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Genbanken for hunderaser
Ellen Katrin orienterte om buhunder i spermbanken til NKK – med utstillingsstatus og
helsestatus. 8 hunder i perioden 1996-98. Dette er buhundklubbens eiendom. Det kan søkes
om å få bruke disse, men det må foreligge en godkjenning fra buhundklubben. Den yngste
hanhunden var født i 1996. Vi kan få inn flere i genbanken, dette må det betales for. Det kan
fås prosjektmidler til dette. Bakgrunnen for at det er viktig med en genbank er som en
sikkerhet dersom det oppdages arvelige sykdommer, og ved en evt. innavlsdepresjon.
På bakgrunn av dette trengs det bredde, hundene må være fra ulike linjer og i begge
fargevarianter. De må være rasetypiske men trenger ikke være utstillingschampion. De må
være friske HD-frie og frie for øyensykdommer. Hundene må videre følges opp med
helseundersøkelser.
Det skal tappes ved veterinærhøyskolen. Dette kan gi noen geografiske begrensninger.
Avlsrådet har diskutert saken, og ønsker å prioritere dette i 2015. Avlsrådet vil gjerne ha
forslag.
Valpepriser
Avlsrådet stilte spørsmål om klubbens anbefalte valpepriser burde økes. Den ble sist økt i
2011 fra 11.000,- til 12.000,-. På bakgrunn av at det er en stund siden sist økning, og for å
harmonere våre anbefalte priser med priser på valper fra andre raser, foreslo avlsrådet å øke
anbefalt pris til kr. 14.000,-. Det var entydig støtte til forslaget. I spesielle situasjoner er ikke
en anbefalt pris til hinder for å ta en lavere pris.
Ingvil stilte noen spørsmål vdr. bruk av mentorer for nye oppdrettere. Gunn Berit er for tiden
klubbens eneste mentor. Hun har ikke blitt mye brukt. Det kom forslag om å sette fokus på
mentorrollen i neste nummer av buhunden – og samtidig forsøke å verve flere til oppgaven.

Annonsering
Det var diskusjoner rundt bruk av finn.no i forhold til kjøpere av hund. Det er svært mye
blandet på finn, både seriøse oppdrettere og mindre seriøse. Det var enighet om å legge ut
en annonse på finn.no med en anbefaling om å ta kontakt med Norsk buhundklubb før kjøp
av hund. Det skal også vurderes å sette inn en generell annonse i NKK sitt medlemsblad –
avhengig av pris.
Buhundklubbens logo
Tidligere logo med en blakk og en svart buhund vurderes tatt i bruk.
Rase og bruksengenskaper
Ingvild orienterte litt om gjetertesting av islandshund. Her er det et miljø på Lillehammer.
Ingvil har vært i kontakt med klubben og fått lov til å delta med fire hunder på gjetertesting i
pinsen. Dersom erfaringene fra dette er gode, kan Norsk buhundklubb vurdere å arrangere
egne tester. Hun stilte spørsmål om dette kunne være et første skritt på veg mot å få Norsk
buhund registrert som gjeterhund. Islands fårehund er relativt lik Norsk buhund – dette blir
spennende. Det var en god diskusjon rundt bruk av buhund som gjeterhund. Ivar fortalte om
deres erfaringer med buhund og gjeting. Hundene trengte lite opplæring jobbet svært
sjelstendig – med god oversikt over eiendomsgrenser m.v.
Roy informerte om planlagte aktiviteter i avd Midt –Norge.
Det blir pinsetreff på Toftemo turiststasjon, 22-25 mai.. 23. mai blir det tur. De håper på stor
deltakelse, men hvis det kommer få er det risiko for at dette blir det siste året.
Han ønsket også velkommen til NKK utstilling første helg i juni i Trondheim. De skal ha et
treff ved Namskogan dyrepark i 4. -6. september med instruktør i blodspor.
Oppdatering på Buhundprosjektet
Elin orienterte om status for buhundprosjektet. Prosjektet ble presentert på NKKs
Forskningsforum Hund 2015 med tittelen Buhundprosjektet – fokus på øyne hos en sunn
nasjonalskatt. En hyggelig opplevelse å kunne presentere katarakt på en frisk hunderase – blant mye
sykdomsprat. Resultater fra studien skal også presenteres på en internasjonal øyenkongress i

Helsinki, mai 2015. Resultater vil bli publisert i Opthalmolgy – et internasjonalt anerkjent
forskningstidskrift for forskning på øyne. Hun orienterte om at de hadde fått inn en ny mann
på øyenlysningsprosjektet Tobias Revold.
Studie 1995 viste en forekomst av PMK på 50 % av hundene. Dette antas å være et relativt
lite problem for hundene da det ikke fører til blindhet. 10% hadde arvelig utviklingskatarakt
– noe som er langt mer alvorlig da det kan føre til blindhet.
Den generelle helseundersøkelsen i 2009 viste god helse og god adferd (95 % av eierne var
godt/meget godt fornøyd med hundens helse og adferd). Hun understreket av Norsk buhund

er en frisk og sund hund med god og fornuftig anatomi. Det er et mål å bevare buhunden
frisk og sund, men redusere forekomsten av katarakt.
Det har nå vært fokus på hvordan katarakt utvikler seg gjennom hundens liv. Gjennom
mange år med prosjektet er det nå langt større kunnskap om dette. Det er stort aldersspenn
på øyenlyste hunder, fra 10 uker til 16 år. Gjennomsnittsalder for siste øyenlysning er 5,9 år.
Viktig at det er de samme som øyenlyser alle hundene for å få et riktig resultat (minst mulig
feilkilder). Ernst- Otto Ropstad har øyenlyst alle hundene i prosjektet.
Funn så langt:
PKN begynner som prikker utvikler seg til sukkerspinn (52,5% buhunder har dette). Nytt funn
er at denne formen for katarakt ikke utvikler seg gradvis. Enkelte kan brått få dette fra 7-8
årsalder. Dette tydeliggjør behovet for gentest. Vi trenger en sikker diagnose mens hundene
er i reproduktiv alder – noe vi ikke har i dag.
Av de øyenlyste hundene har nå 19,6 % arvelig utviklingskatarakt. Dette kan medføre
blindhet. Dette viser seg å dukke opp tidligere i livet. Dette er hunder det ikke avles på.
Buhundprosjektet har nå blodprøver av 320 hunder. 215 av disse er ferdig analysert.
Materialet ligger der – tolkes av Frode Lingås - men dette går tregt (han gjør jobben på
frivillig basis – derfor tar dette tid). Det er nå viktig å få resultater slik at vi kan sammenligne
gener på friske og syke hunder.
Buhundprosjektet sin konto er nå på det nærmeste tom. Det må derfor betales full pris for
øyenlysning på nasjonaldagen. Det må derfor jobbes for å skaffe mere midler til prosjektet.
Hun understreket viktigheten av å følge opp de eldre hundene.
Buhund/Lundehundprosjektet
Det ble orientert kort om krysningsprosjektet. Lundehund har lite genetisk variasjon og har
en utfordring med Intestinal lymfangiektasi - en mage/tarmsykdom. På bakgrunn av dette
jobbes det med å få inn friske gener fra andre raser, herunder Islands fårehund,
Nordbottenspets og Norsk buhund. Artikkel om kryssingsprosjektet i Buhunden ønskes inn i
neste nummer av Buhunden.

PetPuls
Til slutt orienterte Elin litt om Høenfoss dyreklinikk og PetPuls, som er en helsebok for dyr i
form av en app. Et praktisk verktøy der dyreeier har kontroll på alt som angår dyrets helse på
telefon, og med kontakt mellom egen fastdyrlege og dyret. Tettere kontakt mellom dyreeier
og dyrlege. Det er mange muligheter: helsebok med journal, vaksiner, egne notater,

informasjon om medisinering/tilskudd, kalender med varsel om ormekur, flåttmiddel,
timebestilling, savnet og funnet, donorkort m.v.
Den gir også mulighet for etablering av nettverk og markedsføring av buhunden.
Buhundklubben er alt lagt inn på PetPuls . Klubbene kan legge ut informasjon om seg selv.
Norsk buhundklubb kan være den første til å profilere seg – kontoen er åpnet. Foreløpig er
PetPuls kun tilgjengelig for IPhone. Den er imidlertid klar på testversjon for Android. Appen
er helt lokalt produsert, og det er ikke involvert kapitalinteresser. Den skal være uavhengig!
Gunn Berit – ønsker bilder og innspill for presentasjon på Jønsberg
Gunn Berit orienterte om at hun skulle holde innlegg om Norsk bunund på Jønsberg
videregående skole, og ba om bidrag fra alvsrådet.
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