Referat fra møte i Sunnhetsutvalget
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 25.03.2015 kl 10.00
Tilstede: Torunn Sørbye, Frode Lingaas (t.o.m. sak 8), Karin Undall Stormoen, Christian
Geelmuyden, Friedrich Birkmar, Kristin Wear Prestrud, Astrid Indrebø og Kristin H. Aukrust
(referent)
Forfall: Marte Ottesen og Liv Evjen hadde meldt forfall.
Til behandling forelå følgende saker:
Sak 1

Referat fra møte 28.10.2014
Referatet fra forrige møte var vedlagt innkallelsen
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Sak 1 Presentasjon av SU-medlemmene – forslag til reoppnevning
Hovedstyre fattet på sitt møte 10.12.2014, sak 167/14, følgende:
Hovedstyret vedtok at medlemmene i Sunnhetsutvalget reoppnevnes fram til 01.01.2016:
- Marte Ottesen (leder), Frode Lingaas, Torill Moseng, Karin Undall Stormoen, Christian
Geelmuyden, Liv Evjen, Friedrich Birkmar og Torunn Sørbye (fra HS). NKKs tre ansatte
veterinærer/avlskonsulent er faste medlemmer av utvalget.
HS ønsker at man ved neste oppnevning reduserer antallet medlemmer og vurderer
sammensetningen mht. ytterligere kompetansemessig bredde i utvalget.
Torill Moseng har i etterkant dessverre måttet trekke seg, som følge av sitt nye verv som
President i Den Norske Veterinærforening
Sak 5 Søknad fra Norsk Chihuahua Klubb om innføring av registreringsrestriksjoner
Sak 5A Innføring om krav om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av
valper av rasene chihuahua korthåret og chihuahua langhåret

5A i Åpning for at raseklubber kan søke om innføring av krav om kjent patellastatus for
foreldredyr for registrering av valper i NKK for spesifiserte raser, etter vedtak på klubbens
generalforsamling/Årsmøte. Delegering av vedtaksmyndighet til SU ved slike søknader fra
raseklubber.
Hovedstyre fattet på sitt møte 25.2.2015, sak 32/15, følgende vedtak på bakgrunn av SUs
innstilling:
Hovedstyret vedtok at raseklubber og –forbund får anledning til å søke om innføring av krav
om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av valpekull.
Sunnhetsutvalget (SU) får delegert ansvar mht. å vedta et slikt krav for den enkelte rase, etter
begrunnet søknad fra raseklubb/-forbund basert på vedtak på generalforsamling/årsmøte.
Likeledes får SU delegert ansvar til å oppheve et slikt vedtak, etter begrunnet søknad fra
raseklubb/-forbund basert på vedtak på generalforsamling/ årsmøte.
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5A ii Innføring av krav om kjent patellastatus for foreldredyr av rasene chihuahua kort- og
langhåret ved registrering av valper i NKK
Videre oppfølging av saken ble utsatt på grunn av diskusjoner i klubben. Saken er satt opp som
sak 12 i dagens møte.
Sak 5B Innføring av krav om kjent øyelysning av foreldredyr for registrering av valper av
rasene chihuahua korthåret og langhåret
Etter at SUs vedtak ble gjort kjent for klubben, har de bedt om at saken skal behandles på nytt
på klubbens neste årsmøte, da saksframstillingen på årsmøte var noe mangelfull mht hvilke
konsekvenser innføringen av en slik restriksjon vil kunne medføre. Videre oppfølging av
vedtaket er derfor satt på vent

Sak 6 DNA-tester for gener med recessiv nedarving: Forbud mot paring av bærer x bærer
og bruk av hunder med status «affisert» i avl.
Hovedstyre fattet på sitt møte 25.2.2015, sak 33/15, følgende vedtak på bakgrunn av SUs
innstilling:
Hovedstyret vedtok at følgende tekst tilføyes NKKs etiske grunnregler pkt 5:
«Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal først og fremst brukes for å unngå å
avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom
den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Funksjonelt friske hunder
som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat affisert) kan bare brukes i
avl etter søknad til NKK om dispensasjon; hunden må i tilfelle pares med en hund som er fri,
slik at det ikke går ut over velferden til avkommene.»
HS presiserte at for å ivareta genetisk variasjon er det viktig ikke å utelukke bærere fra avl.
Vedtaket trer i kraft 01.07.2015
Sak 7 Mandat for SU
Mandat for SU vedtatt av HS 12-2014 var vedlagt innkallelsen
HS fattet på sitt møte 10.12.2014 sak 170/14 følgende vedtak:
Hovedstyret vedtok med en mindre endring forslaget til oppdatert mandat for NKKs
Sunnhetsutvalg.
HS vil på et senere tidspunkt, på et prinsipielt grunnlag, diskutere ansattes stemmerett i utvalg.
HS understreker at de er svært godt fornøyd med helseavd. og utvalgets arbeid.

Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering og referatet ble godkjent

Sak 2

Informasjon om HS-vedtak 31/15
Hovedstyre fattet på sitt møte 25.2.2015, sak 31/15, følgende vedtak på bakgrunn av
administrasjonens innstilling:
Hovedstyret vedtok å delegere ansvar for å oppheve registreringsrestriksjoner til
samme instans som har fått delegert ansvaret for å innføre disse restriksjonene.
En registreringsrestriksjon kan oppheves tidligst 3 år etter at den er innført og kan kun
skje etter godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens
styre.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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Sak 3

Informasjon fra administrasjonen
Den nye «Regler for registrering av hund» ble delt ut
Astrid Indrebø og Kristin H. Aukrust orienterte kort om følgende:
 Omorganisering i administrasjonen
 Utvikling innen AD-registrering
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering. SU oppfordrer administrasjonen til å sende de nye
registreringsreglene til veterinærer, oppdrettere og nye som søker om kennelnavn.

Sak 4

Søknad fra Norsk Pomeranian Klubb om innføring av krav om kjent DNA-profil
på foreldredyr for registrering av valper.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Pomeranian Klubb var vedlagt
innkallelsen
Norsk Pomeranian Klubb har sendt inn søknad om innføring av kjent DNA-profil på
alle avlsdyr for rasen pomeranian. Imidlertid viste det seg at søknaden ikke egentlig var
forankret i vedtaket på generalforsamling. Følgende vedtak ble fattet på ekstraordinær
generalforsamling 16.08.2014:
«Det ble med 45 mot 5 stemmer vedtatt at styret skal jobbe videre med å tilrettelegge
for DNA-testing av avlsdyr. Det tas sikte på at vedtak vedr. krav om testing skal tas opp
på neste generalforsamling.»
SU behandlet derfor ikke søknad om krav om kjent DNA-profil for registrering av
valper, men diskuterte saken på generelt grunnlag.
Saken ble diskutert:
DNA-profiler analyseres og lagres til bruk for eksempel for avstamningskontroll. Dette
er noe helt annet enn DNA-tester for sykdomsgener, og NKK/HS har ikke tidligere fått
noen søknad om krav om kjent DNA-profil. Dersom det i framtida skal innføres et slikt
krav, må først HS vedta at klubbene skal få anledning til å søke om å innføre krav om
kjent DNA-profil for foreldredyr for registrering av valper, samt at NKK må ha
systemer som legger til rette for dette.
Sikkerhet i stamtavlene er viktig, samtidig så er SU generelt skeptiske til innføring av
registreringsrestriksjoner, på grunn av risikoen for økning av uregistrerte hunder.
SU er skeptisk til at DNA-profiler skal lagres og brukes i klubbene, ettersom det krever
spesialkompetanse å vurdere DNA-profiler. SU trenger mer informasjon fra bl.a Idexx
for å vurdere kvaliteten og eventuell mulighet for videre bruk med innleggelse i NKKs
systemer på et senere tidspunkt.
Vedtak:
Helseavdelingen samarbeider med Frode Lingaas og skriver et brev til klubben basert
på diskusjonen i møtet

Sak 5

HD-indeks
Kristin H. Aukrust orienterte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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Sak 6

Information and policy from the Scientific Committee of the Nordic Kennel Union
(NKU/VK) regarding the use of genetic tests in dog breeding
«NKU strategy regarding DNA-tests» var vedlagt innkallelsen.
Kristin Wear Prestrud orienterte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering. Det var et innspill som administrasjonen tar med
seg tilbake til NKU

Sak 7

Sunnhetsutvalgets årsberetning
SUs Årsberetning 2014 var vedlagt innkallelsen
Vedtak:
SUs årsberetning 2014 ble godkjent, med en endring

Sak 8

Arbeidsgruppe for «det gode hundeliv» og optimal hundevelferd
En arbeidsgruppe er dannet i etterkant av Dyrevelferdsseminaret som NKK arrangerte
høsten 2014. Gruppen er under etablering, og det blir et spennende samarbeid.
Følgende organisasjoner er representert i gruppen: Institutt for Sports- og
familiedyremedisin – Veterinærhøgskolen NMBU, Den Norske Veterinærforening,
Rådet for Dyreetikk, NOAH – for dyrs rettigheter, Dyrevernalliansen, Dyrebeskyttelsen
Norge, Mattilsynet og Norsk Kennel Klub.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 9

Dog Health Workshop Dortmund og DogWellNet.com
DogWellNet.com ble lansert under Dog Health Workshop i Dortmund hvor NKK var
godt representert.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 10

Sentral registrering av DNA-resultater
«Oversikt over hvilke diagnoser basert på DNA som registreres i NKK pr 2015 mars»
var vedlagt innkallelsen. En oppdatert oversikt er til enhver tid tilgjengelig på nkk.no.
Kristin Wear Prestrud orienterte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 11

RAS-Rasespesifikke avlsstrategier
En oversikt over innleverte og godkjente RAS-dokumenter var vedlagt innkallelsen
Kristin H. Aukrust orienterte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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Sak 12

Søknad fra Norsk Chihuahua Klubb om innføring av registreringsrestriksjoner
SU har tidligere, i sitt møte 28.10.2014 behandlet en søknad fra Norsk Chihuahua
Klubb om innføring av krav om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av
valper av rasene chihuahua korthåret og langhåret. SU vedtok å anbefale overfor HS at
det innføres krav om kjent patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av
rasene chihuahua korthåret og chihuahua langhåret. På grunn av diskusjoner i klubben
ble videre behandling av saken utsatt.
SU har i etterkant fått delegert ansvar for å vedta slike krav for den enkelte rase (sak 1).
Vedtak:
Det innføres krav om kjent patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av
rasene chihuahua korthåret og chihuahua langhåret. Undersøkelsen må være gjort ved
minimum 12 måneders alder. 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 frossensæd som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger
er i live.
Kravet trer i kraft 01.01.2016.

Sak 13

Seminarer og kurs – helse og avl
Avholdt siden forrige møte:
 Forskningsforum 2014 11.11.2014, NVH
 Oppdretterskolen del 1 22.-23.11.2014, NMBU Veterinærhøgskolen
 Avlsrådskurs 2015 24.-25.1.2015, Sørmarka konferansehotell
 Oppdretterskolen del 2 28.2-1.3.2015, NMBU Veterinærhøgskolen.
Planlagte kurs og seminarer:
 Forskningsforum 2015 3.11.2015, NMBU Veterinærhøgskolen
 Atferd 2016 oktober 2016 (Foreløpig)
 Oppdretterskolen. Ny serie, oppstart 2016?
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 14

Dato for neste møte
21. oktober 2015 kl. 10.00
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Sak 15

Eventuelt

a)

Internasjonale møter
«Minutes from the NKU/VK meeting 2014», «Minutes from the DNA group meeting
2014», «Minutes for the FCI Breeding Commission February 13th 2015» og “Annual
Report 2014, FCI Breeding Commission” ble utdelt på møtet.
Astrid Indrebø orienterte
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

b)

BSI- status oppdatering
BSI har vært benyttet på NKKs Internasjonale utstillinger siden Stavanger 2014.
Arbeidet med å håndtere tilbakemeldingene fra dommerne er i gang, og under utvikling.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

c)

HD-situasjonen på rasen lagotto romagnolo
Raseklubben er bekymret for økende frekvens av HD-diagnoser på rasen, og har
tidligere vært i kontakt med administrasjonen angående dette.
Som forslag til løsning på klubbens spørsmål og bekymring tilbød administrasjonen å
innføre HD-indeks, ettersom rasen pr i dag fyller de nødvendige kriteriene. Rasen er
med på neste indeks-kjøring etter klubbens samtykke. Imidlertid ser røntgenprosenten i
rasen ut til å være fallende, noe klubben selv også påpeker som et potensielt problem.
Klubben er fortsatt bekymret for situasjonen. En representant for klubben har også
diskutert saken uformelt direkte med et medlem i SU. Det kom frem at klubben hadde
flere spørsmål rundt HD-situasjonen og håndtering av denne.
Vedtak:
Saken ble diskutert. SU-medlemmet som mottok den uformelle henvendelsen bringer
videre relevante deler av diskusjonen som hjelp for klubbens videre arbeid etter
innføring av HD-indeks.

Møtet ble hevet ca kl. 14.30
Referent: Kristin H. Aukrust

Side 6

