
PROTOKOLL FRA MØTE I SUNNHETSUTVALGET 

 

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

Onsdag 11.05.2022 kl.10.30-16.00 
           

  

 

  

  
Til stede: Astrid Indrebø 
  Frode Lingaas 
  Terje Lindstrøm 
  Ida Myhrer Grime 
  Ingvild Espelien (deltok ikke ved behandling av sak 18/22) 

Wenche Skogli (deltok ikke ved behandling av sak 17/22) 
Eivind Mjærum (deltok ikke ved behandling av sak 04a/22) 

   
Fra NKKs administrasjon: 
  William Bredal 
  Bettina Bachmann 
  Renate Sjølie (referent) 
 
Meldt forfall: 
  Anita Inderdal 
  Kim Bellamy 
   
 
 
 
 
Til behandling forelå følgende saker: 

 
 
 
Sak 01/22  Godkjenning av innkalling        

 
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes. 

 
 
Sak 02/22  Godkjenning av protokoll SU 2021-2      
  

 
Vedtak:  
Protokollen godkjennes 

 
 

Sak 03/22 Informasjon fra helse- og registreringsavdelingen     
     

 Vedtak: 
 Informasjonen tas til orientering. 
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Sak 04/22  Oppfølging av tidligere saker        

 

 
04a/22  Oppfølging av HS-sak 39/21, 89/21 og 43/22     

   
 
Vedtak: 
SU er positive til at HS har diskutert regelverket og anbefalinger knyttet til maksimal 
innavlsgrad. 
Selv om de fleste norske hunderaser har en gjennomsnittlig økning i innavlsgrad som 
er betydelig lavere enn maksimalgrensen, er det viktig at NKK er i forkant, og i tråd 
med faglige anbefalinger om å ivareta den genetiske variasjonen. 
SU ser frem til at HS tar opp igjen saken så snart den ansees klar til 
realitetsbehandling. 
 
Bakgrunn: 
SU fremmet 14.04.2021 forslag til HS om å innføre en øvre grense for maksimal 
innavlsgrad som tilsier at det ikke skal foretas paringer med innavlsgrad lik eller 
høyere enn 12,5%, beregnet på en 5 generasjoners stamtavle. HS fattet i sak 39/21 
vedtak i tråd med SUs anbefaling. 
I HS-møte 15/21 ble det i sak 89/21 fattet vedtak om å trekke tilbake HS-vedtak 
39/21, i påvente av at saken skulle sendes på høring internt i organisasjonen. Den 
2.desember 2021 ble saken sendt på høring til 105 raseklubber og forbund, med 3 
måneders høringsfrist. Da resultatet av høringen forelå, ble saken på nytt behandlet i 
HS-møte 5/22 i sak 43/22 der HS vedtok å ikke ta saken opp til realitetsbehandling på 
nåværende tidspunkt. 

 

 
04b/22 Oppfølging av HS-sak 10/20 og 105/21       
  

 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Bakgrunn: 
HS vedtok i sak 10/20 at mandatet for NKKs Brachycephalråd skulle sendes på høring. 
Da fristen for tilbakemeldinger utgikk 20.09.2021, innstilte SU ovenfor HS å 
godkjenne mandatet. HS vedtok i sitt møte 18/21 under sak 105/21 å godkjenne 
mandatet til NKKs Brachycephalråd, og ba de aktuelle raseklubbene om å oppnevne 
sine kandidater til rådet.  
I overenstemmelse med HS-vedtak 105/21 har NKKs administrasjon innhentet de 
valgte representanter fra aktuelle raseklubber. 
 

  
04c/22 Valg av SU-representanter til NKKs Brachycephalråd.    

    
Vedtak: 
Sunnhetsutvalget oppnevner følgende representanter til NKKs Brachycephalråd: 
- Wenche Skogli velges som hovedrepresentant 
- Renate Sjølie velges som vararepresentant 
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Bakgrunn: 
Jf. mandatet til NKKs Brachycephalråd skal NKKs Sunnhetsutvalg oppnevne en 
hovedrepresentant og en vararepresentant blant sine medlemmer. 
 
 

 

Sak 05/22 Endring i NKKs utstillingsreglement 

 

 
 05a/22 Utstillingsreglement punkt 3.7 helsestatus 
   

Vedtak:  
SU støtter at følgende tekst i utstillingsreglementet punkt 3.7, «Drektig tispe kan ikke 
delta 30 dager før fødsel, beregnet fra 63 dager etter første paring», endres i tråd 
med NKU-VKs vedtak til «Drektig tispe kan ikke delta på utstilling senere enn 33 
dager etter første paring». 
 
Bakgrunn: 
NKK fremmet sak i februar 2022 til NKU-VK om å endre ordlyden og harmonisere 
reglementet i de Nordiske landene. NKU-VK fattet vedtak i tråd med dette i sak 28 i 
sitt møte i Stockholm 30.mars 2022. 
 
 
05b/22 Vaksinasjonsregler 
 
Vedtak: 
SU anbefaler at NKKs vaksinasjonsregler for hund endres til følgende: 
 
«Alle hunder som skal delta på arrangementer i regi av NKK skal ha gyldig vaksine 
mot valpesyke, parvo og smittsom leverbetennelse. 

• For hunder under 6 måneder, skal siste vaksinasjon ha blitt utført ved 

minimum 12 ukers alder og vaksinens gyldighet er da 1 år 

• For hunder vaksinert ved 6 måneders alder eller eldre, er vaksinens gyldighet 

3 år dersom ikke annet fremgår av vaksinasjonsattesten 

Ved førstegangs vaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato før 
hunden kan delta på NKK arrangement. 
Attest på gyldig vaksinasjon må kunne fremlegges. 
Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan 
forekomme.» 
 
Endringen trer i kraft fra 01.01.2023. 
 
Bakgrunn: 
På nasjonalt nivå arbeides det nå med nye, oppdaterte retningslinjer for vaksinasjon 
av hund i Norge som skal utgis fra Veterinærinstituttet, NMBU-Veterinærhøgskolen 
og Den norske veterinærforening. NKKs vaksinasjonsreglement ønskes tilpasset i tråd 
med denne oppdateringen. 
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Sak 06/22 Standardisering av SUs vedtakstekster   

 
Vedtak: 
Nye vedtakstekster tas i bruk for vedtak fattet f.o.m. 11.05.2022. 
SU delegerer til administrasjonen å kunne innvilge dispensasjon fra krav fattet i 
vedtakene i særlig spesielle tilfeller. 
 
Bakgrunn: 
Det sees et behov for å standardisere vedtakstekstene som fattes av NKKs 
Sunnhetsutvalg. Historien viser at ordlyden har vært noe sprikende i vedtak fattet for 
samme type helsekrav, og det ansees som fordelaktig både for raseklubbene og SUs 
sekretariat at vedtakstekstene for vedtak fattet på samme helsekrav hos de ulike 
raser er likt. Det er også et behov for at NKKs «Regler for registrering av hund» 
samsvarer med SUs vedtakstekster. 
 

 

 
Sak 07/22 Søknad om antallsbegrensning Hvit Gjeterhundklubb   

 
Vedtak: 
Den innførte øvre antallsgrense på 35 avkom justeres opp til 40 avkom som kan 
registreres etter samme hund for rasen hvit gjeterhund. Valper etter paringer foretatt 
etter at øvre grense er nådd, vil bli registrert med avlssperre. Importerte avkom 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 til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet 
søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal 
vedlegges søknaden. 
 
Antallsbegrensningen trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2023 
 
Bakgrunn: 
Raseklubben kan ikke se at antallsbegrensningen er eller har vært til hinder for den 
norske avlen. Klubben oppgir at rasen har vokst mye i antall de siste årene, og 
antallsbegrensningen bør øke i tråd med dette. 
 
Etter søknad til SU 2014-2 om antallsbegrensing for hvit gjeterhund, fattet SU vedtak 
om maksimumsantall på 25 avkom som kunne registreres etter samme hund. 
Vedtaket gjaldt for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2015. 
 
Etter søknad til SU 2016-2 om justering av antall avkom i antallsbegrensningen, fattet 
SU vedtak om maksimumsantall på 35 avkom som kunne registreres etter samme 
hund. Vedtaket gjaldt for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2017. 
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Sak 08/22 Søknad om krav til kjent HD/AD-status Australian Shepherd Klubb Norge 
   

Vedtak:  
NKKs Sunnhetsutvalg avventer behandling av søknaden om kjent status for HD og AD, 
da den ansees som noe foreldet og det synes behov for å avklare søknadens relevans 
ved raseklubbens neste årsmøte. 
SU ber Norsk Australian Shepherd Klubb Norge å fremlegge et årsmøtevedtak fra 
inneværende år for å få behandlet saken videre. 
 
Bakgrunn: 
Australian Shepherd Klubb Norge (ASKN) vedtok på sitt årsmøte i 2018 å søke om 
sentralt krav til kjent status for HD og AD hos foreldredyr av rasen. I perioden 
2018/2019 var avklaring av delegeringen for behandling av slike søknader fremmet 
som sak til HS fra SU, og ASKNs søknad ble avventet behandlet inntil saken var 
behandlet av HS. 
HS-vedtak 46/19 delegerte til SU å vedta innføring eller oppheving av krav til kjent 
HD- og/eller AD-status. SU ba deretter ASKN i brev av 31.07.2019 å sende inn 
relevant bakgrunnsinformasjon, statistikker etc. for endelig behandling av søknaden. 
Dette kom ikke SU i hende før mars 2022. Det fremkom deretter i dialog med ASKN i 
mai 2022, at det var noe uklarheter i om søknaden fortsatt var relevant. Sett i lys av 
at det opprinnelige årsmøtevedtaket til ASKN var fra 2018 har klubben planer om å 
behandle saken på nytt i førstkommende årsmøte.  

 
 
Sak 09/22 Søknad om endring av beskrivelse på HD-resultat Norsk Schnauzer Bouvier Klub 
 

 Vedtak: 
NKKs Sunnhetsutvalg støtter NKKs Hovedstyre i at den påkrevde innsatsen ved den 
forespurte omleggingen på ingen måte står i forhold til nytteverdien. 
 
Saken vedtas ikke. 
 
Bakgrunn: 
Norsk Schnauzer Bouvier Klub (NSBK) fremmet sak for NKKs Representantskap 
høsten 2021 angående utvidet beskrivelse av HD-resultater. Saken dreide seg om at 
HD-resultatene fra NKK til eier var sparsomt begrunnet og at man ofte fikk mer 
utfyllende informasjon og et annet resultat ved å sende røntgenbildene til andre 
land. NSBK foreslo at det skulle være mulig å få bilde av utmåling/vinkler på hoftene, 
samt en mer beskrivende avgjørelse enn det man får per dags dato. 
 
Saken ble avvist i brev til NSBK datert 15.10.2021. Konklusjonen var at Hovedstyret 
anså at en omlegging av systemet for å tilpasse dette til forslaget fra NSBK, ville 
kreve store IT-investeringer, økt saksbehandlingstid og økte utgifter for eier. 
Ordførerne i RS og HS oppfattet at RS ikke var rett instans til å avgjøre en slik sak, og 
henstilte derfor saken, om den var ønsket fremmet videre, til SU som ville være rett 
organ for vurdering. 
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Sak 10/22 Søknad om krav til kjent DNA-status HC HSF4 Norsk Boston Terrier Klubb 
 

Vedtak:  
Det innføres krav om kjent DNA-status for sykdommen arvelig katarakt (Arvelig 
katarakt / Hereditary cataract HC HSF4) hos foreldredyr av rasen boston terrier for 
registrering av avkom i NKK, og minst ett av foreldredyrene må ha testresultat FRI for 
det sykdomsfremkallende genet. 
 
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: 
 

• bruk av utenlandskregistrerte hunder 

• importert frossen sæd 

• sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor 

hunden ikke lenger er i live. 

Forutsetningen for unntakene er at utenlandskregistrert hund eller frossen sæd 
brukes på tispe som er FRI for HSF4-genet. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2023. 
 

Bakgrunn:  
Norsk Boston Terrier Klubb gjennomførte i 2020 en stor helseundersøkelse for rasen. 
På bakgrunn av funn i denne, ønsker klubben å få innført krav om kjent DNA-status 
for arvelig katarakt (HC HSF4) hos foreldredyr for registrering av valper av rasen. 
Norsk Boston Terrier Klubb viser også til at de i sin RAS allerede krever DNA-testing 
av avlsdyr for denne øyetilstanden.  

 
Sak 11/22 Søknad om krav til kjent patellastatus Norsk Boston Terrier Klubb   

 
Vedtak: 
Det innføres krav om offisiell patella-status hos foreldredyr av rasen boston terrier for 
registrering av avkom i NKK. 
 
Undersøkelsen må utføres ved minimum 12 måneders alder av veterinær som har 
avtale med NKK og resultatet blir registrert i DogWeb. 
 
For utenlandskregistrerte hunder må kopi av patellaattest vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultat fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb for 
enkelte sertifiserte land (som Sverige) som har identisk undersøkelsesrutine som NKK. 
Fra andre land kan resultatet ikke legges inn i DogWeb, men gjelder som «kjent 
status» for registrering av valper. 
 
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: 
 

• sæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger 

er i live. 

Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet 
søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal 
vedlegges søknaden.  
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2023. 
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Bakgrunn: 
Norsk Boston Terrier Klubb gjennomførte i 2020 en stor helseundersøkelse for rasen. 
På bakgrunn av funn i denne, ønsker klubben å få innført krav til kjent patellastatus 
hos foreldredyr for registrering av valper av rasen. 
 

 
Sak 12/22 Søknad om krav til kjent patellastatus hos tibetansk spaniel, Norsk 

Miniatyrhundklubb     
 

Vedtak: 
Sunnhetsutvalget anbefaler at krav til kjent patellastatus hos hunder av rasen 
tibetansk spaniel innføres som krav (og ikke kun som en anbefaling) på klubbnivå før 
det innføres på sentralt nivå. Sunnhetsutvalget etterspør også ytterligere 
bakgrunnsinformasjon og begrunnelse for søknaden. 
Saken gjenopptas eventuelt dersom slik dokumentasjon fremlegges.   
 
Bakgrunn: 
Norsk Miniatyrhundklubb ønsker å innføre krav om kjent patellastatus for rasen 
tibetansk spaniel da de ønsker å skaffe seg et større kunnskapsgrunnlag om 
tilstanden hos rasen. I RAS for tibetansk spaniel oppgis det at rasen i utgangspunktet 
ikke er spesielt utsatt for patellaluksasjon. Klubben informerer om at de ikke har klart 
å finne dokumentasjon som belyser hvorvidt patellaluksasjon er en utfordring for 
rasen eller ikke. 

 
 
Sak 13/22 Søknad om øvre grense for innavlsgrad Norsk Lancashire Heeler Klubb 
 
 Vedtak: 
 Sunnhetsutvalget berømmer klubben for at det settes fokus på helse gjennom 

klubbens avlskriterier. 
 Sunnhetsutvalget etterspør grundigere begrunnelse, samt mer bakgrunnsinformasjon 

spesielt med hensyn på helsestatus både i Norge og i andre nordiske land. 
 Rasepopulasjonen i Norge er så liten, at SU ikke finner det hensiktsmessig på 

nåværende tidspunkt å innføre krav til registrering av valper i NKK som tilsier at 
innavlsgraden ikke kan overstige 6,25 % basert på en 5 generasjoners stamtavle. I 
dag er de fleste hundene av rasen registrert med færre enn 5 generasjoners 
stamtavle i NKK, ettersom rasen kun har vært midlertidig FCI-godkjent siden 2016. 

 
Bakgrunn: 
Raseklubben informerer om at det på verdensbasis i dag finnes omtrent 6000 
individer av rasen lancashire heeler, og at kun få av disse individene går videre i avl. 
Klubben anser det som utfordrende å finne individer som ikke er nært beslektede, og 
informerer om at de fleste individene i den norske populasjonen enten er importert 
fra, eller har en eller flere foreldredyr fra, henholdsvis Sverige, Finland, Danmark, 
Nederland eller England. 
Klubben har som avlskriterium på klubbnivå at innavlsgraden ikke skal overstige 
6,25%. 

 
 
 
 



    Norsk Kennel Klub  

 

8 

 

Sak 14/22 Søknad om krav til øyelysing Norsk Lancashire Heeler Klubb 
 
  Vedtak: 

Det innføres krav om kjent øyelysings-status hos foreldredyr av rasen lancashire 
heeler for registrering av avkom i NKK. 
 
Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen skal 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. 
 
For utenlandskregistrerte hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultat fra denne attesten vil bli registrert i DogWeb. 
 
Unntak fra krav om ECVO-skjema gjelder for svenskregistrerte hunder. For disse må 
kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette 
resultatet registreres ikke i DogWeb. 
 
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet 
søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal 
vedlegges søknaden. 
 
 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. 01.01.2023. 
 
Bakgrunn: 
Norsk Lancashire Heeler Klubb (NLHK) viser til at rasen lancashire heeler har flere 
kjente øyetilstander, og spesifiserer dette nærmere i sin RAS. Øyelysing inngår i 
klubbens avlskriterier. 

 
 
Sak 15/22 Søknad om krav til øyelysing Norsk Mops Klubb 
 
  Vedtak: 

Det innføres krav om kjent øyelysings-status hos foreldredyr av rasen mops for 
registrering av avkom i NKK. 
 
Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen skal 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. 
 
For utenlandskregistrerte hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 
registreringsanmeldelsen, og resultat fra denne attesten vil bli registrert i DogWeb. 
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Unntak fra krav om ECVO-skjema gjelder for svenskregistrerte hunder. For disse må 
kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette 
resultatet registreres ikke i DogWeb. 
 
Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i spesielle tilfeller. En begrunnet 
søknad sendes NKK fra oppdretter før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben skal 
vedlegges søknaden. 
 
 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. 01.01.2023. 
 
Bakgrunn: 
Norsk Mops Klubb utførte i 2016 en stor helseundersøkelse for rasen. På bakgrunn 
av funn i denne, ønsker klubben å få innført krav til kjent øyelysings-status hos 
foreldredyr for registrering av valper av rasen. På klubbnivå anbefales øyelysing av 
alle avlsdyr. 

 
 
Sak 16/22 Søknad om krav til BOAS-gradering Norsk Mops Klubb 
 
  Vedtak: 

Det innføres krav om offisiell BOAS-grad hos foreldredyr av rasen mops for 
registrering av avkom i NKK. 
 
Undersøkelsen må utføres: 
 
- maksimalt 24 måneder før paring 

og 
- ved minimum 18 måneders alder 

Undersøkelsen må utføres av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir 
registrert i DogWeb. 
 
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status, forutsatt at tispen har BOAS-grad 0 
eller 1: 
 

o bruk av frossen sæd som er frosset før kravet trådte i kraft og hvor 

hunden ikke lenger er i live  

o bruk av utenlandske hunder fra land der BOAS-gradering ikke er innført 
som standardisert helsetest basert på samme kriterier som i NKK. 

 
Hunder med BOAS-grad som er i strid med Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for 
avl og oppdrett, skal ikke brukes i avl. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2023 
 
Bakgrunn:  
Norsk Mops Klubb ønsker krav til BOAS-gradering hos foreldredyr for registrering av 
avkom, og anbefaler allerede dette på klubbnivå.  
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Sak 17/22 Søknad om krav til BOAS-gradering Norsk Bulldog Klubb 
 
  Vedtak: 

Det innføres krav om offisiell BOAS-grad hos foreldredyr av rasene fransk bulldog og 
engelsk bulldog for registrering av avkom i NKK. 
 
Undersøkelsen må utføres: 
 
- maksimalt 24 måneder før paring 

og 
- ved minimum 18 måneders alder 

Undersøkelsen må utføres av veterinær som har avtale med NKK slik at resultatet blir 
registrert i DogWeb. 
 
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status, forutsatt at tispen har BOAS-grad 0 
eller 1: 
 

o bruk av frossen sæd som er frosset før kravet trådte i kraft og hvor 

hunden ikke lenger er i live  

o bruk av utenlandske hunder fra land der BOAS-gradering ikke er innført 
som standardisert helsetest basert på samme kriterier som i NKK. 

 
Hunder med BOAS-grad som er i strid med Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler for 
avl og oppdrett, skal ikke brukes i avl. 
 
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.08.2022 
 
Bakgrunn:  
Norsk Bulldog Klubb ønsker krav til BOAS-gradering hos foreldredyr for registrering 
av avkom, og har allerede dette som krav på klubbnivå.  

 
 
Sak 18/22 Søknad om forankring av prosess frem mot åpning av stamboken for utvalgte 

krysninger, Norsk Lundehund Klubb 
 
  Vedtak: 

NKKs Sunnhetsutvalg berømmer Norsk Lundehund Klubb (NLK) for det arbeidet som 
er utført i krysningsprosjektet, og støtter fullt ut NLK sitt ønske om å åpne stamboken 
for godkjente F3-hunder (3.generasjons krysningshunder), etter de kriterier som er 
angitt i NLK sitt brev av 08.04.2022. 
 
Bakgrunn: 
Styret og avl- og sunnhetsutvalget i Norsk Lundehund Klubb (NLK) ønsker å legge 
frem åpning av stamboken for utvalgte krysninger av norsk lundehund for sitt 
årsmøte høsten 2022. Som et ledd i dette, ønskes forankring av planene i NKKs 
Sunnhetsutvalg før saken legges frem for medlemmene. I et brev til SU datert 8.april 
2022 gis en grundig bakgrunn og beskrivelse av prosessen. 
HS-vedtak 226/13 presiserer at stamboka for norsk lundehund kan, etter søknad fra 
raseklubben, åpnes slik at X-registrerte hunder eller avkom etter disse kan 
registreres på ordinær måte. 
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Sak 19/22 Orienteringssak: referat fra NKU-VK og NKU-DNA 
 
  Vedtak: 
  Informasjonen tas til orientering. 
 
  Bakgrunn: 

Norsk Kennel Unions Vitenskapelige Komité (NKU-VK) og DNA-gruppen (NKU-DNA) 
hadde møte i Stockholm 29.-31.mars 2022. 

 
 
Sak 20/22 Kurs og seminarer         

  
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Bakgrunn: 
Avholdt siden forrige møte:  

• Forskningsforum hund, 24.november 2021, digitalt 

• Avlsrådskurs, 23.-24.april 2022, Gardermoen 

• Oppdretterskolen del 2, 25.-26.oktober 2021, Sandefjord 

• Oppdretterskolen del 1, 6.-7.november 2021, Oslo 

• Oppdretterskolen del 1, 2.-3.april 2022, Agder 

• Oppdretterskolen del 2, 30.april-1.mai 2022, Oslo 
 
Planlagte: 

• Oppdretterskolen del 1, 17.-18.september 2022, Trøndelag 

• Oppdretterskolen del 1, 29.-30.oktober 2022, Nordvestlandet 

• Oppdretterskolen del2, 1.-2.oktober 2022, Agder 
 

 
 
Sak 21/22  Eventuelt 
   
  Ingen innkomne saker.        
  
 
Sak 22/22 Ny møtedato         

   
Neste møtedato: torsdag 27.oktober 2022 kl.12.00-17.00. 

 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.16.00. 


