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Protokoll 
fra møte i Sunnhetsutvalget 

avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 28.10. 2014, kl 12.00 

 
Tilstede   Torunn Sørbye, Astrid Indrebø, Karin Undall Stormoen, Christian Geelmuyden, Liv Evjen, 

Frode Lingaas, Torill Moseng, Friedrich Birkmar, Kristin Wear Prestrud, Kristin H. Aukrust 

(referent). 
  

    Forfall    Marte Ottesen hadde meldt forfall; hadde sendt innspill til sakene på mail 

 

 

Til behandling forelå følgende saker: 

 

 

Sak 1 Presentasjon av SU-medlemmene – forslag til reoppnevning 

HS behandlet oppnevning av SU-medlemmer i HS-møter 21.05.14 (sak 88/14) og 18.06.14 

(sak 101/14). På sistnevnte møte fattet HS følgende vedtak:  

Hovedstyret vedtok at følgende medlemmer oppnevnes i Sunnhetsutvalget fram til 

01.12.14:  

Reoppnevning: Marte Ottesen (leder), Frode Lingaas, Karin Undall Stormoen, Christian 

Geelmuyden og Liv Evjen  

Fra Hovedstyret: Torunn Sørbye  

Nye medlemmer: Friedrich Birkmar og Torill Moseng 

 

Medlemmene presenterte seg selv. De sittende SU-medlemmene ble forespurt om 

reoppnevning, og alle stiller seg til disposisjon.  

 

 

Sak 2 Referat fra møtet 26.03.14  

 Oppfølging av saker fra forrige møte: 

  
 Sak 3. Søknad fra Norsk Lundehund Klubb (NLK) – dispensasjon fra NKKs Etiske 

grunnregler for avl og oppdrett 
 

HS vedtok følgende på sitt møte 24.04.2014, sak 64/14.  

"DISPENSASJONSSØKNAD FRA NORSK LUNDEHUNDKLUBB – NKKS ETISKE 

GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT: HS deler Sunnhetsutvalgets (SU) sin oppfatning 

om at de på generelt grunnlag er negative til å innvilge dispensasjon fra pkt 7.1 i NKKs Etiske 

grunnregler.  På bakgrunn av rasens helt spesielle situasjon beslutter likevel HS å forlenge 

dispensasjon for paring av tispe av rasen norsk lundehund med nedre grense for paring på 15 mnd, 

fram til 01.07.2017, og at den da avsluttes uten mulighet til ytterligere forlengelse. Det presiseres 

at vedtaket kun gjelder renraset lundehund, ikke x-registrerte tisper eller tisper av andre raser som 

krysses inn i norsk lundehund gjennom krysningsprosjektet. HS avslo søknaden om å senke 

minimumsalderen i dispensasjonsperioden til 14 mndr. Vedtaket er i overensstemmelse med SU sin 

innstilling." 
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Sak 7. Oppdatering av SU sitt mandat 

Forslag til nytt mandat, samt notat med historikk og begrunnelse for forslaget ble utarbeidet av 

sekretæren på bakgrunn av diskusjon på forrige SU-møte og godkjent av SU-leder 24.04.14. Saken 

ble oversendt HS, som på sitt møte 21.05.14 fattet følgende vedtak (sak 89/14): 

HS behandlet saken på sitt møte 21.05.14. HS fattet følgende vedtak: 

«Forslag med oppdateringer av mandat oversendes Sunnhetsutvalget med oppfordring til en 

ytterligere gjennomgang med endringer av utvalgets mandat.  

Aktuelle endringer kan være gjennomgang av ansvar og oppgaver for helseavdelingens veterinærer 

i utvalget, ytterligere reduksjon av utvalgets medlemmer inkl. vararepresen-tanter, konstituering, 

beslutningsdyktig og klargjøring av habilitetsregler.» 

 

Saken ble behandlet som sak 7 på dagens møte. 

 

Informasjonen ble tatt til etterretning og referatet ble godkjent.  

  

Sak 3 Informasjon om endring av tidligere vedtak vedr maksimumsgrense for antall 

registrerte avkom etter samme hund 

Hovedstyret (HS) fattet på sitt møte 17.9.14 følgende vedtak på bakgrunn av 

administrasjonens innstiling (HS-sak nr. 132/14): 

 

Hovedstyret vedtok følgende endring av tidligere HS-vedtak, nr. 188/13 (endringene er 

understreket): «Hovedstyret besluttet at det åpnes for mulighet for raseklubber til å søke 

om innføring av et maksimum antall avkom som kan registreres på ordinær måte etter 

samme hund, etter vedtak på klubbens generalforsamling/årsmøte. Etter at 

maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter hunden 

registrert med avlssperre eller ikke registrert; klubbens generalforsamling/årsmøte avgjør 

hvilket alternativ som blir gjeldende for rasen.  Dersom dette ikke er spesifisert i vedtak fra 

generalforsamling/årsmøte, vil ytterligere valper bli registrert med avlssperre. Importerte 

hunder som blir født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis 

imidlertid mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye 

begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som 

innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. Nedfrosset sæd kan brukes etter et 

minimum antall år etter at maksimalgrensen er nådd; antall år avgjøres av raseklubbens 

generalforsamling/årsmøte. Dersom klubben ikke selv har satt noen slik grense, settes den 

til 8 år.  

SU får beslutningsansvar mht å vedta innføring av overnevnte krav for den enkelte rase.»  

 

Informasjonen ble tatt til etterretning. 

 

Sak 4 Søknad fra Hvit Gjeterhund Klubb om innføring av maksimumsgrense for antall 

registrerte avkom etter samme hund  

  SU fattet følgende vedtak: Det innføres et maksimumsantall på 25 avkom som kan 

registreres etter samme hund for rasen hvit gjeterhund. Etter at maksimumsantallet av 

valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i Norge etter hunden registrert 

med avlssperre. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. 

En begrunnet søknad, som inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som 

innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. Nedfrosset sæd kan brukes minimum 8 

år etter at maksimalgrensen er nådd.  

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2015. 

Raseklubben oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter 

aktuelle avlshunder på sin web-side.  
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Importerte hunder som blir født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær 

måte, i overensstemmelse med HS-vedtak 188/13. 

 

SU ønsker at det i brevet til raseklubben poengteres at det er mulighet for å søke om 

dispensasjon, samt at det presiseres viktigheten av å revurdere tallet jevnlig ettersom det er 

en svært svingende registreringsstatistikk. 

 

SU ønsker også at det poengteres at et tak på 25 avkom er relativt strengt dersom man i 

populasjonen også inkluderer populasjonen i de mest aktuelle samarbeidsland i henhold til 

anbefalingen i NKKs avlsstrategi.   

 

 

Sak 5  Søknad fra Norsk Chihuahua Klubb om innføring av registreringsrestriksjoner  

 

A. Innføring av krav om kjent patellastatus hos foreldredyr for registrering av valper 

av rasene chihuahua korthåret og chihuahua langhåret 

 

 

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. 

 

SU fattet følgende vedtak: SU anbefaler overfor HS at det åpens for mulighet for 

raseklubber til å søke om innføring av krav om kjent patellastatus for foreldredyr ved 

registrering av valper i NKK, etter vedtak på klubbens generalforsamling/årsmøte. 

Undersøkelsen skal gjøres 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 fra 

oppdretter til 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. SU får delegert vedtaksmyndighet i saker der raseklubber søker om krav om 

kjent patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper. 

 
  

ii. Innføring av krav om kjent patellastatus for foreldredyr av rasene chihuahua kort- og 

langhåret ved registrering av valper i NKK. 

 

Saken ble utsatt og skal behandles på neste SU-møte. 

  

 

 

 

B. Innføring av krav om øyelysning av foreldredyr for registrering av valper av 

rasene chihuahua korthåret og chihuahua langhåret 

 

Saken ble utsatt og skal behandles på nytt på raseklubbens årsmøte. 
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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.   
 

SU vedtok følgende: SU anbefaler HS å vedta følgende tilføyelse i NKKs etiske 

grunnregler for avl og oppdrett, 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.  

 

 

Sak 7  Mandat for SU  

 

SU fattet følgende vedtak: SU sender revidert utkast til mandat til HS for behandling.  

 

 

Sak 8 NKKs regler og anbefalinger rundt innavlsgrad. 

  

 Saken ble diskutert, og det er ingen tvil om at det er en sammensatt sak. SU kom ikke til noen 

konklusjon, og det ble vedtatt at saken skal modnes litt og tas opp igjen på et senere 

tidspunkt. 
   
 

Sak 9 Sentral registrering av DNA-resultater  

Oversikt over DNA-tester med sentral registrering var vedlagt innkallelsen; oppdatert 

oversikt er til enhver tid oppgitt på DogWeb.  

 Kort orientering ved Kristin W Prestrud 

 

 

Sak 10 Sentral registrering av ryggrøntgendiagnoser hos dachshund 

 Kort orientering ved Kristin Aukrust. 

 Det er fortsatt svært få dachser som røntges, dessverre. Det synes vanskelig å få oppslutning 

om prosjektet. Raseklubben jobber med saken. Dersom ikke antallet undersøkte hunder økes 

betraktelig innen de nærmeste årene, kan det bli nødvendig å vurdere å avslutte prosjektet. 

 

 

Sak 11 Sentral registrering av patellastatus 

 Kort orientering ved Kristin W Prestrud. 

 Det er ca 150 veterinærer med avtale, relativt godt fordelt i landet. Fullstendig oversikt er 

tilgjengelig på nkk.no.  

 

 

Sak 12 RAS – Rasespesifikke avlsstrategier 

 Orientering ved Kristin H. Aukrust 

 NKK er imponert over den jobben som raseklubbene har gjort. Over 100 raser har levert et 

RAS-dokument, og over 50 er ferdigstilt og publisert på nkk.no. 

 

Sak 13 Informasjon om DogWellnet.com 
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 Orientering ved Astrid Indrebø 

 

 

Sak 14  Seminar dyrevelferd og helse (hundeavl og helse) 

Kort orientering ved Kristin Wear Prestrud 

  

 Seminaret var en stor suksess, og det var en nyttig og interessant debatt. Det er tydelig at 

alle nå drar i samme retning, og det vil kunne være utfordrede å få media til å engasjere seg 

når debatten ikke bærer preg av konflikt. Seminaret skapte et godt grunnlag for videre 

arbeid og samarbeid.  

 

 

Sak 15 Seminarer og kurs – helse og avl  

 Avholdt siden forrige møte 

o Hundeavl og dyrevelferd 30.09.14, NVH 

o Atferd 2014: født sånn – eller blitt sånn? 25.-26. 10.2014 Kolben kulturhus 

 

Planlagte kurs og seminarer 

o Forskningsforum 2014 11.11.2014, NVH 

o Oppdretterskolen del 1 22.-23.11.2014, NVH 

o Avlsrådskurs 2015 24.-25.1.2015, Sørmarka konferansehotell 

o Oppdretterskolen del 2 28.2 - 1.3.2015, NVH.  

o Internasjonalt dommerseminar planlegges 3.9.2015 i forbindelse med EDS2015 

 

 

Sak 16  Dato for neste møte  

 25. mars 2015 kl 12.00 – 17.00 

 

 

Sak 17 Eventuelt  

a) DNA-profilering 

Det ble begrenset med tid til å diskutere saken, men SU er positive til at 

Helseavdelingen jobber videre med å undersøke hvordan dette gjøres andre steder og 

muligheter for å tilby dette i NKK.  

 

 

 

Møtet ble hevet ca kl 17.30 

 

 

Referent: Kristin H. Aukrust 


