
 

Avlsrådets årsmelding 2012 

 

Avlsrådet har i perioden bestått av følgende personer : 

Leder:  Ellen Katrin Enge  

Medlem Elin Kristiansen 

Medlem Ingvill Brenden  

Registeringsstatistikk, Norsk Buhund (hentet fra NKK.no): 
I 2012 ble det registrert 117 buhunder i Norge, fordelt på 28 kombinasjoner, 3 av disse var hunder fra 

kull født i Sverige, mens en kom fra Danmark. 22 ulike hannhunder og 27 ulike tisper er registrert 

som foreldre til disse kullene. Fremdeles er det flest buhunder registrert i Rogaland og Hordaland 

(totalt 33).  

Vi poengterer at disse er hunder registrert i 2012 men de er ikke nødvendigvis født i 2012. 

Registreringstallet er høyere enn det har vært på svært mange år. Det kan virke som vi har en fin 

utvikling av rasen, en økning som heller ikke ser ut til å gå for hurtig. 

AR og NBK har også i 2012 fokusert på å øke interesse for rasen, og for å få flere kull av Norsk 

buhund.  

 

 

  

 

De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har vært øyelyst og HD-

undersøkt.  
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De aller fleste av kullene registrert i 2012 er etter foreldre undersøkt for HD.  

AR ønsker at klubben og medlemmene fortsetter å belyse viktigheten av helse og rasetype, samt de 

etiske forhold rundt seriøs hundeavl. 

HD statistikk 
31 hunder har vært undersøkt for HD i perioden. 8 hunder fikk diagnosen HD (D: 2, C: 6) mens 23 

hunder er funnet fri for HD (A eller B). Det er en svak nedgang i antall hunder undersøkt. AR 

oppfordrer fortsatt at så mange hunder som mulig undersøkes, også de som ikke er tenkt brukt i avl. 

Dette er svært viktig for å kunne få et riktig bilde av utbredelse og forekomst i populasjonen 

 

 

 

Avlsrådet ser positivt på at frekvensen av undersøkte hunder fortsatt er ganske høy, men mange 

flere hunder må undersøkes for å få en god oversikt over rasen som helhet. Enda er svært mange kull 

ikke representert i statistikken. Vi håper alle oppdrettere ser nytten av dette, og oppfordrer sine 

valpekjøpere til å undersøke hundene fra sitt oppdrett. 

Øyelysing 2012 
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet de siste årene, og 

vi ser fortsatt en god økning av øyelysning på privat initiativ også i 2012. På Nasjonaldagen i 2012 ble 

det øyelyst 23 hunder.  

Avlsrådet mener at fokus på helse og viktigheten av regelmessig øyelysing har blitt mottatt positivt 

hos buhundeiere og oppdrettere. Vi håper at dette vil fortsette, og at buhundeiere følger opp og 

regelmessig undersøker hundene sine etter de anbefalte retningslinjer. 

Se figur over antall øyelysinger per år 2003-2012. 
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Avlsregler 
I løpet av vinteren/våren 2012 ble NBKs avlsregler revidert. NBK så behovet for fornyelse av reglene 

utfra nye utfordringer og allerede eksisterende regler (bl.a NKKs etiske regler). 

Arbeidet ble presentert og diskutert på medlemsmøtet avholdt 17.mars 2012. Reglene ble godkjent 

av styret og innført etter dette, og publisert på www.buhund.no. De nye reglene ble presentert i 

Buhunden som kom ut sommeren 2012. Frem til 1. august 2012 var begge settene med regler 

gjeldende. Det i løpet av tiden har det kommet to innvendinger om feil i reglene, dette har blitt rettet 

og godkjent av styret. Dette gjelder feil i antall generasjoner (riktig var 6, det var skrevet 7), samt 

anbefalt alder på hannhund ved første paring (dette var uteglemt ved tilretteleggingen).  

Buhundprosjektet 
En viktig del av arbeidet i Buhundprosjektet er blitt gjennomført siste år. Dette er presentert i 

Buhunden som kom ut før jul, og ligger også som eget vedlegg her. 
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