge og som har 
innavlsgrad lik eller høyere enn 8 % vil automatisk bli registrert med avlssperre. 
Innavlsgraden beregnes basert på en 5 generasjoners stamtavle (valpen selv og 5 ledd 
bakover). 
 
Det gis mulighet for å søke dispensasjon før paring i spesielle tilfeller slik at valpene kan 
registreres uten avlssperre. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK. En uttalelse 
fra raseklubben skal vedlegges søknaden. 
 
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 

 
 
Sak 23/21 Søknad om krav til kjent DNA-status POAG og CDSL     
  Norske Elghundklubbers forbund    

 
Vedtak: 
Det innføres krav for norsk elghund grå om kjent DNA-status for sykdommene primær 
åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst 
(Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) for foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst 
et av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet for hver av 
sykdommene. 
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Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: 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 unntaket er at utenlandsk 
hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende 
genene. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 

 

 
Sak 24/21 Søknad om antallsbegrensning Norske Elghundklubbers Forbund   

 
Vedtak: 
Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, reduseres 
fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli 
registrert i NKK. Dette gjelder også for importerte avkom. Importerte avkom som er født før 
grensen er nådd, registreres på ordinær måte i NKK. 
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er 
nådd. 
 
Det er mulig å søke dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En begrunnet søknad, som 
også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben 
skal vedlegges søknaden. 
 
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 
 

 
Sak 25/21 Søknad om krav om kjent HD-status Norsk Polarhundklubb    

 
Vedtak:  
SU innvilger søknaden til Norsk Polarhundklubb om at det innføres krav om kjent HD-status 
for foreldredyr for registrering av valper i NKK av rasen yakutian laika. 
 
Krav om kjent HD-status gjelder ikke ved bruk av 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. 01.06.2022. 
 

 
Sak 26/21 Søknad om krav om kjent HD-status Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb   

 
Vedtak:  
 
SU innvilger søknaden til Norsk Schnauzer Bouvier klubb om at det innføres krav om kjent HD-
status for foreldredyr for registrering av valper i NKK av rasen schnauzer. 
 
Krav om kjent HD-status gjelder ikke ved bruk av 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. 01.06.2022. 
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Sak 27/21 Søknad om krav om godkjent gjeterhundprøve Norsk Sau og Geit   

 
Vedtak: 
Med henvisning til HS-sak 7/16 avslår SU søknaden fra Norsk Sau og Geit om å innføre krav 
om bestått gjeterhundprøve for foreldredyr for at valper av rasen border collie skal kunne 
registreres i NKK. 
 
Bakgrunn: 
Saken er allerede behandlet av SU i 2015, som oversendte sin innstilling til HS som fattet 
følgende vedtak: 
 
HS-vedtak 7/16: 
a) I tråd med innstilling fra Sunnhetsutvalget vedtok Hovedstyret at ingen raseklubber kan 
stille krav om deltagelse eller godkjent resultat på prøver eller konkurranser (som jaktprøver, 
gjeterhundprøver, utstilling ol) hos foreldredyr for registrering av valper i NKK. 
b) Unntak kan vurderes i helt spesielle tilfeller der prøven eller testen måler en egenskap som 
har stor betydning for hundens velferd. I slike tilfeller kan registreringsrestriksjon kun godtas 
dersom deltagelse på prøven/testen er mulig uten spesiell forberedelse eller trening, slik at 
det ikke bidrar til å ekskludere hunder fra avlen. 
c) Det innføres ikke krav om godkjent gjeterhundprøve for registrering av valper for rasen 
border collie. 
 

 
Sak 28/21 Søknad om krav til kjent DNA-status CEA/CH Norsk Sau og Geit     

 
Vedtak:  
 
Det innføres krav for border collie om kjent DNA-status for sykdommen Collie Eye Anomali / 
Choroidal Hypoplasi (CEA/CH NHEJ1) hos foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at 
minst én av foreldredyrene må ha testresultat FRI for det sykdomsfremkallende genet. 
 
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: 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 unntaket er at utenlandsk 
hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er FRI for CEA/CH-genet. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022. 

 
 
Sak 29/21 Kurs og seminarer         

  
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering 

 
 
Sak 30/21  Eventuelt          
   

Vedtak: 
SU ber administrasjonen utarbeide et notat til HS om å opprettholde sitt vedtak 20/20, og 
oppnevne et fondsstyre i henhold til statuttene § 2. 
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Bakgrunn: 
HS-vedtak 20/20: 
Hovedstyret vedtok å gjøre om bunden egenkapital (Forskningsfondet og 
Dommerutdanningsfondet) til egenkapital som kan forvaltes innenfor fondenes formål. 

 
 
Sak 31/21 Ny møtedato          

   
Neste møtedato: onsdag 11.mai kl.10.30-15.30. 
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.15.00. 


