Referat fra møte i Sunnhetsutvalget 2015-2
Avholdt i NKKs lokaler på Bryn onsdag 21.10.2015 kl 12.00

Tilstede:

Marte Ottesen
Torunn Sørbye
Frode Lingaas (til og med sak 16)
Liv Evjen
Karin Undall Stormoen
Christian Geelmuyden
Friedrich Birkmar
Kristin Wear Prestrud
Astrid Indrebø
Kristin H. Aukrust (referent)

Forfall:

Ingen

Fra NKKs administrasjon møtte Avlskonsulent Kim Bellamy

Til behandling forelå følgende saker:
Sak 1

Presentasjon av SUs medlemmer – forespørsel om reoppnevning
Medlemmene presenterte seg selv. De sittende SU-medlemmene ble forespurt om
reoppnevning, og alle stiller seg til disposisjon.

Sak 2 Referat fra forrige møte
Vedtak:
Referatet ble godkjent

Sak 3 Oppfølging av SU-sak 2014-2 5B Innføring av krav om kjent øyelysningsstatus hos
foreldredyr for registrering av valper av rasene chihuahua korthåret og langhåret
Saken ble behandlet på nytt på raseklubbens årsmøte, og forslaget om innføring av krav om
kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper av rasene chihuahua
korthåret og langhåret ble enstemmig nedstemt. Administrasjonen anser derfor søknaden
som trukket, og saken avsluttet.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering

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 4 Endring av NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett vedr dispensasjonssøknader
Vedtak:
SU anbefaler overfor HS følgende endringer i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:


Pkt 2: følgende setning slettes «Det gis mulighet til å søke NKK om dispensasjon;
søknadsskjema kan hentes fra www.nkk.no»



Pkt 7 tredje kulepunkt slettes og erstattes med følgende:
o En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.
o En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.
o Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 7 år. Dersom en tispe pares
etter fylte 7 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med
veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre
enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinæren
ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no
o En tispe kan maksimalt ha ett kull etter fylte 7 år
o En tispe skal ikke pares etter fylte 7 år dersom hun tidligere ikke har hatt
valpekull.
o En tispe, uansett rase, skal ikke pares etter fylte 9 år.

Dispensasjonsrutiner bør effektiviseres så godt det lar seg gjøre uten at det går på bekostning
av kvaliteten og hensynet til hundevelferden. Det er ressurssparende om en uttalelse fra
raseklubben vedlegges søknadene, og følgende setning tilføyes fremtidige vedtak hvor det er
mulighet for dispensasjon: «En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden
for rask saksbehandling».
Sak 5 Søknad fra Norsk Schnauzer og Bouvier Klubb om innføring av krav til kjent
øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasen dverg schnauzeralle fargevarianter
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for dvergschnauzer, alle fargevarianter, 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. 01.04.2016
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Sak 6 Søknad fra Klubben for Bolognese og Coton de Tulear om innføring av krav til kjent
øyelysningsstatus hos foreldredyr for registrering av valper for rasene bolognese og
coton de tulear
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for rasene bolognese og coton de tulear 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. 01.04.2016

Sak 7 Søknad fra Norsk Pinscherklubb om innføring av krav til kjent øyelysningsstatus hos
foreldredyr for rasen dvergpinscher
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for dvergpinscher 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. 01.04.2016
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Sak 8 Søknad fra Norsk Bichon Havanais Klubb om innføring av registreringsrestriksjoner
for rasen bichon havanais
Sak 8-a Søknad om innføring av krav til kjent øyelysningsstatus hos foreldredyr for
registrering av valper
Vedtak:
Det innføres krav om kjent øyelysingsstatus for rasen bichon havanais 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. 01.04.2016

Sak 8-b Søknad om innføring av krav til kjent patellastatus hos foreldredyr for
registrering av valper
Vedtak:
Det innføres krav om offisiell patellastatus for foreldredyr for registrering av valper av rasen
bichon havanais. 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. 01.04.2016
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Sak 9 Søknad fra Norske Elghundklubbers Forbund om innføring av maks antall avkom
som kan registreres etter en hund for rasen norsk elghund grå
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.

Sak 10 Søknad fra Norske Harehundklubbers Forbund om innføring av maks ant avkom som
kan registreres etter en hund for rasen finsk støver
Vedtak:
Det innføres et maksimumsantall på 33 avkom som kan registreres etter samme hund for
rasen finsk støver. 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.
SU ønsker at det poengteres i brevet til forbundet at vedtaket er strengere enn NKKs
generelle anbefaling om at en hund ikke bør ha flere avkom enn tilsvarende 5% av antall
registrerte hunder i rasepopulasjonen i en femårsperiode, noe som per d.d. tilsvarer 40
avkom. I brevet må det også presiseres at det er mulig å søke om dispensasjon, samt at det er
viktig at tallet revurderes jevnlig.

Sak 11 Søknad fra Norsk Sau og Geit om innføring av registreringsrestriksjoner for rasen
border collie
Sak 11-a Søknad om krav til godkjent gjeterhundprøve hos foreldredyr for
registrering av valper
Vedtak:
SU anbefaler overfor HS at det ikke åpnes for mulighet for raseklubb til å søke om krav om
godkjent prøveresultat hos foreldredyr ved registrering av valper. Videre anbefaler SU at
krav om godkjent gjeterhundprøve for registrering av valper ikke innføres for rasen border
collie.
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Sak 11-b Søknad om krav til kjent DNA-status for collie eye anomaly (CEA) for
foreldredyr ved registrering av valper – minst en av foreldrene må være DNA-testet fri
Vedtak:
Det er sådd tvil om gyldigheten av DNA-testen for CEA på en annen rase. Et norsk prosjekt
er i oppstartfasen, for å undersøke sammenheng mellom kliniske funn og DNA-testresultat
på CEA hos border collie. SU utsetter derfor behandling av søknaden om krav til kjent
DNA-status for CEA hos border collie til data fra den norske studien foreligger.

Sak 12 Søknad fra Norsk Sau og Geit om innmønstring av border collie på meritter
Vedtak:
Det er for mange uregistrerte border collier, og tiltak bør iverksettes for å prøve å få flere av
disse registrert. Norsk Sau og Geit har søkt om innmønstring på meritter, uten
eksteriørbedømming. Det er delte meninger om krav til eksteriørvurdering, men det er
enighet om at det i vedtaket må sikres at hundene i tillegg til gjeteregenkaper har en
akseptabel mentalitet og funksjonalitet.

Sak 13 Søknad fra Australian Shepherd Klubb Norge om innføring av krav om kjent DNAstatus for naturlig stumphale (natural bob tail, NBT) for hunder med kort hale som
importeres til Norge for registrering i NKK
Vedtak:
For rasen australian shepherd innføres det krav om bekreftelse av halelengde for registrering
i NKK for hunder som importeres. For hunder med kort hale som importeres er det krav om
kjent DNA-status stumphale (NBT, natural bob tail).
SU overlater til Helseavdelingen å finne praktiske løsninger for dette.
Kravet trer i kraft for hunder importert til Norge f.o.m. 01.04.2016

Sak 14 Søknad fra Norsk Grand Danois Klubb om innføring av avlsforbud på valper etter
paringer med innavlsgrad over 12,5 %
Vedtak:
SU anbefaler overfor HS at valper av rasen grand danois 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 om dispensasjon før paring i spesielle
tilfeller slik at valpene kan registreres uten avlssperre. 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 anbefaler at dette innføres som en midlertidig ordning, kun for grand danois, med
varighet på 5 år.
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Sak 15 Registrering av DNA-profiler i DogWeb
Administrasjonen har begynt å utrede muligheten for registrering av DNA-profiler i
DogWeb.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering. SU oppfordrer Helseavdelingen til å jobbe videre med
utredningen, samt utarbeide konkret forslag til hva NKK kan tilby og hvordan det skal
fungere, for å ha et godt grunnlag for videre behandling av saken.
Sak 16 Søknad fra Norsk Pomeranian Klubb vedr krav til DNA-profil hos foreldredyr for
registrering av valper
Vedtak:
Søknaden avslås i sin nåværende form og i nåværende situasjon. NKK utreder muligheten
for et system for lagring av DNA-profiler og eventuelt avstamningskontroll. Det er
grunnleggende at NKK kun kan innføre registreringsrestriksjon (krav for registrering av
valper) på grunnlag av data som NKK selv registrerer, og ikke på grunnlag av data som
registreres/lagres av for eksempel en raseklubb. For å kunne registrere og publisere
individopplysninger som «kjent DNA-profil» eller selve DNA-profilen, må systemet for
dette utarbeides ferdig.
Sak 17 Utvikling av kondisjonstest for brachyocefale raser
Administrasjonen jobber med å utvikle en kondisjonstest for brachyocefale raser, i
samarbeid med Norsk Bulldogklubb. Prosjektet ble presentert.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering. Pusteproblemer hos brachyocephale raser er et stort
problem, og det er viktig for hundevelferden, samt for NKKs og rasehunders omdømme at
problemet tas på alvor og at ressurser brukes for å få bukt på problemene. SU er derfor svært
positiv til dette arbeidet, og håper at prosjektet kan prioriteres gjennomført så fort som mulig
forutsatt at testrundene er vellykkede.
Sak 18 Informasjon om HD-indeks
Det ble orientert om status for HD-indeks. Det har tidligere vært tekniske utfordringer med
HD-indeksen, men disse skal være løst. Resultater fra importerte hunder blir ikke tatt med i
beregningene, noe som er negativt for sikkerheten til indeksene. Administrasjonen jobber
for at det skal kunne løses.
Vedtak:
Den muntlige informasjonen ble tatt til orientering
Sak 19 Sentral registrering av DNA-resultater
En oppdatert oversikt over hvilke diagnoser basert på DNA som registreres i NKK var
inkludert i sakspapirene.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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Sak 20 RAS- Rasespesifikke avlsstrategier
Det ble orientert om status for RAS-arbeidet. En oppdatert oversikt over hvilke raser som
har levert RAS var inkludert i sakspapirene
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 21 Informasjon om krysning av varianter (FCI)
«FCI general and breed-specific guidelines about crosses of breeds and breed varieties» var
inkludert i sakspapirene.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 22 Brev til Mattilsynet vedrørende innføring av rapportplikt på operasjoner i
respirasjonsorganene
NKK har skrevet et brev til Mattilsynet hvor vi ber om rapportplikt på operasjoner i
respirasjonsorganene og obligatorisk ID-merking av alle hunder. En kopi av brevet var
inkludert i sakspapirene.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
Sak 23 Seminarer og Kurs – avl og helse
Avholdt siden forrige møte:
 Dommerseminar EDS
Planlagte kurs og seminarer:
 Forskningsforum 2015 3.11.2015, NMBU Veterinærhøgskolen
 Atferd 2016 17.-18. september 2016 Kolbotn
 Oppdretterskolen Ny serie – planlagt oppstart våren 2016

Sak 24 Dato for neste møte
Dato for neste møte: 6. april kl 12.00

Sak 25 Eventuelt
a) Informasjon fra EDS
NKKs ansatte veterinærer observerte rundt ringene under EDS, med fokus på raser
omtalt i BSI. De fleste dommerne var positive til dette, og NKKs veterinærer var godt
fornøyd med jobben som dommerne gjorde.
Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering
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