Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2017-1
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn tirsdag 03.05.2017 kl 12.00

Tilstede:

Marte Ottesen (leder)
Karin Undall Stormoen (nestleder)
Frode Lingaas
Friedrich Birkmar
Tord Erik Lien

Fra NKKs administrasjon:
Kristin Wear Prestrud
Kim Bellamy
Astrid Indrebø
Tanya Tysnes (referent)
Forfall: Christian Geelmuyden, Marianne Holmli

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 1 Presentasjon av SUs medlemmer – valg av nestleder
Torunn Sørbye har gått ut av SU, og det var valg av nestleder.
Vedtak:
Karin Undall Stormoen ble valgt som nestleder av SU.

Sak 2 Referat av forrige møte
Referat fra forrige SU-møte var inkludert i sakspapirene
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Besøksadresse:
Nils Hansensvei 20
0667 Oslo

Postadresse:
Boks 163, Bryn
0611 OSLO

Organisasjonsnummer: 937 125 577 MVA
Kontonummer: 1600.40.39983

Sentralbord: 21 600 900
Telefaks: 21 600 901

Norsk Kennel Klub
Sak 3 Oppfølging av saker etter forrige SU-møte
SU-møte 2016-1 Sak 9
Krysning av varianter
HS fattet følgende vedtak på sitt møte 01.03.2017 2/17 (sak 30/17)
Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen til etterretning, og vedtok at
administrasjonen fortsetter sitt arbeide i overensstemmelse med det framlagte notatet.
Raseklubbenes ønske om krysning av varianter skal i så stor grad som mulig
etterkommes. Beslutningsansvaret delegeres til administrasjonen. Dersom ulike
varianter av en rase representeres av ulike klubber, bør ønsket fra den klubben som er
positiv til krysning prioriteres.
Det er viktig at administrasjonen fortsetter å legge stor vekt på å informere klubbene
om at hensikten med å tillate krysninger av varianter er å åpne en dør som gir den
enkelte oppdretter mulighet til å kunne velge; ingen oppdretter har plikt til å foreta
slike kombinasjoner.

SU-møte 2016-1 Sak 11 og 2016-2 Sak 7
NKKs HD-indeks
HD-indekssaken er ikke behandlet av Hovedstyret som vedtakssak, men Hovedstyret
fikk en grundig orientering i HS-møte 11/16 (14. desember 2016). Det ble orientert
muntlig om dagens status, plan for en dyptgående validering av datagrunnlaget og
selve indeksberegningen samt ulike alternativer til kjøp av tjeneste for selve
indeksberegningen. Hovedstyret bifalt kvalitetssikringen av indeksen, og orienteres
om framdriften. Det eksisterer ikke noe HS-vedtak i saken fordi den ikke har vært
fremmet som en vedtakssak.

SU-møte 2016-2 Sak 7
Søknad fra Norsk Rottweilerklubb om innføring av krav til kjent mental status hos
foreldredyr for registrering av valper for rasen rottweiler
HS fattet følgende vedtak på sitt møte 01.02.2017 1/17 (sak 10/17)
a) Det åpnes 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 dispensasjon fra kravet i helt spesielle tilfeller.
En begrunnet søknad sendes fra oppdretter til NKK som forespør raseklubb før vedtak
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fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask
saksbehandling.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar i søknader om innføring av overnevnte krav
for den enkelte rase.
Sunnhetsutvalget delegeres beslutningsansvar for hvilke tester som til enhver tid skal være
godkjent som kjent mental status. Sunnhetsutvalget innhenter en uttalelse fra
Kompetansegruppe for Mentaltester vedrørende hvilke tester som skal godkjennes før
beslutning fattes.
Administrasjonens presisering: alle krav til foreldredyr for registrering av valper i NKK
forutsetter vedtak på generalforsamling for den aktuelle raseklubben.
b) 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 opphevet 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 raseklubb kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.
Som krav til kjent mental status gjelder den til enhver tid oppdaterte listen over godkjente
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 restriksjonene trer i kraft og hvor hunden ikke er i live.
Kravet trer i kraft for paringer foretatt f.o.m 1.1.2019

SU-møte 2016-2 Sak 8
Avlssperre på avkom etter hunder med alvorlig grad patellaluksasjon
HS fattet følgende vedtak på sitt møte 14.12.2016 11/16 (sak 166/16)
Hovedstyret vedtok at hunder med patellaluksasjon grad 3 (sterk grad) ikke skal brukes i avl, og
at evt. avkom etter dem automatisk skal registreres med avlssperre.

SU-møte 2016-2 Sak 9
Tillegg til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett vedr. paring
HS fattet følgende vedtak på sitt møte 14.12.2016 11/16 (sak 167/16)
Hovedstyre vedtok følgende tilføyelse til NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, punkt 3:
Paring skal foregå på en måte som ivaretar hundenes velferd.

Vedtak:
SU tok informasjonen til orientering
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Sak 4 Årsrapport for NKKs Sunnhetsutvalg for 2016
Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent

Sak 5 Søknad fra Norske Elghundklubbers forbund om innføring av
maksimalt antall avkom etter samme hund for rasen norsk elghund sort
Vedtak:
Det innføres en øvre antallsgrense på 40 avkom registrert etter samme hund for rasen norsk
elghund sort. Etter at øvre grense er nådd, vil ikke flere norskfødte avkom etter hunden bli
registrert. Importerte hunder som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte.
Det gis mulighet for å søke om dispensasjon for ytterligere bruk av hunden. En nøye
begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En
uttalelse fra raseklubben innhentes før vedtak fattes, og kan med fordel vedlegges søknaden
for rask saksbehandling.
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er
nådd.
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.07.2017.
Antallsgrensen kan justeres/fjernes tidligst 3 år etter at den ble innført, og kun etter
godkjenning fra klubbens generalforsamling/årsmøte og søknad fra klubbens styre.

Sak 6 Henvendelse fra Norsk Buhundklubb vedrørende www.kjopehund.no
Vedtak:
SU mener at kjøpehund kan bli en god salgskanal for hunder, men skjønner buhundklubbens
bekymring om at hunder som ikke er godkjente i klubbene kan formidles via kanalen. SU
oppfordrer administrasjonen til å videreføre arbeidet med å gjøre raseklubbens
avlsanbefalinger og link til godkjente kull lett tilgjengelige på siden slik at kjøpere lett kan
finne ut hvilke kull som tilfredsstiller de ulike raseklubbers avlskrav.
Kull som innebærer brudd på de etiske grunnreglene for avl og oppdrett bør ikke
annonseres på kjopehund.no.
SU anmoder alle raseklubber om å benytte de mulighetene som ligger i systemet til å legge
inn informasjon/linker som synliggjør hver enkelt klubbs anbefalinger og krav til avlsdyr.
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Sak 7 Krysning av varianter etter FCI-vedtak, en oppdatering
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 8 NKKs HD-indeks
Vedtak:
SU tok informasjonen til orientering og berømmer det intensive arbeidet som gjøres med å
kvalitetssikre datagrunnlaget for HD indeksen.

Sak 9 «Kortsnutesaken» - en oppdatering
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 10 Status RAS
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 11 Sentralregistrering av DNA resultater i DogWeb
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

Sak 12 Kurs og seminarer
Avhold siden forrige møte:




Avlsrådkurs 28.-29.1 2017, Oslo
Oppdretterskolen kurs 2 4.-5.3.2017, Nord-Vestlandet
Oppdretterskolen kurs 1 1.-2.4.2017, Buskerud
Planlagte kurs og seminarer:





Kortsnuteseminar 16.-17.09.2017, Veterinærhøgskolen NMBU
Oppdretterskolen kurs 2 28.-29.10.2017, Trondheim
Oppdretterskolen kurs 1 11.-12.11.2017, Troms/Finnmark
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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Sak 13 Dato for neste møte
Dato for neste møte: 8.11.2017 kl 12.00

Sak 14 Eventuelt
14-1 Avlssperre synlig i DogWeb
Når en hund er ilagt avlssperre, er dette i dag synlig på Dogweb med rød skrift og med to
utropstegn. Dette gir et veldig dramatisk inntrykk. En hund kan være ilagt avlssperre av ulike
årsaker, og det trenger ikke være noe dramatisk rundt dette.
Vedtak:
SU anmoder ovenfor administrasjonen at «avlssperre» i rødt erstattes med svart uten
utropstegn.

14-2 Helseundersøkelse for hunderaser
Muntlig orientering ble gitt av Frode Lingaas i forhold til helseundersøkelsen på cavalier king
charles spaniel.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

14-3 HD-avlesning og økning i spørsmål rundt HD i hundemiljøet
Tord Erik Lien fremmet saken og viste til pågående diskusjoner i hundemiljøet vedrørende HDavlesning. SUs leder Marte Ottesen er en av NKKs HD-avlesere, hun erklærte seg inhabil og var
ikke til stede under behandling av saken. Behandling av saken ble ledet av nestleder Karin U.
Stormoen. SU ble orientert om HD-avlesning og kvalitetsikring av denne i NKK og Nordisk Kennel
Union. Administrasjonen publiserte for øvrig en nettsak på www.nkk.no vedrørende HD-avlesning,
som informasjon til medlemmer og andre interesserte i denne saken.
Vedtak:
Det er svært viktig at rutinene for HD-registrering og avlesningen foregår på en optimal
måte. SU oppfordrer derfor helseavdelingen å fortsette med kvalitetssikring av ordningen,
og gjøre de tiltak som er nødvendig for at brukerne skal ha tillit til at rutinene gir et riktigst
mulig uttrykk for hundens faktiske HD-status.

Møtet ble hevet ca. kl. 16.00
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