SAK 9-1 Avl på hunder med HD C
Til styret: Generelt er ikke spørsmål om endring av avlsregler et tema for Årsmøtet, men diskusjon
eller innlegg kan være aktuelt i et medlemsmøte.

I forslaget oppgis det at vi har flere C-hofter hos buhunden i dag enn tidligere, mens A og B blir
færre. Statistikken hentet fra NKK viser imidlertid at fordelingen mellom «fri» og «affisert» er relativt
stabilt over årene. Mens det er andelen A som har gått ned (mens B har gått opp). Forklaring på
dette kan være, som nevnt, digitalisering av HD-bildene. Siste 5 år og siste 10 år, er ca. 70 % av den
røntgede andelen buhunder fri for HD.
Slik vi leser sitatet fra NKK sin side er det grunnleggende at for at en hund skal bli brukt i avl at den er
klinisk frisk. Hundens kliniske helse er en forutsetning, og må sees i sammenheng med hundens
øvrige egenskaper. NBK mener at for å benytte en hund med HD i et avlsprogram, må denne ha noe
ekstra å tilføre rasen. Hos norsk buhund er det få, om noen, grunner til å gjøre dette. Rasen har få
rasespesifikke utfordringer på helse, mentalitet eller konstruksjon som kan forsvare bruk av hund
med HD i avl. Argumentet som benyttes i forslaget, er å øke genetisk variasjon.
For å ivareta den genetiske variasjonen trengs mer av det ubrukte avlsmateriale tilgjengelig for avl.
Dersom man antar at de allerede røntgede hundene er et representativt utvalg, er det ikke behov for
å bruke hunder med HD for å øke genetisk variasjon. Det er også grunn til å tro at å bruke hunder
med HD i avl vil, på sikt vil øke andelen med HD i populasjonen (Ref. HD-seminar, Frode Lingaas).
Dersom det i fremtiden skal vurderes å bruke hunder med HD, er det nødvendig med en betydelig
bedre oversikt over rasens status mhp. HD. Dette for å kunne velge de rette individer.
Videre anbefaler vi å lese artikler i Buhunden sommer 2017 som omhandler temaet (buhund.no, avl
og oppdrett).

Avlsrådets konklusjon:
Vi oppfatter forslaget som at det er ønskelig å kunne søke om å bruke hunder med HD svak grad i avl.
Avlsreglene muliggjør en slik søknad, men gjeldende praksis er basert på argumentene over

Sak 1
Styrets innstilling:
Som det fremgår av Avlsrådets råd til Årsmøtet, er dette ikke et tema som
Årsmøtet skal ta standpunkt til. Som Avlsrådet sier, kan dette være et tema
som kan tas opp til diskusjon/debatt på medlemsmøtet.
Styrets innstilling er derfor at SAK 1 ikke tas opp til votering.

