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Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-2 
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag 15.11.2016 kl 12.00 

 

 

Tilstede: Marte Ottesen (leder) 

  Torunn Sørbye (nestleder) 

  Frode Lingaas 

  Karin Undall Stormoen 

  Christian Geelmuyden 

  Friedrich Birkmar 

  Tord Erik Lien  

 

Fra NKKs administrasjon:  

  Kristin Aukrust 

  Kristin Wear Prestrud (fra sak nr. 7) 

  Kim Bellamy 

  Astrid Indrebø 

  Tanya Tysnes (referent)  

 

Forfall: Ingen 

 

 

 

 

Til behandling forelå følgende saker:  

 

Sak 1 Presentasjon av SUs medlemmer – forslag til reoppnevning 
 

De sittende SU-medlemmene ble forespurt om reoppnevning, og alle stiller seg til 

disposisjon. 

Sak 2 Referat av forrige møte 
  

Referat fra forrige SU-møte var inkludert i sakspapirene 

 

Vedtak: 
Referatet ble godkjent 
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Sak 3 Oppfølging av saker etter forrige SU-møte  
 

 SU-møte 2016-1 Sak 6 Registrering av DNA-profiler i DogWeb, og søknad fra Norsk 

Pomeranian Klubb vedrørende krav til kjent DNA-profil hos foreldredyr for registrering av 

valper 

HS fattet vedtak på sitt møte 25.5.2016 5/16 sak 72/16 

 

 

 SU møte 2016-1 Sak 7 Helse og velferd hos kortsnutede hunderaser 

Saken har blitt behandlet i følgende møter: 

Hovedstyre 29.04.2016 4/16 sak 57/16   

Hovedstyre 22.06.2016 6/16 sak 86/16  

 FCI Breeding Commission 29.05.16 sak 8a 

Nordisk Kennel Union Vitenskapelige Komite 01.-02.06.2016 sak 15 

Nordisk Kennel Union AU 12.10.2016 sak 14 

 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 8 og SU-møte 2015-2 sak 4 Endring av NKKs Etiske grunnregler for 

avl og oppdrett og avlsstrategi 

HS fattet vedtak på sitt møte 25.5.2016 5/16 sak 69/16 

 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 9 Krysning av varianter 

Saken er under behandling  

 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 10 RAS – Rasespesifikke avlsstrategier – status og orientering 

HS fattet vedtak på sitt møte 19.10.2016 9/16 (sak 147/16)  

 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 11 HD-indeks 

Saken er under behandling 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 12 Sentral registrering av hjertediagnoser i Dogweb 

HS fattet vedtak på sitt møte 25.5.2016 5/16 (sak 71/16)  

 

 SU-møte 2016-1 Sak 13 Sentral registrering av alvorlig og antatt arvelig sykdom som har 

betydelig negativ effekt på hundens livskvalitet og/eller nødvendiggjøre livsvarig 

medisinering eller operasjon 

HS fattet vedtak på sitt møte 19.10.2016 9/16 (sak 148/16)  

 

 

 SU-møte 2016-1 Sak 15 Avlssperre på hunder med feil farge 

HS fattet vedtak på sitt møte 19.10.2016 9/16 (sak 149/16)  
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 Registrering av langhårede collier født i kull av collie korthår  

(Til informasjon, ikke tidligere behandlet i SU) 

HS fattet vedtak på sitt møte 22.6.2016 6/16 (sak 83/16)  

 

Vedtak: 
SU tok informasjonen til orientering 

 

Vedrørende de vedtatte endringene av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og 

avlsstrategi ønsker SU å presisere følgende: 

 

1) Vedtak fattet av HS dato 25.5.2016 avvek fra SUs anbefaling vedr kulepunkt 3 og 6 

pkt 7, da SU ikke var forelagt høringssvarene før de kom med sin anbefaling til HS.  

2) SU vil i fremtiden selv sende enkelte saker på høring før SUs endelige anbefaling 

oversendes HS for vedtak.  

 

Sak 4 Søknad fra Norsk Polarhundklubb om innføring av krav til kjent øyelysningsstatus 
hos foreldredyr for registrering av valper for rasen samojed   
 
Vedtak:  
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for foreldredyr ved registrering av valper i 

NKK for rasen samojed. Kravet gjelder alle foreldredyr, også utenlandske. Øyelysingen må 

være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG-undersøkelse erstatter ikke øyelysning, da 

denne undersøkelsen ikke sier noe om andre øyesykdommer enn PRA. Det anbefales at ett 

av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1) gang uten anmerkning.  

 

Ved bruk av utenlandske hunder: kopi av hundens ECVO-attest må vedlegges 

registreringsanmeldelsen, og resultatet fra denne attesten vil bli lagt inn i DogWeb.  

For svenskeide hunder: Dersom øyelysingen er utført i Sverige, men uten at det foreligger 

en ECVO-attest, må kopi av den svenske øyelysingsattesten vedlegges 

registreringsanmeldelsen; dette resultatet kan imidlertid ikke legges inn i DogWeb.  

Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet for utenlandske hunder i spesielle 

tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før 

vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask 

saksbehandling.  

 

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 01.07.2017 
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Sak 5 Søknad fra Hvit Gjeterhundklubb om endring av maksimalt antall avkom som kan 
registreres etter samme hund for rasen hvit gjeterhund      
Ettersom dette ikke er en opphevelse av en registreringsrestriksjon, men kun en justering av 

antallet, anser SU at dette kan gjøres selv om det ikke har gått 3 år siden 

registreringsrestriksjonen ble innført. 

 

I en så tallmessig liten rase er det naturlig og også se på populasjonen i Sverige.  

 

Vedtak:  
Det innførte maksimumsantall på 25 avkom justeres opp til 35 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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden 

for rask saksbehandling. Nedfrosset sæd kan brukes minimum 8 år etter at maksimalgrensen 

er nådd.  

 Endringen trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2017. 

Raseklubben oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter aktuelle  

avlshunder på sin web-side.  

Importerte hunder som har blitt født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær 

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

 

En eventuell ny justering av antall avkom som kan registreres etter samme hund kan tidligst 

skje 3 år etter at den er justert og kan kun skje etter godkjenning fra klubbens 

generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre. 

Sak 6 Søknad fra Norsk Bulldogklubb om innføring av krav til kjent status på tre 
helseundersøkelser for registrering av valper for rasene engelsk og fransk 
bulldog 
 

Vedtak: 
Sunnhetsutvalget ønsker å berømme Norsk Bulldogklubb for deres innsats og fokus på 

helsearbeid og sunn hundeavl. Vi oppfordrer klubben til å kommunisere til sine oppdrettere 

at andre velkjente helseproblemer hos rasen må hensynstas i avlsarbeidet også selv om det 

ikke foreligger screeningundersøkelser for de aktuelle problemene. Se pkt 4.9 i NKKs 

avlsstrategi.  

 

a) Krav til kjentpatellastatus:  

Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr ved registrering av valper i NKK 

for rasene engelsk bulldog og fransk bulldog. 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 
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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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask 

saksbehandling. 

 

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. 01.07.2017. 

 

 

b) Krav til kjent DNA-status for hyperuricosuria (HUU): 

 

Det innføres krav om kjent DNA-status for sykdommen hyperuricosuria (HUU) for 

foreldredyr ved registrering av valper i NKK for rasen engelsk bulldog.  

 

I overensstemmelse med HS-vedtak 232/12 innføres det samtidig krav om at minst én av 

foreldredyrene i kombinasjonen må være fri for det sykdomsfremkallende genet ved 

autosomal recessiv nedarving. Det gis dispensasjon for krav om kjent status ved bruk av 

utenlandske hunder og 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 slik 

dispensasjon er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for det 

aktuelle sykdomsfremkallende genet.  

 

Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.7.2017 

 

 

c) Krav til hjerteauskultasjon: 

 

Sunnhetsutvalget syns det er meget positivt at Norsk Bulldog Klubb har fokus på 

hjertelidelser og arbeider for at flere oppdrettere skal undersøke hundene sine før avl. 

Sunnhetsutvalget er positive til å innføre krav om kjent hjertestatus for foreldredyr for 

registrering av valper i NKK for rasen engelsk bulldog, når systemet for registrering av 

hjertediagnoser i Dogweb er ferdigstilt.  

 

Det er per i dag ikke mulig å registrere resultater av hjerteundersøkelser i Dogweb, men det 

er vedtatt av NKKs Hovedstyret at en ordning for dette skal utarbeides. Undersøkelser som 

ikke registreres på Dogweb bør ikke være krav for registrering.  

 

Helseavdelingen er i dialog med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi for å utarbeide en 

prosedyre for undersøkelse av hjertet hos hund. Klubben oppfordres til videre dialog med 

NKKs helseavdeling og Norsk Forening for Veterinær Kardiologi vedrørende dette, og 

oppfordres til å søke SU på nytt når systemet er klart. 
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Sak 7 Søknad fra Norsk Rottweilerklubb om innføring av krav til kjent mental status 
hos foreldredyr for registrering av valper for rasen rottweiler   
  
Vedtak:  
a) Sunnhetsutvalget (SU) innstiller ovenfor Hovedstyret (HS) at det åpnes for muligheten for 

at raseklubber kan søke om krav til kjent mental status hos foreldredyr for registrering av 

valper i NKK når det er hensiktsmessig for rasens mentale helse eller viktig i et 

samfunnsperspektiv. Dersom kravet ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med 

avlssperre. Avlssperren kan oppheves etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på 

et senere tidspunkt.  

 

Kravet vil gjelde for alle nordiske hunder, men vil ikke gjelde for hunder bosatt i land 

utenfor Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle 

tilfeller. En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før 

vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask 

saksbehandling. 

 

SU innstiller overfor HS at SU får beslutningsansvar mht å vedta innføring av overnevnte 

krav for den enkelte rase.  

 

SU innstiller overfor HS at SU får beslutningsansvar mht å vedta hvilke tester som skal være 

godkjent som kjent mental status. 

 

SU ønsker at NKKs Kompetansegruppe for Mentaltester kommer med en uttalelse i saken 

med hensyn til hvilke tester som skal godkjennes, før dette besluttes.  

 

 

b) Sunnhetsutvalget (SU) innstiller overfor HS at krav om kjent mental status hos 

foreldredyr for registrering av valper i NKK innføres for rasen rottweiler. Dersom kravet 

ikke er fylt vil eventuelle valper bli registrert med avlssperre. Avlssperren kan oppheves 

etter søknad dersom foreldredyrene fyller kravene på et senere tidspunkt.  

 

Kravet gjelder for alle nordiske hunder, men gjelder ikke hunder bosatt i land utenfor 

Norden. Det gis mulighet til å søke om dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller. En 

begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak fattes. 

En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling. 

 

Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjent 

tester besluttet av SU etter innspill fra Kompetansegruppen for Mentaltester. 

 

Kravet har ikke tilbakevirkende kraft, og omfatter følgelig ikke frossen sæd som er frosset 

før restriksjonen trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.  

SU anbefaler at kravet tidligst trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 1.1.2019 
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Sak 8 Avlssperre på avkom etter hunder med alvorlig grad patellaluksasjon   
 

Vedtak:  
SU anbefaler HS å vedta at det ikke lenger skal være tillatt å avle på hunder med 

patellaluksasjon grad 3, og at eventuelle avkom etter hunder med patellaluksasjon grad 3 

automatisk blir registrert med avlssperre.  

 

Vedtaket trer i kraft 1.4.2017 

 

Sak 9 Tillegg til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vedr. paring    
 
Vedtak:  
SU fremmer overfor HS følgende tillegg til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, pkt 

3: Paring skal foregå på en måte som ivaretar hundenes velferd. 

 

Sak 10 NKKs HD indeks   
         

En muntlig orientering om status i arbeidet med NKKs HD-indeks ble gitt i møtet.  

 

Vedtak:  
SU ønsker en fortgang i saken, og det første som må valideres og kvalitetssikres er 

datagrunnlaget uansett hvem som skal beregne indeksen. SU ønsker å presisere at det er 

viktig at arbeidet med å kvalitetssikre datagrunnlaget og HD-indeksen fortsatt prioriteres. Et 

samlet SU presiserte at det å bytte samarbeidspartner for utarbeidelse av NKK sin HD-

indeks ikke vil være hensiktsmessig før datagrunnlaget som sendes fra NKK er 

kvalitetssikret og validert. Det vil derfor være viktig med en forlengelse av den nåværende 

avtalen med Madsen til NKK har et fungerende bedre alternativ på plass. For øvrig tok SU 

informasjonen til orientering.  

  

Sak 11 Helse og velferd hos brachycephale hunderaser – nytt siden SU-møte i april    
Arbeidet med de brachycephale hunderasene ble diskutert i møtet.  

  

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

Sak 12 AD-røntgen avsluttet for små, chondrodystrofe raser     
 

NKK tilbyr ikke lenger AD-avlesning for små chondrodystrofe raser, ettersom disse ikke er 

utsatt for lidelsene som inngår i begrepet albueleddsdysplasi. Derimot kan de ha short ulna, 

som ikke inngår i AD-begrepet. Tradisjonell AD-screening er dermed uegnet, og kan gi 

feilaktige diagnoser i vurdering av albuelidelser hos disse rasene.   

 

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 
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Sak 13 Røntgenregler i Nordisk Kennel Union       
 

Det er utarbeidet felles røntgenregler i Nordisk Kennel Union, og reglene var inkludert i 

sakspapirene.  

 

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

Sak 14 Status RAS           
 

Oversikt over hvilke raser som har levert RAS, og hvilke raser som har fått godkjent RAS 

ble delt ut i møtet.  

 

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

Sak 15 Sentral registrering av DNA-resultater i DogWeb     
 

Oversikt over hvilke DNA-tester som registreres i DogWeb for hvilke raser ble delt ut i 

møtet.  

 

Vedtak:  
SU støtter at også DNA-tester for eksteriørtrekk som farge og hårlag i fremtiden kan 

registreres sentralt i DogWeb. Bruk og synlighet av slike tester kan gjøre det mulig å forutsi 

om en kombinasjon av avlsdyr vil kunne gi valper med uønsket farge og/eller pels. Med et 

slikt verktøy kan oppdretter på en trygg måte pare foreldre av ulik farge- eller 

hårlagsvariant, og på forhånd vite at det ikke vil fødes valper med uønskede farger eller 

hårlag. Disse testene vil dermed kunne bedre muligheten til økt genetisk variasjon hos 

mange raser/varianter.  

 

Sak 16 Referat fra Nordisk Kennel Unions Vitenskapelige Komite (NKU-VK)  
 

Referat fra forrige møte i Nordisk Kennel Unions Vitenskapelige Komite var inkludert i 

sakspapirene.  

 

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

Sak 17 Referat fra FCI Breeding Commission       
  

Referat fra forrige møte i FCI Breeding Commission var inkludert i sakspapirene.  
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Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

Sak 18 Kurs og seminarer 
 

 Avholdt siden forrige møte: 

 Atferd 2016 – født sånn eller blitt sånn 17.-18.9 2016 Kolbotn 

 Oppdretterskolen del 1 9.-10.4.2016, Nordvestlandet 

 Oppdretterskolen del 1 29-30.10.2016, Trondheim 

 Forskningsforum 2016 1.11.2016, NMBU Veterinærhøgskolen 

 

Planlagte kurs og seminarer: 

 Avlsrådkurs 28.-29.1 2017, Oslo 

 Oppdretterskolen del 2 4.-5.3.2017, Nordvestlandet 

 Oppdretterskolen del 1 1.-2.4.2017, Buskerud 

 

Vedtak:  
 Informasjonen ble tatt til orientering 

 

Sak 19 Dato for neste møte 
 

 Dato for neste møte: 3. mai 2017 kl 12.  

 

Sak 20 Eventuelt 

 
Møte ble hevet ca. kl. 15.50  


