1

Rasespesifikk avls strategi Norsk
Elghund Grå

Versjon 1

Gyldig t.o.m. 01.01.2021

2
Innholdsfortegnelse
Innledning ……………………………………………………………………………………..………...…

3

Generelt …………………………………………………………………………………………..…………

3

Rasens historie, bakgrunn og utvikling …………………………………………

3

Overordnet mål for rasen………………………………………………………………

4

Rasens populasjon ……………………………………………………………..……………………...

5

Populasjonsstørrelse ……………………………………………………………………

5

Gjennomsnittlig kullstørrelse ………………………………………………………

6

Effektiv populasjonsstørrelse ………………………………………………………

7

Innavlsgrad …………………………………………………………………………………

7

Bruk av avlsdyr ……………………………………………………………………….…

9

Innhenting av avls materiale fra andre land ………………………………..

11

Beskrivelse av langsiktige og kortsiktige mål………………………………..

11

Prioritering og strategi for å nå målene……………………………………..

11

Atferd ………………………………………………………………………………………………………

12

Atferdsproblemer………………………………………………………………………

12

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål………………………………

12

Prioriteringer og strategi for å nå målene…………………………………

12

Mentalitet og bruksegenskaper ……………………………………………………………

13

Jaktprøver, bruksprøver og mentaltester…………………………………

13

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden …

14

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål…………………………

14

Prioritering og strategi for å nå målene………………………………

14

……………………………………………………………………………………………….

14

Generell beskrivelse av helsesituasjonen i rasen…………………

14

Forekomst av helseproblemer, sykdommer, og/eller defekter…

14

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål…………………………

15

Prioritering og strategi for å nå målene…………………………………

15

Helse

Eksteriør ………………………………………………………………………………………..……

16

Eksteriørbedømmelse……………………………………………………………

16

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål ………………………

17

Prioritering og strategi for å nå målene…………………………………

17

Oppsummering………

…………………………………………………………………………

18

Prioritering av viktig kortsiktige og langsiktige mål………………

18

Plan for videre arbeid i klubben…………………………………………

18

Kilder

18

3

Innledning:
Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund har gitt Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå ansvaret
for å utarbeide RAS dokumentet for Norsk Elghund Grå (NEG). Forbundsstyret har det overordnede
ansvaret for RAS dokumentet og skal videre godkjenne denne og nyere versjoner. RAS dokumentet
skal evalueres hvert år og revideres hvert 5. år.
Bakgrunnen for arbeidet med RAS er Dogweb, Avls-seminar 2015 i regi av NEKF og FoU
Elghundprosjektet.

Generelt:
Norsk Elghund Grå historie; bakgrunn og utvikling:
Hunderasen ble første gang vist på en utstilling i Kristiania(Oslo) i 1877, der elghunden Grant vant. Den
mest kjente grå elghund er imidlertid Bamse, eller Gamle Bamse Gram som han ble kalt. Den var eid
av konsul Jens Gram ved Ask gods på Ringerike. Bamse regnes som rasens progenitor og er den eldste
grå elghunden man kjenner til i rasens stamtre. Bamse ble født i 1865 og var til stede på utstillingen i
1877, men deltok ikke (Jens Gram var dommer på utstillingen) I 1913 ble de første hundene av rasen
eksportert til USA, der den har oppnådd et vist fotfeste og full anerkjennelse av American Kennel Klubb.
Siden har rasen blitt eksportert til en rekke land utenfor Norden.
Norsk Elghund Grå er avlet for jakt på elg og annet storvilt, men denne rasen har også en rekke andre
flotte kvaliteter som brukshund. Mange har ment at denne hunden må være en direkte etterkommer av
torvmosehunden, som eksisterte i Norden for mer enn 5000 år siden, men det er nok ikke tilfelle. Andre
har hevdet at røttene strekker seg tilbake til den tiden lenge før vikingetiden (800 – 1050 e.kr), noe som
også er en myte.
Norsk Elghund Grå er en «moderne» hunderase skapt gjennom selektiv avl på 1800-tallet. Av type
minner den riktig nok om de urnordiske spisshundrasene, men genetisk tilhører den de moderne
europeiske hunderasene. Faktisk er slektskapet til nevnte urnordiske hunder like fjernt som hos andre
moderne europeiske hunderaser. Det viser en rekke nye DNA-studier. Det er derfor klart at Norsk Grå
Elghund er en «ny» hund mellom 100 – 200 år gammel. Dette stemmer bra med det vi vet om rasen på
1800-tallet og må tilskrives den hundeavl som fant sted i den tiden.
Norsk Elghund Grå er en typisk spisshund, med en tett kropp, kvadratisk bygning og den gode
reisningen. Full av kraft og stolthet. Mørke trygge øyner, opprettstående ører og med en hale som bæres
opprullet over ryggens midtlinje. Rasen har vært brukt til jakt på all slags storvilt. I følge gamle myter var
hunden stri, også mot folk, om den var en riktig god elghund. Dette er selvsagt gammel overtro.
Dagens elghunder har et meget godt gemytt, er hengiven overfor sin eier, og er en meget trivelig
familiehund. Den liker å ha en “sterk” leder, og setter stor pris på mye mosjon. Den er lett å dressere,
og en hund med bra apelldressur.
Den er systematisk avlet frem som jakthund, og en elghund som ikke brukes til jakt blir vel ikke
den lykkeligste hunden!
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Overordnet mål for rasen:
Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med
god helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå
(NEG) i Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen og unngå matador
avl.

Følgende egenskaper prioriteres:
1.Jaktegenskaper
2.Helse
3.Eksteriør
4.Gemytt
5.Innavlsgrad
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RASENS POPPULASJON:

Antall registrert. Fra år 2000 -
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Antall kull og antall registrerte valper
Figur 1 viser hvor mange valper som er registrert født pr år i perioden 1994-2014. Av figuren kan vi se
at antall fødte valper går nedover; i 2014 var antall valper redusert med 20 % hvis man sammenligner
med antall valper i 2004. Dette er en dramatisk nedgang for en ti-års periode.
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Figur 1. Antall registrerte valper og antall registrerte kull pr år i perioden 1994-2014.
Nedgangen i antall totalregistrerte valper fra bekreftes av antall registrerte kull i Figur 1. I 2014 var det
registrert 175 fødte kull. Figur 2 viser gjennomsnittlig antall registrerte valper pr kull pr år. Antall
registrerte valper i kullet holder seg relativt stabilt på litt over 4 valper i perioden.
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Gjennomsnittlig Kullstørrelse:

2000
4,94
241
1191

2001
4,73
192
909

2002
4,72
245
1156

2003
4,91
210
1031

2004
5,13
200
1025

2005
4,87
227
1106

2006
4,96
210
1041

2007
4,96
199
987

2008
5,07
182
922

2009
4,81
213
1024

2010
4,64
207
960

2011
5,15
192
989

2012
5,15
193
994

2013
5,36
169
906

2014
5,19
165
856

2015
5,96
82
489

2016

2017

2018

2019

Endring over tid:


Nokså stabil kullstørrelse over siste 15 år, med ett snitt på 4,97. Fra 2000 – 2009 var
kullstørrelsen i snitt 4,91, fra 2010 – 2014 ser vi en liten økning til 5,09.
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Antall valper pr kull
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Figur 2. Gjennomsnittlig antall registrerte valper pr kull pr år.
Totalt er det registrert 5584 kull perioden 1994-2014. Disse kullene er født etter 3230 ulike tisper.
Gjennomsnittlig antall valper pr kull er for hele perioden 4,3.
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Effektiv populasjonsstørrelse:
Effektiv populasjonsstørrelse er et begrep som brukes ofte i forbindelse med forvaltning av raser.
Effektiv populasjonsstørrelse er et estimat på hvor mange individer en måtte ha i en idealisert
populasjon for å ha den samme økningen i innavl som en har i den aktuelle populasjonen (Falconer og
Mackay, 1996). En idealisert populasjon er en populasjon med tilfeldig paring, likt antall hannhunder
og tisper og hvor alle individer får like mange avkom. Effektiv populasjonsstørrelse er brukt som et
verktøy for å kunne sammenlikne avlsarbeid ulike populasjoner.
Basert på økningen i innavl i perioden 1980-2014 har rasen NEG en effektiv populasjonsstørrelse på
167 individer. Som figur 4 viser, er det en nedgang i gjennomsnittlig innavl på rasen NEG etter 2004.
Denne nedgangen er noe overestimert, da det siden 2010 har kommet inn individer som har mangler
i slektskapet sitt. Disse individene vil automatisk få en innavlskoeffisient på 0, noe som vil
underestimere innavlen i populasjonen for perioden. Det er derfor viktig å jevnlig ha kontroll på at
individer ligger inne med mest mulig korrekt slektskap. Ser man på perioden 1980-2006 separat, har
gjennomsnittlig innavl økt med 0.09 % pr år. Dette gir en økning pr generasjon på 0,45 % (0,09*5), og
en tilsvarende effektiv populasjonsstørrelse på 111 individer. Det er derfor rimelig å anta at effektiv
populasjonsstørrelse for rasen NEG ligger mellom 111 og 167 individer.

Innavlsgrad:
Innavl oppstår når en parer nære slektninger, og er uønsket blant annet fordi innavl vil føre til en
reduksjon av genetisk variasjon og økt fare for sykdom og defekter i populasjonen. Gjennomsnittlig
innavl for hunder gitt i ulike årsklasser er gitt i Figur 4. Samlet sett er innavlsnivået lavt på Norsk
Elghund Grå. Gjennomsnittlig innavl er i 2014 estimert til under 4 %. Innavlsestimatene har imidlertid
sammenheng med hvor komplett slektskapsinformasjonen er, da dyr uten informasjon på foreldre vil
få 0 i innavl. For å få et riktig estimat av innavlsnivået både til enkeltindivider og populasjonen som
helhet bør det derfor etterstrebes et så komplett slektskap som mulig.
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y = 0,0609x + 2,1827
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Figur 4. Gjennomsnittlig innavl i populasjonen for ulike årsklasser.
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Gjennomsnittlig innavl for hunder født i 2014 er 3,6 %. Trendlinja viser en økning i gjennomsnittlig
innavl på 0,06 % pr år. Med et generasjonsintervall på 5 år gir dette en økning i innavl på 0,3 % pr
generasjon.

Forebygging av innavl
Det er for rasen NEG viktig å fortsette å forebygge innavl. Nedgangen i innavl vist de siste 10 årene
skyldes delvis import av dyr som ikke har så komplett slektskap. Dermed blir innavlen underestimert.
Videre er det viktig å ikke la enkelte hannhunder få for mange avkom. Matador avl er ikke bra for noen
raser. Skal man følge NKK sitt råd for store populasjoner bør ikke en enkelt hannhund være far til flere
enn 2% av registrerte hunder i en femårsperiode. For rasen NEG betyr dette 100 avkom pr hannhund
hvis det registreres ca. 1000 valper pr år. En bør imidlertid vurdere i raselaget om denne restriksjonen
bør settes noe strengere på en nasjonal rase. Det faktum at antall registrerte individer pr år er sterkt
synkende, er også et argument for å sette restriksjonen til under 100 avkom pr hannhund.
Som et ledd i dette, er innføring av maksimumsantall avkom som kan registreres etter samme hund for
rasen norsk elghund grå.
Norsk Kennel Klub’s Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 21.10.2015, og fattet følgende
vedtak:
Det innføres et maksimumsantall på 150 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen
norsk elghund grå. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere
valper født i Norge etter hunden ikke registrert.
Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det
gis 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. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges
søknaden for rask saksbehandling.
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2016.

Oppsummering:
Oppsummert viser tallene en nedgang i antall registrerte valper over de siste 20 år på nærmere 20%.
Nedgangen bekreftes både med antall registrerte kull og antall hannhunder registrert som fedre. Når
det gjelder bruk av hannhunder og tisper får de fleste hunder 1-3 kull, mens noen få hannhunder er
registrert med veldig mange avkom i perioden 2002-2012.
Det bør jobbes med en mest mulig komplett slektskapsinformasjon på hunder som får avkom. Mangler
i slektskapsfila gir et underestimert nivå på gjennomsnittlig innavl. Det er fremover viktig at rådene
gitt av avlsutvalget vedrørende bruk av hannhunder følges.
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Bruk av avlsdyr:

 Bruk av hannhunder


Figur 3 viser fordelingen på antall avkom etter hannhunder i perioden. Det er stor spredning i
hvor mange avkom en enkelt hannhund kan få. Eksempelvis i figur 3 er det 324 hannhunder
som har registrert 1 avkom etter seg. Videre er det 174 hannhunder som har fått er far til 6
avkom. 2 hannhunder har registrert over 200 avkom.
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Figur 3. Fordelingen av antall avkom etter ulike hannhunder. Antall fedre med gitt antall avkom
på y-aksen, antall avkom på x-aksen.
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Bruk av tisper:
Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
• Tispen skal være minst 18 mnd. på paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør
være eldre enn 18 mnd. ved første paring, bør dette overholdes.
• Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall
valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste
valpekull fødes.
• En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull, og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette
kan kun fravikes ved tillatelse gitt av NKK. Søknadsskjemaet kan hentes fra www.nkk.no eller fås ved
henvendelse til NKK, og inkluderer veterinærattest som bekrefter at tispen før paring er klinisk frisk og
i god kondisjon. Det forutsettes at paringen finner sted maksimalt 3 mnd. etter at
veterinærundersøkelsen er foretatt, samt at tillatelse fra NKK foreligger før tispen blir paret. Tillatelsen
fra NKK må vedlegges registreringsanmeldelsen. Dette gjelder både for at en tispe skal kunne ha mer
enn 5 kull og skal kunne pares etter fylte 8 år

Oppsummering:
NEKF ser at det avles mye på enkelte tisper, det søkes stadig om dispensasjon på det 6 kullet
og et kull etter fylte 8 år. Som oftest har de kull søstre som ikke er avlet på. Vi opplever derfor
mangel på avl i bredden i tispe populasjonen, NEKF ønsker mindre bruk av dispensasjoner fra
NKK’s kynologisk regler for avl.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål:
Ivareta og forbedre den genetiske variasjon i populasjonen.

Prioritering og strategi for å nå målene
Oppfordre til bruk av flere hunder i avl
Avl etter dokumenterte egenskaper
Arbeide for at hunde-eiere stiller på jaktprøve og utstilling, samt på annen måte dokumenterer
egenskaper
Arbeide for avl på avlsdyr som oppfyller avlskriteriene
Videreføre og utvikle avlshund listene for hannhunder og tisper, for å motivere hunde-eiere til å
dokumentere egenskaper på sine hunder.
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Innhenting av avlsmateriale fra andre land:


Norsk Elghund Grå er en stor populasjon i Norge. Finland og Sverige har også en relativt stor
bestand av denne rasen, og disse landene har også prøveformer som tilsvarer våre
jaktprøveregler. Dermed har vi ett bredt utvalg av hunder som kan brukes i avl. USA har også
en stor bestand av vår nasjonalrase. Der har de ingen tradisjon for å jakte storvilt med hund,
så interessen for å bruke avlsmateriale derfra er beskjeden. Rasen finnes også andre steder
(Australia, Nederland og Storbritannia), men disse forekomstene har liten betydning for rasen
i hjemlandet.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål:





Opprettholde interessen for rasen som jakthund
Bredde i avl, ta vare på det genetiske mangfoldet ved å holde innavlsgraden lav
Det bør jobbes med en mest mulig komplett slektskapsinformasjon på hunder som får avkom.
Mangler i slektskapsfila gir et underestimert nivå på gjennomsnittlig innavl.
Det er fremover viktig at rådene gitt av avlsutvalget vedrørende bruk av hannhunder følges.

Prioritering og strategi for å nå målene:







Bruksegenskapene som storviltjeger har førsteprioritet i utvelgelse av avlsdyr.
Jobbe for å utvikle systemer/verktøy som gjør egenskapene målbare.
Oppfordre til bruk av flere hunder i avl
Arbeide for at hunde-eiere stiller på jaktprøve og utstilling, samt på annen måte dokumenterer
egenskaper
Arbeide for avl på avlsdyr som oppfyller avlskriteriene
Videreføre og utvikle avlshund listene for hannhunder og tisper, for å motivere hunde-eiere til
å dokumentere egenskaper på sine hunder.
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ATFERD:
Modig, djerv og energisk
Norsk elghund Grå er en svært selvstendig jakthund med stort mot, er meget intelligent og den har
mye energi. Dette er helt nødvendige egenskaper for den jobben den skal gjøre i skogen, der den
brukes til jakt på storvilt. Først og fremst Elg og hjort, men med en økende rovdyrstamme blir
etterspørselen etter hunder som kan handtere bjørn mer og mer aktuelt. Ikke minst i jobben som
ettersøkshund etter trafikkulykker/viltulykker er rasen meget anvendelig. Hundene er svært
tilpasningsdyktige, og har derfor også meget gode egenskaper som familiehunder. Der den får lov blir
den ett hengivent og trofast familiemedlem som gjerne deltar i all aktivitet og kan være en god
lekekamerat for barn.

Atferdsproblemer:





Aggresjon mot mennesker har vært kjent tilbake i tid, men sees svært sjelden i dag. Kunnskap
om hund generelt og bedre handtering med positivt fortegn i oppdragelse og omgang har hatt
stor betydning i tillegg til utvelgelse av avlsdyr. Dog er dette noe man skal være oppmerksom
på for å forebygge att problematikken dukker opp igjen.
Skyhet, mykt gemytt sees av og til. Dette er en helt uønsket egenskap på en jakthund som skal
handtere ett byttedyr som er 10 – 20 ganger større enn seg selv.
Gråhund kan bli Bråkete/bjeffete om den ikke får godt med aktivisering og oppmerksomhet.
Den har ett velutviklet vaktinstinkt og godt hørbart mål. Å la hunden stå alene ute i løpestreng
eller hundegård mesteparten av døgnet kan lett føre til mye lyd.

Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Ivareta rasens atferd slik den er i dag.

Prioritering og strategi for å nå målene
Målet forutsettes å nås ut i fra det øvrige avlsarbeidet.
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Bruksegenskaper
Norsk elghund grå har høy status som storvilthund, først og fremst på elgjakt, men det er nå som tidligere
noen som bruker den til bjørnejakt. I Norge blir norsk elghund grå brukt både som bandhund og løshund,
og etter at jaktprøvene kom har disse fått stor betydning for valg av avlshunder.
De dokumenterte egenskaper på løshund-prøver og bandhund-prøver danner grunnlag for avl, nyere
forskning har nå regnet genetiske korrelasjoner (sammenhenger) mellom løshund og
bandhund. Det vil si at hvis man gjør en seleksjon for en forbedring av løshunden, vil dette
ikke ha noen positive effekter på bandhund egenskapene. Slike negative sammenhenger
er en utfordring for avlsarbeidet, derfor er avlshund listen delt etter prøveform.
Kravene til en avlshund i Norge er 2 stk. 1 premie på jaktprøve for hanner og 1premie for tisper.
Kravene for norsk jaktchampionat er tre ganger 1. premie på jaktprøve i Norge under minst fire
forskjellige dommere. Det skal være forskjellige dommere begge dager på 2-dags prøve. Minst to av
premiene må være tatt på prøve arrangert av NEKF. Minst en av premiene må være tatt på 2dagersprøve. To ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 mnd., under forskjellige dommere i Norge,
Sverige eller Finland. Et tilleggs krav for løshund ,minst 2 av prøvene som gjelder for championatet må
ha 6 poeng eller mer i søk.

Mentalitet og bruksegenskaper i forhold til rasestandarden
Tidligere ble NEG beskrevet som stri i gemyttet, men med systematisk avl over lang tid så finns
det ikke noen igjen av dette og i dag er NEG en tilpasningsdyktig, rolig og hengiven
familiehund.
Beskrivelse av kortsiktige og langsiktige mål
Beholde den meget gode mentaliteten som rasen har.
NEG er en typisk overværs hund under jakt. Egenskapen til overværet og de øvrige
jaktegenskapene skal beholdes og være under stadig forbedring.
Prioritering og strategi for å nå målene
Hunder som gjennom veterinærattest eller utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt
skal ikke brukes i avl. Med uønsket gemytt menes både aggressive, redde eller nervøse
hunder.
Jaktegenskapene forbedres gjennom avl med hovedvekt på jaktpremierte hunder. Det er
viktig å få flere hunder på jaktprøve så det blir flere jaktpremierte hunder som utvider
avlsbasen.
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Sykdommer:
Generell beskrivelse av situasjonen for rasen
Norsk Elghund Grå ansees for å være en frisk rase uten de store helsemessige utfordringene. Det er en
lettstelt hund som er godt rustet for det norske klimaet. Det kan være enkelte individ som har
sykdommer/tilstander uten at det gjenspeiler et problem for rasen.
HD/AD:
Vi opplever at vi de siste årene har fått flere hunder med C-hofter, men færre blir registrert med D og
E hofter. Nesten alle registreringer på c-hofter er uten forandringer, noe som er vanskelig å forstå, med
bakgrunn av at avlen er på HD frie foreldre igjennom flere generasjoner.
AD ansees ikke som noe problem for rasen.
Statistikk for rase siste 10 år
Antall avkom: 9646
HD

HD %

AD

AD %

Totalt

2383

24,7%

66

0,7%

Fri

2014

84,5%

66

100%

Svak

275

11,5%

0

0%

Middels

80

3,4%

0

0%

Sterk

14

0,6%

0

0%

Indeks avl på HD:
Norske elghund klubbers Forbund har vedtatt og innført indeks avl for rasen. Det godkjennes nå
hunder med C-hofter (uten anmerkning) brukt i avl, så lenge at samlet HD indeks ligger over 210% for
kombinasjonen totalt.

Forekomst av helseproblemer, sykdommer og/eller defekter
Fettkuler - helt klart arvelig da det i enkelte linjer er/var mere enn i andre linjer, men kan forsterkes
med dårlig pelsstell og foring.
Anses ikke som ett problem
Nyresvikt - de siste 30 år har det kommet inn veterinær attester på hunder som har fått påvist nyresvikt,
dette kan ikke anses som ett problem når man tenker på antall valper som blir født hvert år, men selvsagt
skal vi følge med på dette.
Øyesykdommer PRA og Glaukom - kun noen få tilfeller av begge disse
øyesykdommer som er påvist, kan skyldes at det er øyelyst kun på mistanke og at det ikke er noe som
blir gjort jevnlig.
Anses ikke som ett problem.
Dvergvekst - også denne sykdommen blir innrapportert fra tid til annen. Skal selvsagt vektlegges i avl,
men anses ikke som ett problem.
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Jaktødem - hvor stort problem dette er kan være er vanskelig å si, men AU registrer med en viss uro at
vi får inn en del veterinær attester på hunder med påvist jaktødem. Noen av disse registrer vi ett
slektskap på. At det er arvelig er vel lite tvil om og er også erfaringen fra andre "løse" jakthunder, da
det er disse som er innrapportert. Arvegangen er ikke stadfestet.
Dette er en særdeles alvorlig diagnose for jakthunder og noe vi skal ta på alvor.

Forekomster av reproduksjonsproblemer
Det foreligger ingen dokumenterte rapporter om reproduksjonsproblemer for rasen.

Beskrivelse av langsiktige og kortsiktige mål
Beholde rasens gode helse
Holde forekomsten av HD på et minimum for rasen
Kartlegge forekomsten av arvelige sykdommer

Prioritering og strategi for å nå målene
Føre statistikk over forekomst av sykdommer i rasen
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EKSTERIØR:

Typisk spisshund. Tett, kort kropp, kvadratisk, spenstig, god reisning. Opprettstående ører.
Tett, rikt, ikke strittende eller langt hårlag. Halen godt rullet over ryggens midtlinje.
Kvadratisk kroppsbygning. Skalle- og snutelengde tilnærmet lik. Modig, djerv og energisk

Bedømmelse av Norsk Elghund Grå 2014
Ant utst. Ant. hunder
Exc Exc% Vg VG% G
G%
S
S%
56
1763 837 0,475 549 0,311 306 0,174
39 0,022

0 KIP KIP% CK Cert
13 21 0,012 388 97

Utfordringer
Vinkler: Det er utvilsomt ett problem at NEG har problemer med både kne/hase vinkler og
vinkler i skulder/overarm og samt mellomhånd.
Dette må anses som ett helseproblem for disse hundene vil være mere utsatt for skader og
slitasje.
NEKF oppfordrer både oppdrettere og dommere om og ta hensyn til dette i avl og bedømmelse.
Haler: Det er flere hunder nå med korte haler og da følgelig med dårlig krøll. Også hunder
med lange nok haler men for dårlig krøllet.
Må tas hensyn til i avl og bedømmelse da dette er ett av "varemerkene" til NEG
Farge: vi skal ha ett våkent øye på farger - lyse partier i brystet, en del hunder har også lyse
partier i kinnene, brillene er på tur tilbake, og ikke minst sot.
Størrelse: Kan virke som at størrelsen er mere variabel nå enn den har vært.
Håper det blir mere fokus på dette når vi nå innfører "målebrev" på hundene.
Det er fra NKK/NEKF side nå tilrettelagt for å starte med og måle hundene, må gjøres av to
autoriserte dommere, da på fast underlag, målebrevet blir underskrevet av dommerne og kan
ikke innklages.
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Beskrivelse av kortsiktige mål
Bevare typen
Bevare rasens funksjonelle eksteriør med fokus på rasedetaljer, konstruksjon og atletisk type som ikke
er for spinkel eller tung.

Langsiktige mål
Spre informasjon som vil øke interessen for den eksteriørmessige delen ifht. avl på NEG.
Øke antall NEG som stiller på utstilling.
Utarbeide statistikker ifht. kvaliteten på eksteriøret for å kunne vurdere og prioritere avlsstrategier
videre.

Prioritering for å nå målene
Arbeide aktivt i avlsutvalg for å øke antall hunder som fyller avlskriteriene for å øke genetisk mangfold.
Arbeide for økt interesse og forståelse for viktigheten av utstillinger blant eiere/oppdrettere av NEG
for å bevare det rasetypiske preget.
Stimulere/bevisstgjøre oppdretteres ansvar når det gjelder rekruttering av egne valpekjøpere til
utstilling.
Rekruttere dommere fra egne rekker.
Eksteriørdommerkonferanser.
Arrangere avlsseminarer.
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Oppsummering RAS
NEG er en stor rase, som ligger på toppen av registreringer. Rasen har beholdt sine gode
bruksegenskaper og karakteristiske eksteriør i over 100 år. Vi ser en liten nedgang i antall registrerte
valper pr. år de siste 20 år. Det er viktig for rasen NEG å ha fokus på forebygging av innavl. Basert på
NKK sin 5% regel bør ikke hver hannhund for rasen NEG ha mer enn 100 registrerte avkom. For at
populasjonen skal være bærekraftig er det behov for flere avlsdyr, og det må avles på flere dyr fremfor
avl på et fåtall hunder / matador avl.

Prioritering av viktige kortsiktige og langsiktige mål
Videreutvikle avlshund listene for hannhunder og tisper.
Beholde rasens gode helse.
Føre statistikker/ ha oversikt over sykdommer/lidelser i rasen.
Oppfordre hunde-eiere til å stille på jaktprøver og utstilling for å dokumentere hundenes egenskaper.
Føre statistikker over gjennomgående eksteriøret bedømmelser hos rasen.

Plan for videre arbeid i klubben
Arrangere årlige samlinger som arena for informasjon vedrørende bruksegenskaper, helse og avl.

Kilder:
Norsk Kennel Klub
FoU prosjekt, v/Marte Wetten
Norske Elghundklubbers Forbund, v/ div. utvalg
Wikipedia

