Avlsrådets årsmelding 2015
Avlsrådet har i perioden bestått av følgende personer
:
Leder: Ellen Katrin Enge
Medlem: Ingvill Brenden
Medlem: Elin Kristiansen (ansvarlig for ”Buhundprosjektet”)

Registeringstatistikk, Norsk Buhund (hentet fra NKK.no):
I 2015 er det registrert 110 nye buhunder i Norge, fordelt på 20 kull, hvorav en av hundene var
importert fra Sverige. Det betyr 19 norskfødte kull dette året. Fordelingen mellom kjønnene er 65
hanner og 44 tisper. Det har i de siste årene vært født flere hanner enn tispe. Kullene som ble
registrert i 2015 var født fra november 2014 til midten av oktober 2015. De 19 kullene har 15 ulike
fedre og 19 mødre.
De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har vært både øyelyst og
HDundersøkte. Kun en av tispene hadde ikke gyldig øyelysningsattest ved paring, mens to av
hannhundene ikke var øyelyst siste år (det ble brukt frossen sperm fra en død hannhund).
Alle kullene som ble registrert i 2015 er etter foreldre med godkjent HDstatus. Det er grunn til å se
positivt på dette og vi håper denne trenden fortsetter. Avlsrådet håper disse undersøkelsene er
blitt etablert praksis blant alle oppdrettere av norsk buhund, samt at flere oppdrettere blir sitt
ansvar bevisst og påvirker sine valpekjøpere til å undersøke sine hunder.
AR registrerer også at den gjennomsnittlige kullstørrelsen varierer noe mellom årene, og dette
påvirker betydelig antall valper. Det er født kun to flere kull i 2015 enn i 2014, men antallet valper
er altså betydelig større. Det er derfor ingen grunn til å tro at antallet valper er på vei oppover så
mye som vi ønsker (se tabellen nedenfor).
Tabellen viser utviklingen siden 2002

HD statistikk
31 buhunder har vært undersøkt for HD i 2015. 8 hunder fikk diagnosen HD, svak grad, 2 fikk
diagnosen middels, mens de øvrige 21 hundene er funnet fri for HD (A eller B). Det er selvsagt
svært positivt å se at ingen hunder er diagnostisert med sterk grad HD, men vi mener resultatene
viser at det fortsatt bør være fokus på å få flere hunder undersøkt. Antall hunder som undersøkes

har vært relativt stabilt, men altså for lavt, de siste årene. Det å få flere hunder undersøkt er svært
viktig for å kunne få et riktig bilde av utbredelse og forekomst i populasjonen.
Det har vært stilt spørsmål om å få beregnet HDindeks hos norsk buhund. Dette er noe AR gjerne
skulle sett gjennomført. Pr i dag lar dette seg ikke gjøre på buhund pga for få registrerte og
undersøkte hunder.
I beregningen av HD‐indeks tas det hensyn til alt kjent slektskap mellom hundene i NKKs database.
Individets indeks gir følgelig et mye bedre mål for hunden risiko for å nedarve HD til sine avkom enn kun
hundens eget HD‐resultat. NKK har satt som minimumskrav at det registreres gjennomsnittlig minst 100
hunder av rasen per år (beregnet ut fra de 5‐10 siste årene) og at mer enn 35% av hundene som har
oppnådd røntgenalder i denne perioden har kjent status.

For mer informasjon om HDindeks se
http://web2.nkk.no/filestore/Artikler_om_helse/InformasjonomHDogHDindeks.pdf

Statistikk for rase siste 10 år,
hentet fra DogWeb (NKK)
Antall avkom totalt: 847
HD
Totalt
227
Fri
176
Svak
37
Middels
14
Sterk
0

HD %
26,8
77,5
16,3
6,2
0

Enda er svært mange kull og kombinasjoner ikke representert i statistikken. Vi håper alle
oppdrettere ser nytten og viktigheten undersøkelsene, og oppfordrer sine valpekjøpere til å
undersøke hundene fra sitt oppdrett slik at det gis et mer riktig bilde av situasjonen.

Øyelysing 2015
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet siden 2009, og
vi ser fortsatt en grei frekvens på øyelysning på privat initiativ. Tabellen nedenfor viser en forenklet
oversikt. Det er viktig å merke seg at det er mange av de samme hundene som er representert i
flere år. Det blir derfor ikke riktig å summere antall hunder med diagnoser.

I 2013 ble det ikke gjennomført øyelysning på nasjonaldagen og dette pret ble det en nedgang. Vi
håper vi kan fortsette å invitere øyelysere til klubbens hovedutstilling.

RAS
Avlsrådet ble, av NBK sitt styre, betrodd oppgaven med å sette sammen RAS for Norsk
Buhundklubb. Bakgrunnen for dette arbeidet ble lagt frem for medlemsmøtet som ble avholdt i
forbindelse med Årsmøtet 2013. Det ble også presentert i ”Buhunden” sommeren 2013.
Dokumentet som er utarbeidet ble sendt NKK i januar 2014. Styret har det overordnede ansvaret,
og har godkjent den versjonen som ble sendt NKK.
RASdokumentet skal være et levende dokument som skal evalueres hvert år og revideres hvert
5.år. Innspill fra medlemmer vil bli tatt med videre i arbeidet med dokumentet. Dokumentet vil bli
lagt ut når dette er godkjent av NKK.
Bakgrunnsmaterialet for RAS for NBK er i hovedsak DogWeb og Buhundprosjektet. Alle innspill som
blir mottatt vil bli vurdert før en ny revidering av dokumentet.

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

Omplasseringer
Det har i 2015 vært omplassert 4 buhunder hvor NBK har vært deltagende i prosessen.

AR ønsker at klubben og medlemmene fortsetter det gode arbeidet med å belyse viktigheten av
helse
og
rasetype
, samt de 
etiske forhold
rundt seriøs hundeavl.

