Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2016-1
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 06.04.2016 kl 12.00

Tilstede:

Marte Ottesen
Torunn Sørbye
Frode Lingaas
Karin Undall Stormoen
Friedrich Birkmar
Tord Erik Lien

Fra NKKs administrasjon
Kristin Wear Prestrud
Kim Bellamy
Tanya Tysnes (referent pga sekretærs fravær)
Forfall: Kristin H. Aukrust og Christian Geelmuyden
Til behandling forelå følgende saker:
Sak 1 Presentasjon av SUs medlemmer – konstituering
Medlemmene presenterte seg selv og det var valg av nestleder.
Vedtak
Torunn Sørbye ble valgt som nestleder av SU
Sak 2 Referat av forrige møte
Oppfølgning av saker – Vedtak fra HS siden forrige møte
Nytt mandat for SU vedtatt av HS siden forrige møte – framlagt for SU til orientering.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering og referatet ble godkjent



Følgende vedtak er fattet av HS etter forrige SU-møte:
Sak 1 Oppdatering av mandat for NKKs sunnhetsutvalg og sak 6/16 Oppnevning av
medlemmer til NKKs sunnhetsutvalg
HS-vedtak 5/16 og 6/16:
Nytt mandat (datert 20.1.16) ble vedtatt og nye medlemmer av SU oppnevnt fram til
1.1.17.
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 11 Søknad fra Norsk Sau og Geit om innføring av registreringsrestriksjoner for rasen
Border Collie - a) Søknad om krav til godkjent gjeterhundprøve hos foreldredyr for registrering
av valper
HS-vedtak 7/16:
a) I tråd med innstilling fra Sunnhetsutvalget vedtok Hovedstyret at ingen
raseklubber kan stille krav om deltagelse eller godkjent resultat på prøver eller
konkurranser (som jaktprøver, gjeterhundprøver, utstilling o.l) hos foreldredyr
for registrering av valper i NKK.
b) Unntak kan vurderes i helt spesielle tilfeller der prøven eller testen måler
en egenskap som har stor betydning for hundens velferd. I slike tilfeller kan
registreringsrestriksjon kun godtas dersom deltagelse på prøven/testen er
mulig uten spesiell forberedelse eller trening, slik at det ikke bidrar til å
ekskludere hunder fra avlen.
c) Det innføres ikke krav om godkjent gjeterhundprøve for registrering av
valper for rasen border collie.



Sak 12 Søknad fra Norsk Sau og Geit om innmønstring av Border Collie på meritter uten
eksteriørbedømming.
HS-vedtak 8/16:
Etter innstilling fra SU gjøres det et unntak for rasen border collie, og det åpnes for
innmønstring i henhold til definerte gjeteregenskaper.



Sak 14 Søknad fra Norsk Grand Danios Klubb om innføring av avlsforbud på valper etter
paringer med innavlsgrad over 12,5 %.
HS-vedtak 178/15:
HS vedtok SUs innstilling om at valper som er født i Norge med innavlsgrad lik eller
høyere enn 12,5 % automatisk registreres med avlssperre. Innavlsgraden beregnes
basert på en 6 generasjoners stamtavle i Dogweb hvor hunden selv er første
generasjon. Det gis mulighet til å søke dispensasjon. Innføres som en midlertidig
ordning, men varighet på 5 år fra 01.04.2016-01.04.2021.

Sak 3 Godkjennelse av Årsrapport
Vedtak:
Årsrapporten ble godkjent
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Sak 4 Søknad fra Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge om innføring av krav til kjent
kneledds- og øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasen Russisk
Tsvetnaya Bolonka
Rasen har gått inn i Norsk Miniatyrhundklubb i ettertid, etter at saken er vedtatt på
årsmøtet til Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. Vedtaket er imidlertid lovlig fattet og
kan behandles
Vedtak øyelysning:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for rasen russisk tsvetnaya bolonka for
foreldredyr ved registrering av valper i NKK. Kravet gjelder alle foreldredyr, også
utenlandske. Øyelysingen må være foretatt maksimalt ett år før paring. ERG-undersøkelse
erstatter ikke øyelysing, da denne undersøkelsen ikke sier noe om andre øyesykdommer
enn PRA.
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 for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2017
Vedtak patellastatus:
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av
rasen russisk tsvetnaya bolonka. 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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask
saksbehandling.
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 for paringer foretatt f.o.m. 01.01.2017
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Sak 5 Søknad fra Norsk Rottweiler Klubb om krav om kjent mental status hos foreldredyr for
registrering av valper for rasen Rottweiler
Vedtak:
Klubben berømmes for at de legger vekt på mentaliteten hos rasen. Imidlertid savner SU
noe grunnlag for hvilke mentalitetstrekk klubben mener rasen trenger å forbedre. Det bør
også ses nærmere på om såpass mange ulike mentaltester skal fylle kravet til kjent status.
Saken sendes tilbake til klubben med spørsmål om utdypende informasjon. Saken tas opp
igjen på neste SU-møte dersom nye opplysninger fra klubben foreligger.
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
Vedtak:
Tilbud om registrering av DNA-profiler for alle raser: Sunnhetsutvalget anbefaler at
Hovedstyret vedtar at det innføres mulighet for å registrere DNA-profil-status for hunder
av alle raser i DogWeb. Mulighet for innlegging av status «kjent DNA-profil» bør innføres i
nærmeste framtid. Mulighet for å legge inn selve DNA-profilen vil kreve IT-tilpasning og vil
måtte vente til denne IT-delen er klar.
Sunnhetsutvalget anbefaler at Hovedstyret vedtar at raseklubber kan søke om innføring av
krav om kjent DNA-profil for foreldredyr for registrering av valper, og anbefaler videre at
Sunnhetsutvalget får myndighet til å fatte vedtak ved slike søknader.
Videre anbefaler Sunnhetsutvalget at Hovedstyret vedtar at det for rasen pomeranian
innføres krav om kjent DNA-profil hos foreldredyr for registrering av valper i NKK.
Sunnhetsutvalget anbefaler at DNA-profil analyseres også for valpene i hvert kull.
Dispensasjon fra kravet om DNA-profil kan gis av NKK. Det presiseres at kravet ikke har
tilbakevirkende kraft og følgelig ikke omfatter frossen sæd som er frosset før restriksjonen
trer i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live.
Sunnhetsutvalget anbefaler at kravet gjelder for paringer foretatt etter 1.1.2017.
Sak 7 Helse og velferd hos kortsnutede hunderaser
Vedtak:
Sunnhetsutvalget støtter enstemmig Hovedstyrets vedtak om intensivert satsing på å
bedre funksjons- og helseproblemer hos kortsnutede/brachyocephale hunderaser, og
overlater til administrasjonen å sørge for kommunikasjon med raseklubber, informasjon til
hundeeiere/oppdrettere samt gjennomføring av nevnte tiltak.
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Sak 8 Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett og avlsstrategi
De etiske grunnreglene skal behandles i HS i mai (de er ute på høring nå). Ad d): Det bør
vurderes å innføre rutine med å sende ut brev til eiere av hunder som har fått utført to
keisersnitt, der det opplyses om ordlyden i de etiske grunnreglene.
Vedtak:
Sunnhetsutvalget anbefaler overfor Hovedstyret at følgende endringer tas inn i de etiske
grunnreglene for avl og oppdrett og avlsstrategien når disse revideres:
Etiske grunnregler for avl og oppdrett:
a) Følgende setning endres i punkt 2: «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6
generasjoners stamtavle.» Endres til: «Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5
generasjoners stamtavle.» Fotnote 3 på side 4 (tilhørende punkt 2) endres til «Med 5
generasjoners stamtavle menes valp og 5 ledd bakover.»
b) Følgende setning i punkt 5 i grunnreglene:
«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»
erstattes med: «Hunder som er homozygote for den aktuelle sykdommen (DNA-testresultat
affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde
og oppfostre valpene på en optimal måte. Affisert hund kan bare pares med hund som har
DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.»
Avlsstrategi:
c) Følgende setning føyes til punkt 4.3: «Hos tallmessig store raser anbefales det at grensen
settes lavere enn 5 %, helst ned mot 2 % av antall registrerte hunder i rasepopulasjonen i en
femårsperiode.»
d) Følgende føyes til punkt 4.4: «Planlagte keisersnitt skal ikke foretas. Dersom oppdretter
antar at tispa ikke vil være i stand til å føde naturlig skal hun ikke pares. En tispe som har
hatt to keisersnitt bør ikke pares igjen.»
Vedrørende siste punkt (keisersnitt) ønsker SU å anmode overfor HS at det åpnes for at det
for tisper skal framkomme på DogWeb om fødsel skjedde naturlig eller ved keisersnitt i lista
over kullene hunden har hatt.
Sak 9 Krysning av varianter (FCI)
Vedtak:
a) Sunnhetsutvalget anbefaler overfor Hovedstyret at det åpnes for at varianter/raser som
står på FCI sin liste over raser/varianter som kan krysses, kan krysses fritt uten godkjenning
fra raseklubb eller administrasjonen.
Valper registreres som den varianten de selv er dersom det er mulig å fastslå før
registrering. Dersom det ikke er mulig å fastslå registreres de som samme variant som
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moren. De kan da senere omregistreres til den varianten de er etter kommisjonsmåling
eller bedømming av en eksteriørdommer.
b) Sunnhetsutvalget anbefaler overfor Hovedstyret at det åpnes for at varianter/raser som
ikke står på FCI sin liste over raser/varianter som kan krysses, kan krysses etter søknad til
NKKs helseavdeling. Helseavdelingen skal ved behandling av søknader innhente en
uttalelse fra Sunnhetsutvalget før avgjørelse fattes.
Valper registreres som den varianten de selv er når det er mulig å fastslå før registrering.
Dersom det ikke er mulig å fastslå registreres de som samme variant som moren. De kan da
senere omregistreres til den varianten de er etter kommisjonsmåling eller bedømming av
en eksteriørdommer.
Sak 10 RAS - Rasespesifikke avlsstrategier – status og orientering
Vedtak:
Sunnhetsutvalget tok informasjonen om rasespesifikke avlsstrategier til orientering, og
slutter seg til administrasjonens forslag om arbeid fremover slik det fremkommer av
notatet.
Sak 11 HD-indeks
Vedtak:
Sunnhetsutvalget anbefaler Hovedstyret å vedta at det skal foretas en validering av
nåværende HD-indeks på bred basis. Det bør også sees på fremtidig mulighet for
samarbeid med eventuelle nye samarbeidspartnere for utarbeidelse av NKKs HD-indeks,
fortrinnsvis innen Norden.
Sak 12 Sentral registrering av hjertediagnoser i Dogweb
NKK har vært i kontakt med Norsk Forening for Veterinær Kardiologi (NFVK), da det lenge
har vært behov for å kunne registrere hjertelidelser i DogWeb. Det er ønskelig at NFVK
utarbeider ett samlet skjema for hjertescreening, og at NKKs IT-system legges til rette for
at kardiologene på sikt kan legge resultatene rett inn i databasen etter mønster av
øyelysningsskjemaet.
Vedtak:
Sunnhetsutvalget anbefaler at Hovedstyret vedtar at administrasjonen får i stand en avtale
med NFVK (Norsk Forening for Veterinær Kardiologi) slik at sentral registrering av
hjertediagnoser kan igangsettes med kvalifiserte undersøkere etter nærmere kriterier. SU
anbefaler at Helseavdelingen gis myndighet til å finne en tilfredsstillende
registreringsordning i samråd med NFVK.
Sak 13 Sentral registrering av alvorlig og antatt arvelig sykdom som har betydelig negativ effekt
på hundens livskvalitet og/eller nødvendiggjør livsvarig medisinering eller operasjon
Helseavdelingen har diskutert at det kan være hensiktsmessig å åpne for sentral
registrering av alvorlig og antatt arvelig sykdom, utover de tradisjonelle
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screeningsundersøkelsene. Hovedhensikten med denne rapportmuligheten er å få
informasjon om enkelthunders helsetilstand ut på Dogweb slik at den kan nyttiggjøres i
avlsarbeidet.
Vedtak:
Sunnhetsutvalget anbefaler at Hovedstyret vedtar at det innføres sentral registrering av
alvorlig, arvelig sykdom slik det er skissert i notatet. Sunnhetsutvalget anbefaler at
helseavdelingen ferdigstille arbeidet og innføre ordningen når de har utarbeidet et godt og
kvalitetssikret system for innrapportering.
Sak 14 Sentral registrering av DNA resultater i Dogweb
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 15 Avlssperre på hunder med feil farge
I henhold til tidligere hovedstyrevedtak skal flest mulig hunder registreres. Å nekte
registrering av hunder bare fordi foreldrene til hunden hadde feil farge, strider derfor imot
NKKs vedtatte strategi. Hvilken farge en hund har er uten betydning for hundens helse eller
velferd.
Vedtak:
Sunnhetsutvalget anbefaler overfor Hovedstyret at det ikke lenger skal være mulig å ha
regler som sier at valper med feil farge i forhold til rasestandard nektes registrering eller
registreres med avlssperre, uavhengig av om det er valpen selv som har feil farge, eller en
av dens foreldre.
Sak 16 Eventuelt
a) Frode Lingaas orienterte om «malinois-saken», dvs politiets vedtak om midlertidig stopp i
mentaltesting for polititjeneste for hunder av rasen belgisk fårehund malinois.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
b) Kim Bellamy orienterte om status på lundehundprosjektet.
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering

Sak 17 Kurs og seminarer
Avholdt siden forrige møte:
 Forskningsforum 2015 3.11.2015, NMBU Veterinærhøgskolen
 Dommerseminar EDS 27.-29.11.2015
 Avlskonferanse SKK Stockholm 21.-22.11 2015
 Temakveld Brenda Bonnett, Statistikk i avlsarbeidet, 22.02.16, NMBU
 Brachycefalkonferanse SKK Stockholm 27.02.2016
Planlagte kurs og seminarer:
 Atferd 2016 17.-18. september 2016 Kolbotn
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Oppdretterskolen del 1 09.-10.04.2016, Nordvestlandet
Oppdretterskolen del 1 29.-30.10.2016, Trøndelag
Forskningsforum 2016 1.11.2016, NMBU Veterinærhøgskolen

Sak 18 Dato for neste møte
Dato for neste møte: 02.11.2016 kl 12.00
Møtet ble hevet ca kl 16.00.
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