AVLSETISKE RETNINGSLINJER FOR AKITA.
Vedtatt på NAK's årsmøte 22.mars 2014
1. Rasestandard.
Akitaens rasetypiske eksteriør skal bevares. Alle avlsdyr bør være utstilt i offisiell klasse og ha
oppnådd minimum VG i kvalitet. Hunder som har diskvalifiserende feil, iflg. Rasestandarden, skal ikke
brukes i avl.
2.

2. Mentalitet.
Avlsdyrene skal være håndterlige og at bør kunne brukes til utførelse av rasens opprinnelige
bruksoppgaver, som for eksempel spor og ettersøk av skadet vilt. Vurdering av mentaliteten blir gjort
på bakgrunn av utstillingskritikker, mental- og sportester, samt erklæring fra hundens eier.

3.

3. Genetiske variasjonen.
For å øke den genetiske variasjonen bør inavlsgraden ligge på maks 3,125% regnet på 5
generasjoner

4.

4. Avlsdebut.
Ingen Akita bør gå i avl før 24 måneders alder grunnet at en del arvelige sykdommer viser seg under
de 3-4 første åren i Akitas liv. Det er derfor positivt om man kan vente med avlsdebut til hunden er fylt
3 år.

5.

5. Matadoravl.
NAK anbefaler at ingen Akita hannhund bør gi mer enn ca 20 avkom og maksimum 4 kull i Norge
under sin levetid. Den bør kun brukes til et kull før 3 års alder og deretter ha maksimum 2 kull/år. Dette
for å forhindre ”matadoravl” og for å øke den genetiske variasjonen innen rasen. Ingen kombinasjon
bør gjøres mer enn to ganger. Dette for å begrense matadoravl samt bidra til å øke den genetiske
variasjonen i rasen. En Akita, som også blir brukt i avl i Sverige bør dog, pga det nære slektskapet
med mange hunder i Sverige, ikke gi maksimalt antallet avkom i Norge.

6.

6. Hofteleddsdysplasi (HD).
Ingen Akita med grad D eller E på hoftene skal gå i avl. Avlsdyr avlest med C hofter kan brukes til ett
(1) kull hvis det vurderes at hunden kan tilføre rasen noe positivt, under forutsetning at hunden selv er
psykisk og fysisk frisk. Avkommene Hd-røntges og resultatene avgjør hvorvidt det er forsvarlig å ta
flere kull på den aktuelle hunden. Disse avkommene skal alltid pares med grad A hunder.
De samme kravene gjelder for importer og semingivere.

7.

7. Øyelysing (ECVO).
Alle avlsdyr skal øyeslyses før paring. Hunder med PRA, arvelig katarakt og entropion skal ikke gå i
avl. Avlshunder bør også øyenlyses minum en gang etter 7 års alder.
De samme kravene gjelder for importer og semingivere.

8.

8. Hofteleddsrøntgen og Øyelysing, generelt.
Akitaer som ikke blir brukt i avl skal hofteledsrøntges og bør øyenlyses minimum en gang i sitt liv.

9.

9. SA og VKH.
Akita med konstatert SA, VKH eller annen autoimmun sykdom skal ikke brukes i avl. Avkommer og
foreldre till syk hund bør ikke gå i avl. For avl med anleggsbærere skal samme rekommandasjoner
gjelde som for avl med HD C. Søsken til hund som har konstatert SA eller VKH bør vente med
avlsdebut till 3 års alder. Dette gjelder også avkommer etter anleggsbeærende forelder. Disse
hundene skal brukes meget restriktivt i avl og ikke pares med kjente eller mulige anleggsbærere for
SA og VKH.
De samme kravene gjelder for importer og semingivere.
Om en hund som allerede gått i avl får diagnosen SA eller VKH skal samtlige eiere till dens avkommer
informeres.

10. 10. Allergi og hudproblem.
Hunder med arvelig hudproblem/andre allergiske symptomer skal ikke brukes i avl før man har sjekket
grunnen til problemet.1
11. 11. Valpeformidling.
Oppdretter skal sende skriftlig informasjon til sunnhetsutvalget om at avlsdyrene oppfyller NAKs
avlsetiske retningslinjer for å få valpeformidling gjennom NAK.

