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Hei alle buhundvenner!
Så står sommeren og ferietid for døren. Noen av dere skal kanskje på fottur i 
fjellet, mens andre skal på hyttetur, enten ved sjø eller i fjellet. Felles for oss alle 
er at vi skal ta ferie fra det daglige, og at vi skal kunne slappe av og lade opp bat-
teriene – sammen med våre herlige buhunder.

I mars hadde vi som vanlig klubbens årsmøte, og det var gledelig å registrere 
hvor mange det var som hadde tatt turen til Gardermoen den dagen. Etter friske, 
men saklige diskusjoner, ble hele årsmøte svært vellykket. Etter selve årsmøtet, 
på medlemsmøtet, fikk vi et foredrag av veterinær Elin Kristiansen fra Hønefoss 
Dyrehospital. Det er alltid spennende og utrolig interessant å høre på Elins ori-
entering om den forskningen som er gjort på buhunden over mange år - Buhund-
prosjektet. 

Regnskapene som ble lagt frem på årsmøtet, viser at Norsk Buhundklubb har en 
meget sunn økonomi. Det er en av grunnene til at klubben nå jobber med å få en 
ny hjemmeside, mer moderne og lettere å betjene enn den hjemmesiden vi har i 
dag. Det vil koste en del, men heldigvis sa årsmøte ja til å stille midler til rådighet 
for å finne en bedre og mer lettvint løsning enn den vi har i dag. 

Vi har mange ganger tidligere vært inne på betydningen av våre sosiale sider, 
facebooksidene Norsk Buhundklubb og Norsk Buhundklubbs Forum. Dette skal 
være fora hvor vi skal kunne ha en åpen og frisk dialog. Det som skjer altfor ofte, 
er at dette sklir ut og det kommer en rekke usaklige uttalelser, uttalelser som går 
langt utover det som disse fora skal brukes til. Tenk godt igjennom hva du skriver, 
har du fagmessige kunnskaper som du kan forsvare i innleggene? Tenker du på 
at det du skriver står der svart på hvitt? Vi har ikke noe imot friske diskusjoner, og 
innen god folkeskikk, men det er flere som vil kunne risikere å bli nektet tilgang 
til foraene. Husk, gjerne friske innlegg, men om enkelte går ut og oppfordrer til 
å bryte de lover/regler som klubbens Avlsråd og Styre har bestemt (og dermed 
også Årsmøtet) vil klubben etter hvert måtte reagere på dette.

I årets sommernummer av Buhunden, vil vi rette oppmerksomheten mot det fan-
tastiske arbeidet som vårt Avlsråd utfører. Det vil bli satt fokus på avl, regler og 
retningslinjer, RAS, mye interessant materiale som vi anbefaler alle å ta seg tid 
til å lese. (Vi vil også trykke opp ekstra kopier av Buhunden, slik at det vil være 
mulig å få ekstrablad ved behov).

Selv om vi denne gang klarer å få et - tror vi –fantastisk blad, så skulle vi gjerne 
se at det kom mange flere historier og bilder fra alle kanter av landet. Det behøver 
ikke være lange historier, det kan være en liten historie, og kanskje en spesielt 
hendelse for deg, som du vil dele med oss. Det er historiene fra dere som skal 
gjøre at vi får et levende, spennende medlemsblad.

Selv om vi har en lang og forhåpentlig varm og solrik sommer foran oss, har vi 
allerede startet på vår neste oppgave, Buhundens Nasjonaldag på Hunderfos-
sen. Du kan allerede melde deg på hovedutstillingen, du kan reservere hytter og 
hotellrom – og – det er viktig at du er tidlig ute om du vil ha et boalternativ. Det vil 
også bli mulighet til å øyelyse på utstillingsdagen. Ernst-Otto Ropstad og hans 
spesialistteam er på plass, og vi håper at Elin og Stein fra Hønefoss Dyrehospital 
også vil være der.
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Norsk Buhundklubb
Navn, adresser og telefonliste - Hovedstyret 2015/16

Vi vil i likhet med 2016 ha et veldig variert pro-
gram, med mange forskjellige aktiviteter. Vi skal 
ha en kjempehyggelig middag lørdag kveld. Men 
alt dette kan dere lese om i program-met.  PS. Vi 
vil trenge folk til salg, loddsalg og til «kjøkkentje-
neste» - kommer du? DS.

Senere på høsten skal klubben, som vanlig, ha 
egen stand på Dogs4All på Lillestrøm. Også der 
vil vi sette pris på hjelp fra deg, og ikke minst fra 
hunden din. Vi har etter hvert fått en stand som 
besøkes flittig, og er blitt kjent som standen hvor 
den enkelte kan få kose seg med hundene som 
ligger på bordene og koser seg. Håper vi ser deg 
på Lillestrøm!

Nå kan du bruke hele sommeren og høsten til å 
ta mange bilder av hunden din, skrive en kort eller 
lang historie, som jeg håper du vil sende til oss. 
Vi kommer jo med et nummer av Buhunden til jul 
også. La oss håpe på en lang og varm sommer og 
høst, og så håper jeg at vi ser mange av dere på 
Hunderfossen og Dogs4All.

Helt til slutt vil jeg få ønske dere alle en fan-
tastisk sommer, og så sees vi på Hunderfos-
sen i august.

Terje Methlie
Leder Norsk Buhundklubb

STILLING/AVD. NAVN: ADRESSE: MOBILTLF: E-MAIL:
Leder Terje Methlie Lundebyveien 71, 3074 Sande i Vestfold 95 02 61 96 leder@buhundklubben.no
Nestleder Svein Are Olsen Almåsberg, 7977 Høylandet 90 85 62 99 styret@buhundklubben.no
Sekretær Kirsten  Andersen Nystuvegen 100, 2848 Skreia 48 30 19 04 styret@buhundklubben.no
Kasserer/medl.
ansvarlig Linda L. Methlie Lundebyveien 71, 3074 Sande i Vestfold 92 29 08 47 styret@buhundklubben.no

Styremedlem Ivar Johan Takvam Kyrkjetangen 4, 5155 Bønes 93 86 15 07 styret@buhundklubben.no
Styremedlem Børre Waagan Kaivegen 1, 6080 Gurskøy 97 77 18 58 styret@buhundklubben.no
Varamedlem Linda Karlsen Riiserveien 9, 1860 Trøgstad 99 52 42 12 styret@buhundklubben.no
AVLSRÅDET/VALPEFORMIDLING
Leder avlsrådet Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Ingvill Brenden Døsvegen 127, 2607 Vingrom 48 05 30  01 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Elin Kristiansen Arnegårdsveien 34, 3511 Hønefoss avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Cecilie Katrin Sølna Leiv Holthes vei 10, 2066 Jessheim 46 85 47 46 avlsradet@buhundklubben.no
Avlsråd Tine Jarli Solbergliveien 91 C, 0683 Oslo 98 41 59 22 avlsradet@buhundklubben.no
OMPLASSERING

Ellen Katrin Enge Hasler, 2072 Dal 41 21 21 20 avlsradet@buhundklubben.no
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Buhunden Lina

Med appetitt på livet

Alle hunder fra 11 til 25 kg

SUNN ERNÆRING GJENNOM HELE LIVET

Alle hunder er unike, og behovene endrer seg gjennom hele livet. 
Behovene til en valp er vidt forskjellige fra behovene til en eldre hund.

Du kan hjelpe hunden til et bedre og lengre liv ved å gi den oppmerksomhet, omsorg 
og tilpasset ernæring. Alle produktene våre er ernæringsmessige løsninger som er 
tilpasset behovene til hunden i de forskjellige livsfasene.

Serien for MEDIUM store hunder består nå av ni næringsløsninger som sikrer best 
mulig helse i alle livsfasene til hunden.

11 kg

25 kg

MEDIUM

royalcanin
.no

/RoyalCaninNorge

LAST NED 
GRATIS 
LAST NED LAST NED 
GRATIS

www.hundeappen.no

MEDIUM_A4_Buhunden_des_2013.indd   1 26.11.2013   11:02:06

Dette er vår hund, Lina, som ble 6 år 18. mai. Hun er en veldig fin turkamerat og er veldig glad i å være med ut i skog og mark.
Med vennlig hilsen Kari Birkely
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Av: Stine Strander

Nosework er en ny hundesport der 
hunden skal søke etter små biter med 
lukt på. Den passer stort sett for alle 
hunder og kan trenes nesten over alt.

I nosework skal hunden lære å gjen-
kjenne tre spesielle lukter i forskjellige 
momenter og miljøer. I Norge brukes 
eteriske oljer av bjørk, anis og krydder-
nellik. Når hunden har lært seg å kjen-
ne igjen lukten, skal den kunne søke 
etter denne både i rom inne, i esker og 
på kjøretøy. Det ligner mye på spesi-
alsøk som blant annet politihunder tre-
nes opp til.

Nosework passer bra for de som har 
lyst å la hunden bruke hodet og nesa. 
Selv om hunden skal søke selvstendig, 
så styrker det også relasjonen mellom 
hund og fører. Utstyret som brukes tar 
ikke stor plass, så det er lett å trene en-
ten du er hjemme, på tur eller på ferie. 
Og det kan trenes alene, eller sammen 
med andre.

Utstyr
Det er ikke nødvendig med mye ut-
styr for å trene nosework. Du trenger 
tilgang til oljen som skal brukes og et 
glass med lokk. Så drypper du en dråpe 
med oljen på en bommulspad og leg-
ger nederst i glasset, fyller det halvveis 
opp med avklipte q-tips eller små biter 
med møbelknotter. For å fylle glasset 
helt fullt skal det være en pad med en 
dråpe olje også i midten av glasset og 
på toppen. Skru på lokket, og du har 
nå mange biter hunden kan søke etter.

Lær å kjenne igjen lukten
Så må hunden lære å kjenne igjen 
lukten. Om hunden ikke er vant til å 
bruke nesen kan det være lurt å star-
te med godbitsøk eller søk etter leke Keira trener på kjøkkenet med lukt i tesiler

Bruk buhunden din - presentasjon 
av grener innen hundesporten

Nosework
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for at hunden skal lære at det er gøy. 
Når den har lært at det er spennende, 
må den lære å gjenkjenne lukten vi vil 
den skal søke etter. Dette kan gjøres 
på forskjellige måter. En måte er å la 
hunden få lukte på en liten bit av det 
den skal lete etter. Ta så for eksem-
pel en møbelknott fra glasset og fest 
den på veggen. Vis hunden hvilket 
område av veggen den skal lete på, 
og når hunden lukter på riktig sted 
belønn den helt i nærheten av knot-
ten med lukt. Når hunden begynner å 
forstå hva den søker etter, så er det 
bare å begynne å variere søket. Flytt 
møbelknotten til forskjellige steder. 
Høyt og lavt, på veggen, gulvet, dø-
rer, under bordet også videre. Du må 
lære deg å lese hunden for å se når 
den har gjort et funn. Og det kan også 
være lurt å trene inn en markering så 
du som eier ser når hunden har gjort 
et funn. Dette kan være at den set-
ter seg når den har gjort et funn, el-
ler fryser med nesa foran lukten eller 
bjeffer.

Hunden skal også kunne søke i for-
skjellig emballasje. Ta det du har 
hjemme. Bruk tomme syltetøyglass 
og lag hull i lokket og legg lukt bare 
i det ene. Legg lukt i en tom fyrstikk-
eske og gjem denne i en hylle. Putt 
en q-tipsbit i et sugerør og legg dette 
på gulvet i en haug med sugerør uten 
lukt. Eller legg lukt i en tesil som hen-
ges opp på en rekke med flere tomme 
tesiler. Du kan også ta med lukt i en 

lukttett boks på tur og gjem en bit i 
barken på et tre.
Fire søksområder
For de som ønsker å konkurrere i no-
sework skal hunden klare å finne lukten 
på fire ulike områder. Den skal kunne 
søke i rom innendørs, på anvist om-
råde utendørs, på utsiden av kjøretøy 
og i emballasje som esker, kofferter og 
bokser. Før det er lov å starte å konkur-
rere må hund og eier først gjennomføre 
en lukttest for å se om hunden har lært 
å gjenkjenne lukten den skal søke et-
ter. I lukttesten skal hunden søke på 12 
esker og markere på esken som inne-
holder lukten. 11 av eskene er tomme. 
Hund og eier har tre minutter på å finne  

 
riktig eske. Når testen er godkjent så 
er det lov å starte å konkurrere i klasse 
1. Det er til sammen tre klasser i no-
sework, og det kreves en ny lukttest før 
hver nye klasse. Siden sporten er vel-
dig ny i Norge, arrangeres det foreløbig 
ikke veldig mange konkurranser her i 
landet. 

De som ønsker mer informasjon om 
sporten kan gå inn på nettsiden no-
sework.no. Den tilhører organisasjo-
nen Nosework Norge, som er sporten 
sitt offisielle organ her i landet.

Keira finner bjørkeluft i bruskasser

Vilje leter etter bjørkeluft i emballasje



Buhunden Sommer 20178- SPONSOR

Av: Monika Haanes Waagan, første 
gongs buhundeigar og B-godkjend 
hundeførar i NRH

Ein viktig grunn til at eg skaffa meg Arja, 
var at eg ville bidra til å berge buhun-
drasen. I dag er målet snudd nesten 
trill rundt. Om alt går etter planen, vil 
vi nemleg snart vere klare til å rykke 
ut med Norske Redningshunder for å 
berge menneskeliv. 

Hjelp, for ein stå-på-vilje!
Då Arja (Fantejentas Arla Airin) var om-
trent eitt år gammal, var ho det ein med 
fine ord kan kalle kreativ og sjølvsten-
dig. Typisk buhund, tenkjer du sikkert, 
men eg såg med stigande skepsis på 
korleis den bustete, søte rampejenta 
utvikla seg til å likne meir og meir på 
ei søt men litt for viljesterk fillebikkje. 
Ho lærte seg å opne dører og kjøk-
kenskap, klatre på salongbordet, jage 
kråker, gøyme seg under hønsehuset 
og å bjeffe på flyktande motorsyklar. 
Sanninga var at grensa mellom sjølvs-
tendigheit og ulydigheit var på god veg 
til å bli kryssa.  

Eg prøvde å vere ein aktiv og flink 
buhundeigar, og tidvis hagla det av 
klikkerklikk, pølsebitar og leiker. Vi el-
ska det, både Arja og eg, men alt for 
ofte tapte hunden i prioriteringa mel-
lom hundetrening og familieliv. Eg 
hadde eigentleg konstant dårleg sam-
vit, og i bakhovudet surra det eit viktig 
spørsmål: Korleis i alle dagar kan eg 
bruke all denne viljen og kreativiteten 
til noko nyttig?

Trening med godt samvit
Då eg endeleg oppdaga Norske Red-
ningshunder (NRH) fall difor brikkene 
på plass for meg som hundeeigar. Det 
var akkurat dette Arja og eg treng-
de: meiningsfylt moro, haugevis med 
utfordringar, og best av alt: vi kunne 
leike oss i timesvis på fjellet og i sk-
ogen – utan dårleg 
samvit. I NRH trenar 
ein ikkje berre sin ei-
gen hund. Ein bidreg 
også til opplæringa 
av alle dei andre 
hundeekvipasjane 
gjennom å vere fig-
urant, legge ut spor, 
grave snøholer og 
lage oppgåver for 
kvarandre. Allereie 
frå første trenings-
dag er ein difor med 
på ein meiningsf-
ylt dugnad for den 
norske beredskap-
stenesta. Frå første 
treningsdag forstår 
ein samtidig kor 
enormt mykje tid og 
ressursar som må 
leggast ned, før ein 
er i mål med sin ei-
gen hund. 

Den lange vegen 
fram
Ein hundeekvipasje 
må gjennom eit grun-
dig godkjenningspro-
gram. Vegen fram til 
A-godkjenning tek i 

gjennomsnitt tre år. Slik det ser ut for 
oss, kjem vi truleg til å bruke tre og eit 
halvt år på vintergodkjenninga og fire 
år på sommargodkjenninga. 

Målet med utdanninga er at både 
hund og førar skal bli så godt førebud-
de som råd på det som ventar ute i 
felten. Ein får også trening i å samar-
beide med politiet og andre frivillige 
organisasjonar, som for eksempel 
Røde Kors og Norsk Folkehjelp. 

Sjølv om enkelte ser med skepsis på 
meg når eg presenterer Arja for uk-
jende NRH-kollegaer, buhunden er 
ein sjeldan rase i NRH, er eg ikkje i 
tvil om at buhunden eignar seg godt 
til dette arbeidet. Om det skulle skje at 
vi ikkje når målet vårt, er det i alle fall 
ikkje hunden sin feil. Buhunden har 
både søkslyst og jaktlyst, er kreativ og 
modig og har stor arbeidskapasitet. 
Pels og potar fungerer i all slags vêr, 

Monika og Arja på NRH-trening
Foto:Trond Hovland

Snøscootertransport til «skred» på Tyin 
Foto: Vegard Pettersen

Arja på si første lavinesamling
Foto: Monika Haanes Waagan

Buhund som livbergar

Norske Redningshunder
Norske Redningshunder jobbar for å finne sakna per-
sonar ved hjelp av hund. Organisasjonen har rundt 
1600 medlemmar. Av desse er ca. 300 godkjende 
hundeførarar. Ein hundeekvipasje kan være godkjend 
innanfor ein eller fleire av desse disiplinane:

• Ettersøking
• Lavine
• Katastrofesøk
 
Norske Redningshunder deltek på ca. 500 redning-
saksjonar kvart år. Det er hovudredningssentralane 
og politiet som tilkallar hundeførarar når dei treng 
hundefagleg bistand. (Kjelde: nrh.no)
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noko som er særleg viktig om vinteren. 
Hunden disponerer dessutan kreftene 
godt og kan arbeide konsentrert over 
lang tid. 

B-godkjenning lavine i boks
Vi har allereie nådd mange viktige små 
og store milepålar i løpet av hunde-
førarutdanninga, og vi har minst like 
mange i vente. Til no har vi fullført 
grunnkurs med utmarsj og førstehjelp-
skurs, appellprøve, lavinegodkjenning 
på C-nivå, og no sist vinter kom lavine-
godkjenninga på B-nivå. Kan hende er 
det alltid slik at den siste godkjenninga 
smakar aller best, men for oss var vin-
terens B-godkjenning noko heilt sær-
skilt. Vi gjennomførte godkjenningskur-

set Vekas arbeid B på Tyin. Kurset er 
lagt opp som ei heil veke fylt av ukjende 
søksoppgåver i 
«skred», mykje 
hardt gravear-
beid, mange 
mil på ski,  ori-
enteringsprøve 
og ikkje minst 
o v e r n a t t i n g 
i snøhole. 
Denne gongen 
kom det til ei 
ekstra utfor-
dring for delta-
karane. Vêret 
var dårleg, med 
mykje vind og 

nedbør. Det vart ein 
hard men realistisk 
test av både hund, 
utstyr og ikkje minst 
av meg som hun-
deførar. Etter ei tøff 
veke var det ein slit-
en men svært stolt 
hundeekvipasje som 
køyrde heimover 
med B-godkjenninga 
signert i prøveboka, 

Den einaste buhunden på 
beredskapslista
Det neste på programmet vårt no, 
er ettersøks-godkjenning på B-nivå i 
sommar, A-godkjenning lavine koman-
de vinter og deretter A-godkjenning et-
tersøking sommaren 2018. 

Som A-godkjend hundeekvipasje vil 
Arja og eg kome på beredskapslis-
ta til Norske Redningshunder, og så 
vidt eg veit vil vi då vere den einaste 
godkjende buhundekvipasjen i NRH. 
Å vite at eg snart kan nå dette målet, 
er ein enorm motivasjon og noko som 
gir meining til alle treningstimane og 
kronene eg investerer i hundetrenin-
ga. Eg veit at vi, om mindre enn eitt år, 
kan bli utkalla til ein verkeleg leite- og 
redningsaksjon. Håpet er at Arja og eg 
ein dag kan vere med å berge liv, men 
eg veit også at ein ikkje alltid når fram 
i tide. Dette alvoret vil sjølvsagt ligge 
i botnen av alle reelle søksoppdrag. 
Likevel kan eg knapt tenkje meg ein 
meir meiningsfull form for hundehald 
enn dette.

Arja markerer på funn i «skred»
Foto: Monika Haanes Waagan

Arja og Monika med helikoptertilvenning på NRH-kurs på Voss
Foto: Trude Hell 

Utgraving av «skredtatt» på Tyin
Foto: Vegard Pettersen
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Av Kine Søreng Hernes (Gudbrands-
dølen Dagningen, 25. april 2017)

På Brimi Sæter er de spesielt glad i 
gardshunden Tatri (10) som har om-
sorg for absolutt alle, både mennesker 
og dyr.

Når en sau får tre lam, er det ikke uvan-
lig at et av dem blir forsøkt plassert hos 
en annen sau for å få nok melk, eller 
så blir det kopplam og får melk på flas-
ke. Mandag kveld var det en sau som 
avvise sitt tredje lam, et svakt og dårlig 
lam på Brimi Sæter i Lom. De ble nødt 
til å ta inn det vesle lammet for å gi det 
varme og næring og forsøke å berge 
livet på det. Som alltid når det er dyr 
på garden som trenger hjelp, så stiller 
buhundtispa Tatri opp.

Sterkt morsinstinkt
- Tatri var veldig klar. Hun har hatt tre 
valpekull selv, og hun så at dette lam-
met var lite og puslete ikke ble stelt av 
mor si. Det er veldig fascinerende å se 
at morsinstinktet slår inn, sier Hans Bri-
mi.

Han forteller at de i fjor hadde sju-åtte 
kopplam på sætra, og at Tatri var med 
og passet på dem alle.

- Vi ser noe av det samme når det blir 
født kalver her. Tatri er med da også og 
sleiker og passer på. Hun passer på 
dyrene, enten det er sauer, kalver, hø-
ner eller kattunger, sier Brimi som har 
flere hunder og de får være med på alt 
på garden.

Passer på melkekyrne
- Vi har melkekyr på beite på somme-
ren og av og til har de blandet seg med 
flokker som ikke er våre. Når de kom-
mer hjem og skal inn for å melkes, er 
Tatri på plass og sorterer og jager de 
som ikke hører til hos oss.

Da han gikk og la seg mandag i ett 

to-tiden i natt lå det svake, vesle lam-
met i et ullpledd sammen med Tatri på 
sofaen.

- Jeg så hvilken veg det gikk. Det er 
veldig lite som skal til for at lam skal 
få en start, men jeg så at det ikke kom 
til å skje i dette tilfellet. Morgenen etter 
så vi tydelig at bikkja hadde ligget og 
passet på lammet store deler av nat-
ten, men dessverre overlevde det ikke, 
sier Brimi.

Gardshunden Tatri er reservemamma 
for lammene på gården

Vi sees på 
Buhundens 

Nasjonaldag på 
Hunderfossen
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Buhunden Ulf
Ulf elsker å være på fjelltur! Her på vei til Bitihødn/Bitihorn, med den vakre tindrekken i Jotunheimen i bakgrunnen.
En middels krevende topptur med storslått utsikt til Jotunheimen og store deler av Valdres.”
Med vennlig hilsen Håkon Løvvik Tandberg
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                     Fotokonkurranse                                fra april 2016 tom mai 2017

April - SOLSLIKKER

Vinner Ingvill Brenden

Mai - Rød, Hvit, Blå

Vinner Bjørg Helgesen

Juni - Barn og Hund

Vinner Annette Ovesen

Juli - Ved vannet

Vinner Bjørg Helgesen

August - Buhund og sol

Vinner Eller Katrin Enge

September - Høst

Vinner Bjørg Helgesen

Oktober - «Ta det rolig - slapp av!»

Vinner Ingvill Brenden

November - Typisk

Vinner Julie Tunli

Desember - Bestevenner

Vinner Bjørg Helgesen

Januar - Vinter

Vinner Leif Vårum
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                     Fotokonkurranse                                fra april 2016 tom mai 2017

Februar - Lek

Vinner Anne Marthe Fæhn Hanedalen

Mars - Glede

Mai - Nasjonalfølelse

Vinner Bengt Silverin

April - Vårstemning

Vinner Hanna Stavdal

Vinner Karianne Firingen Skori
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Styrepresentasjon

SVEIN ARE OLSEN - NESTLEDER
Jeg heter Svein Are Olsen, er 58 år, 
gift, og bor med kone og 2 jenter (13 
og 16) på et småbruk på Høylandet i 
Nord-Trøndelag. Er opprinnelig nor-
dlending oppvokst i Mo i Rana. 

Jeg har ikke drevet mye med hund, 
og buhunden Tuva (Vaalebjønns NS 
Pirita) er bare min andre. Tuva kom 
inn i familien for snart 8 år siden, 
og ble alt vi forventet, og mere til.. 
Gårdshund, jaktkamerat, vakthund 
og god underholdning. Hun er fam-
iliemedlem med fast plass i sofaen. 
Men deler den gjerne med husets tre 
katter.

Jeg har et avbalansert forhold til 
hundehold, og anser at mitt bidrag 
til buhundklubben først og fremst er 
som nøktern ambassadør for rasen. 
Ved at jeg har opplevd buhunden i 
noen år, og ser hvor egnet den med 
sin lærevilje og gode helse kan være 
i mange andre sammenhenger enn 
bare som selskapshund.

Tuva har hatt to kull. Valpene er 
spredt rundt på gårder i Trøndelag, 
på Østlandet og en i Skottland!

Jeg jobber i dag noe med 
kvalitetssystemer i lokale indus-
tribedrifter, men er hovedsakelig 
”husmainn” hjemme. 

IVAR JOHAN TAKVAM -
STYREMEDLEM
Jeg heter Ivar Johan Takvam og bor på 
Bønes i Bergen. Jeg har vært bonde, 
men nå jobber jeg med salg. Er op-
pvokst med Buhund og har siden hatt 
Border Collie og Skotsk Fårehund. 
Men vår siste hund var en Buhund som 
het Frøya. Hun hadde vi i 17 år. En alle 
tiders hund, glad, snill og lydig, men 
med mye fart i seg som ung.

For tiden har vi ingen hund, men 
buhunden Frey og tibben Chico tref-
fer vi rett som det er, og det er jo alltid 
kjekt. Buhund vil det nok bli igjen, men 
inntil videre, så får det bli på lån.

BØRRE WAAGAN - STYREMEDLEM
Styremedlem Børre Waagan (50), bur 
på Leikong i Herøy kommune heilt sør 
og ut mot havet i Møre og Romsdal. 
Som attvald styremedlem ser eg fram 
til å gjere ein innsats i året som kjem. 
Etter eit år i styret ser eg meg sjølv 
framleis som førstereisgut, kanskje litt 
stødigare og endå meir motivert. Eg 
takkar for tilliten og ynskjer alle ein god 
buhundsommar.

TERJE METHLIE - LEDER
Hei, jeg heter Terje Methlie og er leder 
i Norsk Buhundklubb. Jeg bor i Sande 
like syd for Drammen sammen med min 
kone Linda, som er kasserer/medlem-
sansvarlig. Jeg har opp gjennom årene 
hatt en mengde tillitsverv, spesielt in-
nen skole og idrett – men Buhundklub-
ben ble noe helt nytt. Da vi for snart ni 
år siden fikk vår buhund, Skaubo’s Cal-
le, var det en ny hunderase for meg. 
Det tok ikke langt tid før jeg ble «trukket 
inn i» klubben. Jeg hadde ikke tenk å 
involvere meg, men det går ikke an å 
stille seg likegyldig til det arbeidet som 
legges ned, og jeg synes det er spen-
nende å få være med på å arbeide for 
denne herlige hunderasen.

Calle ble dessverre syk og forlot oss 
i november 2015, men heldigvis har 
vi hans sønn, Skaubos Frank, som til 
daglig heter Frey. Han er en utrolig her-
lig liten buhundgutt på to og et halvt år.

LINDA LUNDBY METHLIE - 
KASSERER / MEDLEMSANSVARLIG
Hei! Jeg heter Linda Methlie og er 
kasserer og medlemsansvarlig i Norsk 
Buhundklubb. Jeg bor i Sande, litt syd 
for Drammen sammen med mannen 
min, Terje, som er leder for klubben. Vi 
er de lykkelige eiere av en buhundgutt 
på to og et halvt år. Han heter Skaubo’s 
Frank, men vi kaller ham Frey. I tillegg 
har vi Chico – en tibetansk spanielgutt 
på 5 år. Til daglig jobber jeg som ad-
vokatsekretær i et advokatfirma i Oslo, 
hvor jeg har vært ansatt i 31 år.
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KIRSTEN ANDERSEN - SEKRETÆR
Hei, jeg heter Kirsten og er sekretær 
i Norsk buhundklubb. Jeg jobber som 

LINDA KARLSEN, VARAMEDLEM
Mitt navn er Linda Karlsen og jeg ble i 
2017 nytt varamedlem i Norsk Buhun-
dklubb. Jeg er opprinnelig fra Fredrik-
stad, men bor nå i Trøgstad sammen 

arealplanlegger i Østre Toten kom-
mune. Jeg har ikke langvarig erfaring 
med rasen. Jeg har hatt hund i mer enn 
30 år, men buhund i kun 5. Nå pass-
er vi en Skaubodronning og hennes 
prinsesse for Ellen Katrin Enge. For 
oss gjør rollen som forvert hundeholdet 
ekstra givende. Elli og Fia har to gode 
hjem og to flokker hvor de føler seg 
hjemme.  Ingenting er så herlig som å 
bli møtt av de to, hver dag når jeg kom-
mer hjem fra jobb. 

Jeg trener litt lydighet og agility, men 
det har ikke blitt mer enn bronsemerke 
på meg og Elli. Min første hund, som 
var en flatcoated retriever kjøpte jeg 
som 20åring. Han ble godkjent redning-
shund, sommer og vinter. Etter dette 
fulgte to til av samme rase. Hadde det 

med min samboer. Vi har to hunder, 
en buhundgutt som heter Buzz, født 
2014, og en border collie tispe som 
heter Zelda, født 2010. Vi har også en 
katt og noen og tredve sauer. Buhun-
den vår kommer fra Kennel Kvitlab-
ben i Skiptvedt. Buzz er vår første 
buhund. Min samboer er vokst opp 
med svarte buhunder, så det måtte 
selvsagt vi også ha.

Buzz har dratt oss med på en del 
utstillinger. Det har jo blitt så gøy 
når han til stadighet gjør det så bra. 
Buzz har også startet på et rally-
lydighetsstevne, hvor han fikk 198 av 
200 poeng. Til daglig trener vi nose-
work, går spor og gjeter griser. Buzz 
har også godkjent funksjonsanalyse 

ikke vært for mine barn, som var blitt 
store nok til å ta seg mer av hundene, 
men for små til å håndtere en stor flat, 
hadde jeg sikkert fortsatt i samme spor. 

At det ble buhund var et sett av til-
feldigheter. Vi var igjennom mange 
alternative raser. Det var min søsters 
erfaring med ei venninnes buhund som 
var tungen på vektskålen. Det er nok 
flere som oss - det er tilfeldigheter som 
avgjør valg av rase. Derfor synes jeg 
det er svært viktig å vise fram våre fine 
buhunder slik at flest mulig får se dem. 
Som sekretær for buhundklubben går 
det med en god del tid til organisasjon-
sarbeid, men jeg synes rasen er verdt 
innsatsen. Det plager meg ikke å bruke 
tre samfulle dager på Dogs4All for å 
vise fram de vakre hundene våre.  

(FA), noe av de tøffeste mentaltes-
tene som blir gjort i Norge. Buhund-
en er virkelig en hund man kan gjøre 
det meste med. Buzz er en fantastisk 
hund og jeg har blitt helt forelsket i 
buhunden.

Jeg er svært aktiv når det gjelder 
hund. Lange turer og mye trening 
står ofte på timeplanen. Samtidig er 
jeg svært opptatt av helse og avl. Vi 
har hatt valper på vårt border collie 
og håper vi en dag får en buhundti-
spe som vi kan avle på. Buzz står på 
hannhundlisten, noe som er et godt 
alternativ når man har hannhund 
og har ønsker om å drive med avl. 
Buhunden er virkelig en fantastisk 
rase som vi må ta vare på!
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Nasjonaldagen 

Så nærmer vi oss nok en gang årets høydepunkt for oss buhundentusiaster - Buhundens nasjonaldag. Stedet er 
Hunderfossen Camping ved Lillehammer, datoen er 11. – 13. august. På programmet har vi som vanlig Valpeshow, 
Offisiell utstilling, Barn og Hund, kåring av Årets buhund, Beste svarte, vi skal kåre Vakreste hode og Flotteste hale, 
og selvfølgelig skal vi se hvem av de firebeinte som er raskets på 60 m. I tillegg skal vi ha 5-kamp. Og innimellom 
dette skal vi snakke sammen, hygge oss og beundre hverandres hunder. Vi har tradisjonen tro kiosk der vi serverer 
enkel mat og drikke, og det blir loddsalg. Vi tar i mot premier til loddsalget med takk. Vi håper naturligvis at sola 
skinner og bidrar til å gjøre dagen minnerik.  

Det vil også i år bli mulighet for øyelysning, vi oppfordrer til å benytte muligheten. Øyelyser er som vanlig Ernst Otto 
Ropstad. Send en epost til avlsradet@buhundklubben.no med hundens registreringsnummer og navn innen 31.07.17 
for påmelding. Anbefalingen for Norsk buhund er øyelysning ved 1, 4 og 7 års alder, eller årlig for hunder i avl. Husk å 
ta med hundens registreringsbevis (stamtavle). 

Når vi er ferdig med utstillingen, 60-meteren og alt det andre som skal skje på dagtid, samles vi til middag på 
hotellet. Pris for middag og dessert (eksl. drikke) er kr 355,- per person (voksen). Vi håper mange vil være med oss 
utover kvelden. Send påmelding til anderskirs@gmail.com innen 31.07. Vi må vite navn og antall.  

For å få arrangementet til å gå knirkefritt er vi avhengig av litt hjelp fra våre medlemmer. Kunne du tenke deg å 
hjelpe til? Send oss en epost til ijtakvam@online.no.   

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!  
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Velkommen til Buhundens Nasjonaldag 
11. – 13. august 2017 på Hunderfossen Camping 

Fredag 11. august: 
Kl. 18.00-19.00 – Handlerkurs 
Vi inviterer til en time med et uformelt handlerkurs. Her 
kan du lære mer om hvordan du kan vise frem hunden 
din på best mulig måte. Kurset er gratis, og er du helt ny 
på utstilling er dette en fin gjennomgang å få med seg. 
Ta med deg et utstillingsbånd, om du har, og kom. Det er 
både lærerikt og sosialt. Hjertelig velkommen! 

Kl. 19.00 – Grilling 
Vi fyrer opp grillen i 19-tiden og håper at så mange som 
mulig vil være med på sosialt samvær og grilling utover 
kvelden. Ta med egen grillmat og drikke, og noe å sitte 
på.   

Lørdag 12. august  
Kl 09.30  Utstilling 

• Valpeshow 4-6 mnd og 6-9 mnd   Dommer: Arne Foss 
Elektronisk forhåndspåmelding innen 31.07.17 

• Offisiell utstilling med STORCERT    Dommer: Arne Foss 

• 5-kamp. Påmelding på stedet. 

• Barn og hund – påmelding på stedet 

• Kåring av Norges Beste Buhund 2016 
Kun for kvalifiserte hunder, se regler nederst på siden. 

• Kåring av Beste svarte buhund 
Kåres blant utstillingens deltagere 

• Dagens vakreste hode og beste hale 
Påmelding på stedet (forutsetter at hunden er påmeldt utstillingen). 

• 60 meter Buhund Påmelding på stedet 

• Øyelysning med øyelyser Ernst Otto Ropstad  
Påmelding til avlsradet@buhundklubben.no innen 31.07.17 

Kl 19.30  Middag på hotellet 
NBK inviterer til felles middag på hotellet. Menyen vil bestå av Entrecôte, 
saltbakte småpoteter, rotgrønnsaker og rødvinssaus. Til dessert blir det ostekake 
med bringebær. Pris pr. pers. kr 355,-. Det finnes også en barnemeny; 
(Pannekaker m/blåbærsyltetøy og bacon kr 85,- pr. pers. eller barnepizza m/ost, 
skinke og tomatsaus kr 89,- pr. pers). Eventyris m/3 iskuler i ulike smaker kr 75,- 
pr. pers. Drikke kommer i tillegg. Påmelding innen 31.07.17 til 
anderskirs@gmail.com. Gi beskjed om eventuell matallergi ol.  

Søndag 21. august 
Rallylydighet 

Kl. 9:30 Kort innføring i rallylydighet  

Kl.11:00 Klubbmesterskap i rallylydighet 
(Pris kr. 250,- pr. ekvipasje) 

Rekrutt – påmelding på stedet 

Klasse 1, 2, 3 og Elite – påmelding innen 28. juli til 
anderskirs@gmail.com 

Kurs i rallylydighet. 
Dette avsluttes med et klubbmesterskap i rallylydighet. 
Her ser vi for oss 2 klasser, en rekruttklasse for de som 
ikke har startet offisielt - og en klasse 1 for de som har 
startet i offisielle konkurranser. 
Pris kr 200,- pr. ekvipasje. Påmelding på stedet.  

Påmelding: 
• Elektronisk påmelding via www.nkk.no  

(ev. på mail til utstilling@buhundklubben.no) 

• Frist for påmelding er 31.07.2017 

• Pris: Valp kr 200,- / Voksne kr 350,-  
 

• Avgift innbetales: Bankkontonr.: 5346.20.04725 
SWIFT: DNBANOKKXXX – IBAN: NO19-53462004725 
OBS! Gjelder kun påmelding via epost 

NB! Giro merkes med hundens fulle navn og reg.nr. 

Overnatting: 
Hotellrom / Campinghytte: 
Vi har reservert en del hytter både med og uten bad/wc, og noen få hotellrom. 
Disse er reservert til og med 1. juli. For bestilling, ta kontakt med Hunderfossen 
Hotell og Resort på tlf. 61 27 40 00 eller e-post: hotell@hunderfossen.no 

 
Bobil/campingvogn/telt: 
Campingplassen har god plass, både med og uten strøm. Ta kontakt på tlf. 61 27 
73 00 / 47 46 15 09 eller epost resepsjon@hunderfossen-camping.no. 
Webside: www.hunderfossen-camping.no  

Statutter for Norges beste buhund                                                                                                                                                        Vedtatt 01.04.06 

1. Pokalen til "Norges beste Buhund" er satt opp av Buhundklubben Norge og videreført av Norsk Buhundklubb. Pokalen skal stimulere buhundeiere i 
hele landet til å delta på klubbens og avdelingens utstillingsarrangementer samt NKK's utstillinger rundt om det ganske land. Videre er det et håp og et 
ønske om at de beste hundene fra hver utstilling/sjå skal samles på "Buhundens Nasjonaldag" for å konkurrere om tittelen "Norges Beste Buhund". 

2. Alle buhunder som har blitt BIR eller BIM på NKK's eller klubbens utstillinger eller sjå, fra og med "Buhundens Nasjonaldag" forrige år og frem til og 
med siste utstilling eller sjå før "Buhundens Nasjonaldag" samme år, har rett til å delta i konkurransen om tittelen "Norges beste Buhund". Samtlige 
kvalifiserte skal av klubbens styre, innen anmeldelsesfristen, skriftlig bli invitert til denne konkurransen. 

3. Konkurransen om "Norges beste Buhund" skal foregå etter at den offisielle utstillingen, evt. sjået er gjennomført. 

4. Pokalen skal være en vandrepokal og den skal være i vinnerens eie frem til "Buhundens Nasjonaldag" det påfølgende år. Den hunden som blir kåret til 
"Norges beste Buhund" skal også ha en "minipokal" med inngravering, som skal være til odel og eie. 
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På fjelltur med tung sekk er det godt 
med en hund som kan ta sin del av 
børen. Å bære kløv er også god tre-
ning for hunden, ikke minst når det er 
båndtvang og den ikke kan løpe fritt.
Jeg gikk mye i fjellet med min første 
hund, en flatcoated retriever. Med full 
oppakning var det en dyd av nødven-
dighet at han bar sin egen mat. Han 
var en aktiv hund som hadde et tøft 
men langt og godt liv. Han var nok 
ikke på så mange treningsturene med 
lett kløv før jeg lesset opp og dro på 
langtur. Han var i svært god form og 
tok heldigvis ikke skade av det. Nå er 
jeg nok litt mer forsiktig, og tar tilven-
dingen gradvis.

Hunden må være med når du skal 
kjøpe kløv. Den må prøves på, og 
helst fylles med noe lett. En kløv som 
passer til én hund, trenger ikke å 
passe til en annen. Har du ikke brukt 
kløv tidligere, og ikke er helt sikker på 
hvordan den skal ligge på hundens 
rygg er det lurt å ha med seg en som 
er erfaren. Du kan også oppsøke en 
produsent eller butikk hvor de har an-
satte med kunnskap og erfaring. 

Det er viktig at kløven ikke er for 
stor. Hunden skal ha vekt på fram-
parten og ikke lengre bak på ryggen. 

Kløvposene må derfor være dypest i 
framkant, og ikke rekke for langt bak 
på ryggen. En tommelfingerregel er 
at når hunden legger seg ned skal 
kløvposene akkurat nå nedi bakken 
slik at hunden får avlastning. Dette 
betyr at kløvposene akkurat når ned-
enfor hundens albuer. 

Å pakke kløven er en kunst. Jeg har 
ofte valgt å klippe til et stykke av et 
liggeunderlag og legge i kløvposene 

inn mot hundens rygg. I tillegg bør det 
være mulig å spenne kløvposene litt 
ut fra siden på hunden - bare litt slik 
at albuene går fri.  Hvis jeg bare skal 
ha hundefôr i kløven putter jeg foret 
i bokser som fyller ut kløvsekkene. 
Dette gir kløven en god fasong, uav-
hengig av hvor mye jeg skal ha med, 
eller hvor mye hunden har spist av 
maten. Da er det mye lettere å få klø-
ven til å ligge godt på hunden. Vekta 
må være helt lik på begge sider av 
kløven slik at den balanserer på hun-
dens rygg. 

I starten er det greit å begrense vek-
ten. 250 g i hver kløvpose kan være 
en god start. Finn to bokser uten 
skarpe kanter som fyller kløvposene 
best mulig, fyll med hundefor eller lig-
nende til ønsket vekt. Etter hvert som 
hunden blir sterkere og mer vant til 
kløven kan den fint bære 1/3 av sin 
egen vekt.

Elli har gått noen turer med kløv 
nå, foreløpig begrenset til ett kg. Hun 
bærer helt ubesværet, og det er nok 
ikke lenge før jeg går via 1,5 kg og 
opp til 2 kg. Vi gleder oss begge til 
overnattingstur på Åsen. 

Kirsten og Elli
Ekstravekt på ett kg er ingen hindring for å hoppe opp og posere på en stubbe.

En liten hvil i lyngen

På tur med kløv
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Årets aktivitetsbuhunder 2016 ble 
kåret i grenene rallylydighet, lydighet 
og agility. Kåring av av årets aktivi-
tetsbuhund er noe vi kommer til å fort-
sette med i årene framover. Vi håper 
at mange vil konkurrere om æresbev-
isningene inneværende år. Dersom 
du konkurrerer i en annen av grenene 
innen hundesporten er det ingen 
hindring. Da oppretter vi bare en ny 
klasse. 

Vi ønsker med dette å oppfordre 
alle til å vise fram sine buhunder, ikke 
minst deres allsidighet. Å være aktivt 
med i konkurranser er en fin måte å få 
vist fram rasen på. Det kan være ett av 
flere bidrag til at folk får øynene opp 
for denne fine rasen. Vi er helt avhen-
gig av at flere ønsker seg en buhund. 
Etterspørsel etter valper er selveste 
grunnfundamentet for at rasen vår 
skal kunne gå en lys framtid i møte. Vi 
takker derfor alle som gjennom aktiv 
bruk av hundene sine bidrar til å vise 
fram rasens allsidighet. 

Flere deltakere konkurrerte om tit-
telen aktivitetsbuhund 2016, og vi vil 
rette en takk til alle dere som deltok i 
konkurranser og sendte inn resultater. 

Aktivitetsbuhund 2016

I lydighet var det Vatnebygda`s Astrid med Anne Marthe Fæhn Hanedalen 

I agility gikk prisen til Vixirs Bauta Baldersson med 
Bente Kolbeinsvik

I rallylydighet stakk Leite-gård’s Jarl Olav-son med fører Marie 
Edland av med seieren.

*TM TRADING - Terje Methlie   terje.methlie@online.no – mob.: 46 63 40 40 mob.: 95 02 61 96
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Referat fra medlemsmøtet 2017 
 
Elin Kristiansen oppdaterte oss med siste informasjon om Buhundprosjektet 
 
Hun startet med en liten innføring om katarakt og oppsummering hvordan dette bør 
håndteres i avlsarbeidet. Katarakt er grå stær, og kan forklares som et slør for linsa som 
blokkerer for synet i større eller mindre grad. Det er ulike typer katarakt og årsaker til 
katarakt: 

 Alder (født med eller utvikles med alder) 
 Arvbarhet eller som en følge av skade 
 Umoden (påvirker synet i liten grad), moden eller overmoden katarakt (ser lite)  
 Sekundær katarakt – som en følge av en annen sykdom 
 Lokalisering av katarakten 

o Bakre pol (sammenlign med jordkloden), bakre søm osv, angir den fysiske 
plasseringen i linsa. 

o Nukleær (i kjernen av linsa) 
o Kortikal (i barken) 

 
Bakgrunn for buhundprosjektet - Hvorfor startet vi med prosjektet? 
En studie fra 1995 hadde vist at 50 % hadde PNK (ofte kalt buhundkatarakt) . 10 % hadde 
kortikal katarakt (arvelig utviklingskatarakt) 
 
Hva har vi funnet ut nå 
Prosjektet har fulgt hunder over mange år – i en 12årsperiode.  
Materialet består av 250 buhunder, litt flere tisper enn hannhunder. 45 av hundene har vært 
øyelyst flere ganger (2-6 ganger) – til sammen 322 undersøkelser. 
Tidligere undersøkelser var for tilfeldige, og lot seg ikke bruke i prosjektet. Det ble derfor 
startet som et helt nytt prosjekt. Prosjektet har kun benyttet en øyelyser, Ernst Olav Ruph. 
Årsaken til dette har vært for å minimalisere feilkilder. Hunder i alderen 2 mnd til 15 år har 
blitt øyelyst. 
 
Resultater: 
Katarakt er fremdeles utbredt. Ca 52% av buhundene har PNK og 21,2 % har arvelig 
utviklingskatarakt. Kun en hund med fullstendig/moden katarakt er registrert. Denne var 15 
år. 
DNA-test 
Vi har ennå ingen DNA-test klar. DNA-test vil ikke gjøre øyelysing overflødig. Ved øyelysing 
sjekkes også andre forhold i øyet. Selv om vi finner en DNA-test for PNK og Arvelig 
utviklingskatarakt må vi fortsette å øyelyse.  
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Nærmere om PNK Pulverulent Nukleær Katarakt 
Starter med prikker som utvikler seg mot fullt sukkerspinn. Det viser seg at utviklingen ikke er jevn 
med et fast forløp. PNK klassifiseres på følgende måte: 

1. minimal 
2. mild 
3. moderat 
4. uttalt 

 
Sjansen for å oppdage PNK øker med alder. Jo eldre de blir desto sikrere kan en være. 5 av 45 hunder 
som ble lyst fri i alderen 1-6 år har utviklet PNK senere. Dette gjør avlsarbeidet vanskelig. Ved 
øyelysing av hunder under 4 år har blir det kun registrert 30% med PNK. I alderen 4-8 har dette økt til 
65,7 % mens for de over 8 har det økt til 72 %. Linseforandringene er mer uttalte desto eldre de er. 
Det er i tillegg stor variasjon i hastigheten i utviklingen av katarakten. 
 
Hvordan skal vi håndtere dette i avlsarbeidet? 
Vi har ennå ingen DNA-test på plass. Det anbefales derfor at alle hunder sjekkes regelmessig, ved ett, 
fire og syv års alder, og før hver parring.  
Vi er ennå ikke sikre på nedarving, materialet må undersøkes nærmere.  
Vi sitter igjen med mange spørsmål, herunder hvorfor utviklingen er så forksjellig. Selv om et individ 
har gener som gjør de disponert for sykdom kan ytre påvirkning gi utslag i om de skrus på og 
forårsaker utvikling av sykdom. For og andre faktorer ble diskutert som mulige faktorer som kan 
utløse sykdommen eller påvirke forløpet. 
 
Det videre arbeidet i prosjektet 
Vi sitter på enormt med materiale med øyelysinger og blodprøver. Mange blodprøver ligger på 
NMBU. Er gjort en god del analyser i regi av Frode Lingaas på Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU). Det er sett på muligheter for å få en stipendiatstilling på veterinærhøyskolen for 
å jobbe videre med analysene.  
 
Hva trenger prosjektet i det videre arbeidet? 
 Vi trenger hunder som har katarakt, og hunder som ikke har det. Det er vanskelig å finne nok gamle 
hunder som ikke har PNK. Det er derfor veldig viktig å følge opp eldre hunder som tidligere har 
vært lyst fri.  Dette vil være sentralt for å få identifisert hunder som etter all sannsynlighet ikke er 
bærere av sykdommen.  
 
Det er også viktig å se på hvilken påvirkning foring og livsførsel har på utvikling av sykdommene. 
Prosjektet har fokus på øyne og katarakt.  
 
Hvis vi finner en DNA-test som for katarakt er det likevel viktig å fortsette med øyelysing. Dette fordi 
nye skader og sykdommer kan oppstå. 
 
Avlsrådet trenger innspill – også om andre sykdommer på buhund, herunder glaukom (høyt trykk på 
øyet). Har finnes det en gentest for elghund. Hvis en får inn blodprøve fra hund med glaukom, kan en 
forsøksvist teste om det kan være samme gen som utløser dette som for elghund. 
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Norsk Buhundklubb avlsråds anbefaling = Gruppen av autoriserte øyelyseres anbefaling: 
TYPE KARAKT Undersøkelsesrutine Avlsanbefaling 
ARVELIG UTVIKLINGSKATARAKT: 
  

Avlstisper undersøkes før hvert 
valpekull, hannhunder årlig så 
lenge de brukes i avl. Øvrige 
hunder undersøkes ved 1, 4 og 7 
års alder 

Hunder med utviklingskatarakt 
bør ikke brukes i avl. 

PULVERULENT KATARAKT 
(BUHUNDKATARAKT): 

Som over. Hunden kan brukes i avl, men 
pares med en hund uten 
tilsvarende linseforandringer. 

Tabellen viser anbefalingene til avlsrådet i Norsk buhundklubb 

 
 
Kåring av aktivitetsbuhunden 2016 
 
Årets aktivitetshund ble kåret i grenene agility, rallylydighet og lydighet. Linda Karlsen, som har vært 
en av initiativtakerne til kåringen sto for utdelingen. Hun understreket viktigheten av å delta med 
buhundene – for å vise buhundens allsidighet. 
 
I rallylydighet stakk Leite-gård's Jarl Olav-son med fører Marie Edland av med seieren. 
I lydighet var det Vatnebygda`s Astrid med Anne Marthe Fæhn Hanedalen  
I agility gikk prisen til Vixirs Bauta Baldersson med Bente Kolbeinsvik 
 
 

Avslutning: 
 
Leder Terje Methlie takket Annbjørg Myhre for innsatsen i valgkomiteen. Etter dette var vi flere som 
koste oss med god mat og en ekstra buhundprat. 
 

 

Totenvika, 27. mars 2017 
Referat v/Kirsten Andersen 

Håper å se dere 
på buhundstanden vår på 

Dogs4All på Lillestrøm i november



Buhunden Sommer 2017 Buhunden Sommer 2017 25 SPONSOR -



Buhunden Sommer 201726- SPONSOR



Buhunden Sommer 2017 Buhunden Sommer 2017 27 SPONSOR -



Buhunden Sommer 201728- SPONSOR

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og 
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller 
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep. 

Vi har lang erfaring med komplementær medisin, og akupunktur, rehabilitering 
og fysioterapi er en viktig og integrert del av behandlingstilbudet. 

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED
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NKK er en sammenslutning av selv-
stendige forbund, raseklubber og loka-
le hundeklubber fra hele Norge. NKK 
har det overordnede ansvar for hun-
deavl og hunderaser i Norge, men for-
valtningen av den enkelte rase er dele-
gert til de respektive raseklubbene. De 
fleste raseklubber har utnevnte avls-
råd, hvis viktigste hensikt er å veilede, 
samle informasjon og spre kunnskap 
om den rasen klubben har ansvar for. 
I bunnen av avlsstrategien ligger NKKs 
etiske grunnregler for avl og oppdrett.
En god forvaltning er vanskelig uten 
samarbeid med oppdrettere og hunde-
eiere. For at et avlsråd skal kunne gjø-
re en god jobb, trenger det tilgang på 
kunnskap og engasjerte medlemmer. 
Det er også svært nyttig å ha et nett-
verk med den nødvendige fagkunnska-
pen på aktuelle områder. 

Hvem er vi? 
Avlsrådet består i dag av 5 avlsråds-
medlemmer. Nedenfor gir vi en kort 
presentasjon av oss.

Ellen Katrin Enge (leder) ble medlem 
av avlsrådet i 2006 og overtok som 
leder samme år. Før dette satt hun 
flere år i avlsrådet i australian shep-
herdklubben. Hun har vokst opp med 
buhund og har i alle år brent for hund, 
avl og hundehold. Hun har deltatt ved 
NKK sitt avlsrådskurs både i 2001 og i 
2012. Hun har i dag et lite oppdrett av 
norsk buhund.

Elin Kristiansen kom inn i avlsrådet i 
2007. Elin er eier av to buhunder, hun 
ble uteksaminert fra Norges Veterinær-
høgskole i 1996, og har siden 2000 
drevet Hønefoss dyrehospital sammen 
med Stein Dahl. Elin har kirurgi (ortope-
di), akupunktur og øyesykdommer som 
sine interessefelt. Hun er klubbens an-
svarlige for «buhundprosjektet» og har 
også mye av kontakten ut mot «våre» 
spesialister innenfor ulike fagområder. 

Ingvill Brenden har vært medlem i 
avlsrådet siden 2010. Ingvill har vokst 
opp med buhund og har i dag 3 hjem-
meboende buhunder. Hun har hatt 3 
buhundkull og tenker ikke slutte der. 
Hun har utdannet seg innen hunde-
faget og er også instruktørutdannet. 
Ingvill har også deltatt på NKK sitt opp-
dretterkurs i 2012.

Tine Jarli ble medlem av avlsrådet i 
2016 og er et av to viktige, nye tilskudd 
i rådet. Tine er utdannet ved Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
med en mastergrad i avl og genetikk på 
husdyr. Hennes faglige kunnskap gir 
nyttig bidrag til flere av problemstillin-
gene avlsrådet møter. Tine har en ung 
buhund i hus, og har også erfaring med 
avl av fjordhest.
Cecilie Sølna kom også inn som et et-
terlengtet tilskudd i avlsrådet 2016. Hun 
er utdannet fysio-og rehabiliteringste-
rapeut på hund, og har sertifikat på 
medisinsk laser på hund. Høsten 2016 
startet hun egen klinikk på Jessheim. 
Cecilie jobber også på karantenesta-
sjonen på Gardermoen. Cecilie har 
hatt to buhunder i sitt eie.

Avlsrådet har bred og utfyllende 
kompetanse på hundehold og helse. 
Vi dekker flere områder og har erfaring 
fra flere ulike miljøer. Dette gir oss uli-
ke vinklinger på utfordringer vi møter. 
Avlsrådet har mange fine diskusjoner 
oss imellom, og har også knyttet kon-
takter med flere fagmiljøer. Dette gir 
oss mange ben å stå på når nye spørs-
mål dukker opp. Alle medlemmene har 
det til felles at vi «brenner» for buhun-
den, og alle ønsker at rasen skal få den 
plass den fortjener, og at det skal forbli 
en sunn rase, også for kommende ge-
nerasjoner.

Hva gjør vi?
For å kunne fungere i rollen er det vik-
tig å holde seg så godt som mulig opp-
datert på aktuelle områder. Det være 
seg nye helseutfordringer, ny forsk-
ning eller andre aktuelle temaer rundt 
hundeavl. Vi deltar derfor på relevante 
kurs og seminarer for å tilegne oss ny 
kunnskap, og være orienterte. For å få 
en best mulig oversikt over buhundens 
helse, trenger vi hjelp fra buhundeiere. 
Det kan være greit å påpeke at avls-
rådet er svært nøye med hvordan in-
formasjon brukes og deles. Når vi får 
melding om en mulig, relevant lidelse 
undersøker vi grundig og gjør de nød-
vendige vurderinger før eventuelle til-
tak gjøres. 

For eksempel har vi fått melding om 
et par individer som har fått påvist øy-
elidelsen Glaukom. Spesialister har 

hjulpet oss å vurdere mulige undersø-
kelser og tiltak, men siden hundene var 
døde er det så langt ikke så mye annet 
å gjøre enn å registrere. Vi oppfordrer 
videre andre som opplever det samme 
til å ta kontakt med oss ved mistanke 
om denne diagnosen.

Avlsrådet foreslår også retningslinjer 
for avl, mens styret i NBK vedtar om 
forslagene godkjennes. Før et kull blir 
lagt på valpelisten vurderes det om 
kullet oppfyller avlskravene. Avlsrådet 
godkjenner altså ikke kull, men kon-
trollerer om de kull som meldes til NBK 
følger de reglene som er godkjent av 
styret. Avlsreglene er tilrettelagt for å 
forvalte rasen hensiktsmessig. Regle-
ne settes i samråd med fagmiljøer og 
på bakgrunn av tilgjengelig informa-
sjon. Reglene kan endres når ny infor-
masjon foreligger. For eksempel tillates 
nå paring på hunder med en viss type 
katarakt (fremre y-søms katarakt) med 
bakgrunn anbefalinger fra øyelyser-
gruppa. 

Videre hjelper rådet til, dersom opp-
dretter/tispeeier ønsker det, med å 
finne hannhunder der det trengs. Vi 
formidler selvsagt gjennom hannhund-
listen, men bidrar også med å finne an-
dre, potensielle hannhunder. Dersom 
en kombinasjon planlegges tidlig nok, 
er det fullt mulig å rekke å få en hann-
hund avlsgodkjent før en paring gjen-
nomføres. Tenker du å pare din tispe 
er det en fordel å starte planleggingen 
minst 4 måneder før forventet løpetid.

Avlsrådet har også hatt ansvaret for 
utarbeidelsen av RAS. Dette dokumen-
tet ligger et annet sted i bladet. Avlsrå-
det skal i løpet av 2018 revidere RAS, 
og vi har startet dette arbeidet. Avlsrå-
det har kontaktet NKKs avlskonsulent, 
Kim Bellamy, som mener at RAS for 
buhund er av svært høy kvalitet, og 
at hun ikke vil foreslå store endringer. 
Hun har gitt noen gode innspill som vi 
vil vurdere under revideringen. 

Avlsrådet er også behjelpelig med 
omplassering av buhunder som av 
ulike grunner må skifte hjem. Det har 
gjennom årene vært noen omplasse-
ringer, og vi har formidlet og bidratt til 
at flere buhunder har fått nye hjem. Det 
har også vært endel kontakt med gam-
le og nye eiere. Avlsrådet er behjelpelig 

Norsk buhundklubbs avlsråd

Ved Hønefoss Dyrehospital har vi fasiliteter, utstyr og 
kompetanse til å diagnostisere og behandle det aller 
meste ditt kjæledyr kan komme ut for.
Vårt team med dyktige dyrleger og dyrepleiere er engasjert med alt fra konsul-
tasjon og vaksiner til kompliserte medisinske utredninger og kirurgiske inngrep. 

Vi har lang erfaring med komplementær medisin, og akupunktur, rehabilitering 
og fysioterapi er en viktig og integrert del av behandlingstilbudet. 

Vi tar vare på din beste venn!

HA FULL OVERSIKT

OVER DITT DYRS HELSE

PRAKTISK APP
FOR DYREHELSE

LAST NED
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med råd og tips, både før og etter en 
omplassering. 

NBK og NBKs avlsråd har som mål 
at alle buhunder skal leve lykkelig og 
lenge, være friske og til glede for de 
rundt dem. Vi mener at å bidra til et 
godt «buhundliv» er en del av dette ar-
beidet. Avlsrådet ønsker derfor å hjelpe 
de buhundeiere som ønsker eller tren-

ger hjelp med utfordringer de måtte ha 
med sin hund. Det kan være alt fra små 
tips og råd om rasen eller å finne frem 
til adferdsterapeuter trenere eller an-
dre som kan være til hjelp i det aktuelle 
området. 

I tillegg til dette deltar vi også på kurs 
og seminarer som er relevante. 

Men som for alle frivillige verv gjøres 

alt arbeidet på fritiden. Det betyr at vi 
av og til ikke kan svare med en gang 
en forespørsel foreligger, og vi deltar 
heller ikke nødvendigvis i diskusjoner 
som forgår på nettet. Arbeidet er given-
de og vi håper medlemmer tar kontakt 
med oss direkte, gjerne på telefon el-
ler e-post om det er spørsmål eller ting 
man ønsker ta opp med AR.

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)
for Norsk Buhund

Versjon 1.1 revidert 2017
Gyldig t.o.m. 01.01.2019
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Innledning
Avlsrådet ble, av NBK sitt styre, betrodd 
oppgaven med å sette sammen RAS 
for Norsk Buhundklubb. Styret har det 
overordnede ansvaret for dette arbei-
det, og har godkjent denne versjonen. 
Dette er et levende dokument som skal 
evalueres hvert år og revideres hvert 
5.år. Innspill vil bli tatt med i arbeidet 
med videre arbeid med dokumentet
Bakgrunnsmaterialet for RAS for NBK 
er i hovedsak DogWeb og Buhundpro-
sjektet.

Generelt
Rasens historie; bakgrunn og utvikling
Historien til den norske buhunden kan 
spores langt tilbake i norsk historie, 
hunden har trolig eksistert som type 
helt siden før vikingtiden, og er der-
med over tusen år gammel. Levninger 
som er funnet i vikinggraver viser at 
det sammen med menneskene, levde 
en liten hund av spisshundtype. Ordet 
buhund betyr ”bustadshund”, og nav-
net er omtalt allerede av Snorre Sturla-
son i ”Kongesogur”.

Buhunden de snakker om på denne 
tiden, var kanskje en litt annen hund 
enn den buhunden vi kjenner i dag, 
men likevel, dette er altså buhundens 
opprinnelse.

Den norske buhunden ble nesten ut-
ryddet en periode på begynnelsen av 
1900-tallet. Mange nye, populære ra-
ser ble mer og mer vanlige her i landet, 
og den norske buhunden ble utkonkur-
rert på hjemmebane.

Arbeidet med å ta vare på den gam-
le norske buhundrasen fikk gjennom-
brudd i siste halvdel av 1920–årene. 
Den personen som langt på vei var 
pioneren på dette feltet var Norges før-
ste statskonsulent i sau- og geitavl, Jon 
Sæland. Allerede i 1925 sørget han for 
at den første utstillingen for buhunden 
ble avholdt. Det ble skrevet en fyldig 
dommerberetning som også ble omtalt 
i Hundesport samme år:

 ”... Arbeidet er straks kommet i et 
spor som lover godt for racens fremtid. 
Der trænges i høy grad en klok hund 
som kjender sin pligt at passe huset 
uten at begaa overfald paa sanseløs 
mand, og som heller ikke driver jagt 
på egenhaand. Jagthunder er ikke 
gaardshunder, og politihunder er det 
faa hundeeiere som kan haandtere”.

Buhunden fikk sin første rasestan-
dard i 1926. Samme år utga Jon 
Sæland første bind av ”Ættebok for 
buhund”. Buhundens egenskap som 

gårds- og gjeterhund var svært vik-
tig, men man ønsket å drive frem en 
rendyrket, ensartet buhund. Av denne 
grunn ble også utstilling tatt i bruk for 
å få tilbake en homogen rase. Sæland 
skrev om norsk buhund: ”Han skal vera 
ljost vargleta (blakk med myrke hårtup-
par), blakk eller svart. Litt kvitt i brystet, 
smalt blæs og smal kvit ring um halsen 
bør tolast, men ikkje at hunden er ros-
ut, grå, brun, kvit o.s.b. Han skal hava 
småvorne ståande øyro, godt upprin-
ga hale, rak rygg, glatthåra, spiss nos, 
myrkt brune augo, rake føter og med 
sterkt lynde. Han må ikkje vera krypan-
de og redd.”

Første gang buhunden deltok ved 
NKKs utstillling var i Oslo i juni 1926. 
På denne utstillingen var Sæland dom-
mer sammen med NKKs ekspert på 
spisshunder, Carl Omsted. Buhunden 
fikk stor oppmerksomhet på denne ut-
stillingen, og rasen ble spådd en strå-
lende fremtid. Noe den til en viss grad 
også fikk.

Etter noen år ønsket man å organise-
re med å fremme buhunden som rase. 
Norsk Buhundklubb ble stiftet på NKKs 
sommerutstilling i 1939. Ved innmel-
ding var det 42 medlemmer i klubben. 
Klubben ble offisielt godkjent som spe-
sialklubb for norsk buhund på NKKs 
rådsmøte i oktober 1939. Klubben had-
de stor fremgang, og etter krigen var 
Norsk Buhundklubb en av landets stør-
ste raseklubber. På landsutstillingen i 
1945 møtte hele 135 buhunder.

På 1950 tallet ble det dessverre 
ganske stille rundt buhunden. Færre 
buhunder ble utstilt, og rasen stag-
nerte over hele landet. Etter dette har 
buhundarbeidet opplevd flere opp- og 
nedturer. I en ganske lang periode var 
det også to raseklubber som arbeidet 
på hver sin kant. I 2001 ble disse to 
klubbene slått sammen, og jobber i dag 
sammen.  Arbeidet med å ivareta den-
ne norske kulturarven er fortsatt like 
aktuelt, og NBK har stor tro på samar-
beid på tvers av landegrenser.

I Sverige ivaretas buhunden av Norsk 
Buhundringen, og i Danmark har den 
Danske Spisshundklubben den norske 
buhunden som en av sine raser. Også i 
Finland har buhunden egen raseklubb. 
Flere hunder er også eksportert ut fra 
Nordens grenser; det finnes buhunder 
i de aller fleste europeiske land. Det 
er verd å nevne at allerede i 1967 ble 
The Norwegian Buhund Club of the 
UK stiftet, og i Storbritannia er rasen 
under vekst. I USA fikk buhunden sin 

spesialklubb i 1983, men først i 2009 
fikk rasen full godkjenning som delta-
ger i ”herding group” i AKC. Interessen 
for buhund i USA har økt og etterspør-
selen etter buhund fra Norge er stadig 
økende. Samarbeid over landegrense-
ne er viktig i årene fremover, og det er 
en spennende tid vi går i møte.

Overordnet mål for rasen
Friske, sunne og rasetypiske hunder 
og en stor nok populasjon. NBK ser 
som et av de viktigste målene å bevare 
en god populasjon, med friske og sun-
ne hunder, som har god rasetype.

Langsiktige mål er å få god kon-
troll på arvelige lidelser. Mer kortsiktig 
er kontinuerlig å kartlegge og søke å 
opprettholde god helsestatus. Et viktig 
mål er å øke interessen for rasen, for 
dermed på sikt å fremme avl av Norsk 
buhund. Punktene nedenfor er ikke 
satt opp i prioritert rekkefølge da alle 
arbeides med kontinuerlig.
• Opprettholde og vedlikeholde klub-

bens avlsregler. Avlsreglene skal 
gjenspeile rasens utfordringer og 
situasjon til enhver tid. Disse skal 
revideres jevnlig av avlsrådet, med 
godkjenning av styret før reglene 
er gjeldende.

• Fremme ulike aktiviteter med 
buhund (bruks, lydighet, jakt, gje-
ting, utstilling osv). Oppmuntre ei-
ere og nye valpekjøpere til å prøve 
ulike aktiviteter og tilgjengeliggjø-
re og tilrettelegge informasjon om 
aktuelle aktiviteter gjennom med-
lemsbladet, hjemmeside og face-
book. Aktive medlemmer må også 
oppmuntres til å dele sine erfarin-
ger.

• Flere hunder undersøkes for kata-
rakt og HD for å få bedre oversikt 
over helsetilstanden før det gjøres 
ytterligere tiltak.

• Øke interessen for Norsk buhund 
ved at NBK deltar på aktuelle are-
naer og informerer om rasen i ulike 
forum.

• Oppfølging av helseundersøkel-
sen. På sikt vil det gjennomføres 
ny helseundersøkelse for ny kart-
legging av status

Rasens populasjon
Populasjonsstørrelse
Nedenfor er registreringsstatistikk de 
siste 9 årene.

I 2009 var registreringstallet svært lavt 
(64), siden da har tallet økt gradvis. 
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Frem til ca år 1998 lå registreringstallet 
for rasen på godt over 100 pr år, med 
det høyeste i 1985 med 170 registrerte 
buhunder (i 2001 ble det registrert 246, 
men dette skyldes bl.a registrering av 
hunder fra Buhundklubben Norge).

Gjennomsnittlig kullstørrelse
Gjennomsnittlig kullstørrelse i perioden 
2008-2012 er 4,3 pr kull. Kullstørrelsen 
har vært relativt stabil i alle år.

2017: Den gjennomsnittlig kullstørrel-
se har økt de siste årene. Se figur som 
viser gjennomsnittet fra 2008 til 2016 
(kilde NKK):

Effektiv populasjonsstørrelse
Gjennom Buhundprosjektet er det 
samlet inn blodprøver og disse er be-
nyttet til å beregne genetisk variasjon 
(heterozygositet). Dette er utført ved 
Norges Veterinærhøgskole (NVH) ved 
Frode Lingaas. Beregnet gjennomsnitt-
lig heterozygositet (25 markører) er 
0,65. Dette tilsvarer samme verdi som 
for store raser, eksempelvis Gordon 
setter, Engelsk setter og Norsk elg-
hund, grå.

Innavlsgrad
Avslreglene bidrar til at innavlsgraden 
på paringer godkjent av NBK holder 
seg innenfor 6,25 %, med noen få 
unntak. Det forekommer i rasen like-
vel kombinasjoner med langt høyere 
innalvsgrad enn dette. Gjennomsnittlig 
innavlsgrad på kull fra 2008 - 2012 for 
rasen er ca 4,4 %. Noen få kull drar 
opp snittet vesentlig. Dette tallet er noe 
høyere enn hva som er anbefalt. Det 
er anbefalt at gjennomsnittelig innavls-
grad bør være under 2,5 % (basert på 
6 generasjoner i Dogweb), et absolutt 
maksimum er et snitt på 5 %. NBK har 
som mål at dette tallet reduseres. NBK 
mener dette vil skje dersom NBKs avls-
regler følges (ikke matadoravl og ikke 

over 6,3 % i innavlsgrad pr kull).

2017: For perioden 2013-2016, er 
gjennomsnittet for innavlsgraden pr 
kull (uavhengig av antall valper pr kull) 
blitt redusert til 3. Det er fortsatt høyere 
enn målet som er satt, men det kan vir-
ke som en trend i riktig retning.

Figuren viser innavlsgrad beregnet pr 
valp i perioden 2008-2016 (kilde NKK):

Bruk av avlsdyr
Fra 2008 til 2012 har omtrent 47 hann-
hunder og 53 tisper vært brukt i avl. 
NBKs avlsregler anbefaler ikke å at en 
hannhund har mer enn 5% av registrer-
te valper siste 5 år. Det er noen hann-
hunder som de siste år har noe over 
dette. NBK fjerner hannhunder med 
svært mange valper fra hannhundlis-
ten. Det er ikke videre vurdert betyd-
ningen av dette.

2017: Det er fortsatt enkelte hann-
hunder som har mer enn anbefalt antall 
valper i Norge siste 5års periode (gjel-
der i hovedsak 2-3 hannhunder). NBKs 
oppfatning er at de fleste er opptatt av 
at det ikke skal bedrives matadoravl. 
NBK mener at det fortsatt er behov for 
flere hannhunder, og at det i de fær-
reste tilfeller kan anbefales at en hann-
hund blir brukt for mye. NBK beregner 
5 % regelen kun for norskfødte hun-
der. Så langt er det likevel ikke vurdert 
hensiktsmessig å sette registrerings-
begrensninger på hannhunder. Dette 
bl.a fordi svært mange av buhundav-
kom aldri går videre i avl, en buhund 
kan bidra til avl i mange år, og at en slik 
begrensning på sikt vil kunne hindre 
god avl. NBK er imidlertid avhengig av 
oppdretternes forståelse for dette for å 
kunne nå målet.

Innhenting av avlsmateriale 
fra andre land
Gjennom de siste årene er det brukt 
hunder i avl som kommer fra Sverige, 

UK, USA og Danmark. Noen av disse 
har gitt kull med svært lav innavlsgrad. 
En slik innhenting anses som av betyd-
ning for rasen, og naturlig for å opprett-
holde populasjonen. En utfordring er 
ulike regler for avl i de ulike landene. 
Eksempelvis bruk av hunder med HD 
som ikke er ønskelig i Norge.  

Beskrivelse av kortsiktige og 
langsiktige mål
NBK søker å ivareta den genetiske va-
riasjonen og utvide avlsbasen ved blant 
annet å få flere hunder i avl. NBK har 
også som mål å senke den gjennom-
snittlige innavlsgraden i populasjonen.

Prioritering og strategi for å nå 
målene
• Øke interessen for rasen for å bi-

dra til økt populasjon og mangfold
• Avlsreglene har regler for innavls-

grad
• Avlsreglene har regler for matador-

avl
• Oppfordrer til bruk av flere hunder 

i avl

Helse
Generell beskrivelse av 
helsesituasjonen i rasen
Helsesituasjonen hos Norsk buhund 
anses å være svært god. 95 % av 
buhundeiere som svarte på helseun-
dersøkelsen anser sin buhund for å ha 
svært god helse. Det er naturlig at en-
kelte individer har sykdommer/tilstan-
der uten at dette gjenspeiler et problem 
for rasen.

Forekomst av helseproblemer, 
sykdommer og/eller defekter
Det forekommer, som det fremkommer 
av ”Buhundprosjektet”, en del katarakt 
hos Norsk buhund. Det forekommer 
også noe HD i rasen. Av andre syk-
dommer er det få som peker seg ut. 
Det har vært en bekymring rundt fore-
komst av patella luksasjon i rasen. Per 
nå er det ikke fremkommet mange til-
feller, og helseundersøkelsen avdekket 
heller ikke flere tilfeller. Det er per i dag 
ingen stor fokus på dette, men NBK føl-
ger med utviklingen.

Forekomst av reproduksjonsproblemer
Helseundersøkelsen avdekker at få 
buhunder har reproduksjonsproblemer. 
Få tilfeller av kryptorkisme, livmorbe-
tennelse og innbilt svangerskap er like-
vel rapportert.
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Beskrivelse av kortsiktige og langsikti-
ge mål
Redusere forekomsten av utviklingska-
tarakt og ikke øke andelen som utvikler 
PNK (Pulverulent Nukleær Katarakt).

Øke antall buhunder som undersø-
kes for HD for å bedre oversikten over 
tilstanden.

Prioritering og strategi for å nå målene
NBK vil unngå å benytte hunder med 
utviklingskatarakt i avl. Søker å unngå 
å pare to individer hvor begge har PNK. 
Dette styres gjennom avlsreglene.

Unngå å benytte hunder med HD i 
avl. Dette styres gjennom avlsreglene. 
Det er av betydning at flere buhunder 
undersøkes for å bedre oversikten over 
forekomsten av denne lidelsen.

En av intensjonene med Buhundpro-
sjektet er å utvikle en genetisk test som 
kan brukes for å redusere forekomsten 
av katarakt. Materialet (blodprøver 
og øyelysninger) er samlet i regi av 
Buhundprosjektet.

Mentalitet og bruksegenskaper
Jaktprøver, bruksprøver og 
mentaltester
Per nå ikke aktuelt. Det finnes ingen 
prøver og tester spesielt tilpasset for 
buhund på disse feltene i dag. Det kan 
likevel være av interesse å øke delta-
gelser ved de prøver og tester som er 
åpne for deltagelse.

Mentalitet og bruksegenskaper i for-
hold til rasestandarden
Rasestandarden sier: Buhunden er en 
gjeterhund som skal ha effektive beve-
gelser ut fra sin type... ” Rasens gjete-
regenskaper testes ikke, men inntryk-
ket er at dersom et individ får anledning 
er disse egenskapene til stede. Buhun-
den benyttes fortsatt som gjeterhund 
av enkelte.

Beskrivelse av kortsiktige og 
langsiktige mål
NBK ønsker at flere buhunder får be-
nyttet sine egenskaper som gjeter-
hund.

Prioritering og strategi for å nå målene
Oppmuntre til bruk av buhunden som 
gjeterhund. Formidle gjeterhundkurs til 
NBK’s medlemmer via medlemsblad, 
hjemmeside og facebook.

Atferd
Atferdsproblemer
Standarden sier: Hunden skal ha et 

djervt, energisk og vennlig gemytt. 
Helseundersøkelsen avdekker at det 
finnes en liten andel individer som har 
lydfobier og viser aggressiv adferd mot 
andre hunder. Svært få viser aggressiv 
adferd mot mennesker (voksne eller 
barn), og dette ansees ikke å være et 
problem for rasen.

Beskrivelse av kortsiktige og langsikti-
ge mål
Målet er at buhunden skal være en 
trygg, energisk og djerv hund, uten pla-
ger som fører til redusert livskvalitet for 
hunden eller problematisk hundehold.
Prioritering og strategi for å nå målene
Mentalitet skal fortsette å være et tema 
i avlsreglene. Øke kunnskap hos opp-
dretter om mentalitet og arv, ved å til-
rettelegge for lettforståelig informasjon 
i medlemsbladet og på nett, som om-
handler temaet. Undersøke reell fore-
komst av adferdsproblemer ved senere 
spørreundersøkelser.

Eksteriør
Eksteriørbedømmelser
En relativt liten andel av populasjonen 
deltar ved offisielle utstillinger. Ved 
spesialutstillingen (Nasjonaldagen) 
kan vi kanskje anta at det deltar en 
representativ andel. Resultatene fra 
disse utstillingene viser at kvaliteten er 
eksteriørmessig god, de fleste hunder 
oppnår very good eller excellent. Fler-
tallet får excellent, og NBK har mottatt 
tilbakemelding fra dommere om at kva-
liteten på deltagende hunder har vært 
god. Enkelte buhunder utmerker seg 
også ved gruppeplasseringer på NKKs 
utstillinger. Men pga lav og deltagelse, 
har NBK ikke oversikten over den to-
tale populasjonens kvalitet. NBK opp-
fordrer sine medlemmer til å stille ved 
offisielle utstillinger for å gi en bedre 
oversikt

Overdrevne eksteriørtrekk
Antas ikke aktuelt for norsk buhund. 
Rasestandarden beskriver en moderat 
hund på alle måter, og er en anatomisk 
og funksjonsmessig frisk hunderase.
Beskrivelse av kortsiktige og langsikti-
ge mål

Større deltagelse på utstilling.
Prioritering og strategi for å nå målene
Informere medlemmene om halv pris 
ved NKK sine utstillinger. Oppmuntre til 
større deltagelse ved utstillinger gene-
relt, og spesialutstillingen (nasjonalda-
gen) spesielt.

2017: NBK har gitt generell dispensa-
sjon på regelen vedrørende deltagelse 
på utstilling de siste årene. Denne dis-
pensasjonene opprettholdes fremover. 
Det er krav om bittattest for å avdekke 
evt. Under- eller overbitt. En testikkel-
attest på hannhund bør også være på 
plass. Dette er uansett noe NKK krever 
for å registrere valper på en hannhund 
uten utstillingsresultat.

Oppsummering
Norsk buhund er en frisk og sunn rase, 
med noen utfordringer som klubben 
har fokus på. Kontinuerlig overvåkning 
av helsestatus, samt oppfølging med 
ny helseundersøkelse skal bidra til å 
avdekke eventuelle nye utfordringer. 
Populariteten for rasen er økende og 
NBK skal bidra til at trenden fortsetter i 
passelig tempo.

Prioritering av viktige kortsiktige og 
langsiktige mål
Tilrettelegge informasjon slik at våre 
oppdrettere og buhundeiere kan bidra 
til rasen på best mulig måte.

Plan for videre arbeid i klubben
NBK skal ha fokus på Buhundprosjek-
tet gjennom avlsrådet. NBK skal forbe-
dre og vedlikeholde sine informasjons-
kanaler. For øvrig skal NBK jobbe for 
flere aktive medlemmer som kan bidra 
til at målene blir nådd.

2017: De siste par årene har NBK hatt 
en facebookside som oppdateres jev-
nlig. Videre er det også opprettet en 
facebookgruppe «Norsk Buhundklubbs 
forum» som i hovedsak er beregnet 
som en møteplass for buhundfolk. 
Avlsrådet består fra 2017 av 5 med-
lemmer med bred kompetanse. Det blir 
i 2017 utgitt et medlemsblad med fokus 
på avl og helse. Dette har i hovedsak 
vært tilrettelagt av avlsrådet. 

Det rekrutteres også stadig nye folk 
som bidrar for å øke interessen for ra-
sen og dens bruksområder. NBK har 
stort fokus på rasens fremtid, og dette 
gjenspeiler seg i de tiltak som er gjort.



Buhunden Sommer 201734- SPONSOR

Avlsrådet
Avlsrådet er utpekt av styret i Norsk 
Buhundklubb (NBK). Rådet har blant 
annet som mål å gi råd og hjelp til opp-
drettere for å avle frem friske og rasety-
piske hunder med tilstrekkelig genetisk 
variasjon. 

Det er viktig å etterstrebe å avle frem 
friske hunder, med rasetypisk eksteriør 
og mentalitet. Avlsrådet vil søke å ha 
oversikt over kjente sykdommer hos 
Norsk Buhund, samt opprette kontakt 
med nødvendig faglig kompetanse ved 
behov.

Vi oppfordrer alle oppdrettere av 
Norsk Buhund om å kontakte klubbens 
avlsråd i god tid før tispen skal pares.

Avlsregler Norsk Buhundklubb
Generelle regler
Alle som driver oppdrett av Norsk 
Buhund må overholde NKK’s Etiske 
grunnregler for avl og oppdrett, samt 
drive sitt oppdrett i overensstemmelse 
med NKK’s avlsstrategi. 

Hunder som benyttes i avl skal være 
friske og sunne og ha rasetypisk ekste-
riør og temperament.

Oppdrettere som ønsker valpene for-
midlet gjennom valpeformidlingen, må 
være medlem av NBK.

Hofteleddsundersøkelse – HD-røntgen
Hunder som brukes i avl skal være 
ID-merket og HD- fotografert/diagnos-
tisert i henhold til NKK’s regler. Diagno-
sen skal være fri (A eller B). 

Buhunder som skal brukes i avl bør 
ha foreldre med kjent HD-status.

Øyeundersøkelse - øyelysning
Avlshunder skal være øyelyst før pa-
ring og ha gyldig øyelysningsattest. 
Attesten er gyldig fra øyelysningstid-
punktet og 12 måneder framover. Avls-
hunder bør øyelyses jevnlig hele livet.

For øyesykdommer gjelder følgende 
avlsrestriksjoner:
Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK):
• Det er ønskelig at hund med PNK 

pares med hund som er fri for PNK. 

MO (minute opacities) anses være 
forstadie til PNK, med mindre det 
er angitt «arvelig katarakt» på øye-
lysningsattesten.

Arvelig utviklingskatarakt (varierende 
lokalisasjon – bakre pol, kortikal, nukle-
ær, fremre suturlinjer):
• Hunder med arvelig utviklingskata-

rakt skal ikke brukes i avl.
• Unntak er hunder med fremre 

Y-sømskatarakt (på attesten av-
krysset som «ant.sut.l»), disse kan 
med forsiktighet brukes i avl hvis 
de ellers representerer gode avls-
dyr. De bør da pares med hund fri 
for tilsvarende katarakt. 

Andre øyesykdommer:
• Utover katarakt er det få kjente øy-

esykdommer hos Norsk Buhund. 
For andre øyesykdommer som 
registreres gjør avlsrådet en sær-
skilt vurdering ut ifra hva man vet 
om sykdommenes opptreden hos 
andre raser, basert på Øyelyser-
gruppens avlsanbefalinger. Dette 
gjelder bl.a Retinal Dysplasi (RD) 
og Progressiv Retinal Atrofi (PRA).

Retinal Dysplasi (RD):
• Fokal, multifokal, geografisk: Hun-

der med RD bør pares med hund 
uten RD.

• Total: Hunden skal ikke brukes i avl

Progressiv Retinal Atrofi (PRA):
• Hund med PRA, uansett form, skal 

ikke brukes i avl. Foreldre, søsken 
og avkom anbefales ikke brukt i 
avl. Det finnes ingen gentest for 
PRA hos Norsk Buhund og både 
forekomst og nedarving er ukjent. 
Evt. barnebarn av hund med kjent 
PRA bør derfor pares med en mest 
mulig ubeslektet hund.

Avlsrestriksjonene er i tråd med Øye-
lysergruppens avlsanbefalinger, og ba-
sert på:
• Eksisterende kunnskap om syk-

dommenes karakter og alvorlig-

hetsgrad.
• Eksisterende kunnskap om syk-

dommenes nedarving.
• Å opprettholde genetisk variasjon 

hos Norsk Buhund ved at en størst 
mulig del av populasjonen kan bi-
dra til avlspoolen.

Avlsreglene vil bli ajourført etter hvert 
som forskning og ny kunnskap bedre 
belyser arvegang og karakter for øye-
sykdom hos Norsk Buhund.

Andre helsekrav:
• Kryptorchisme («testikkelmangel») 

– Kryptorchide hunder skal ikke 
brukes i avl. Kull etter disse hunder 
vil ikke kunne registreres i NKK, ref 
NKK’s Regler for registrering av 
hund.

• Hunder med underbitt eller overbitt 
skal ikke brukes i avl

• Patellaluksasjon (kneskålutglid-
ning) – NBK anbefaler ikke avl på 
hunder med verken medial etter la-
teral patella luksasjon.

Alder
• Tisper skal være tilnærmet 2 år før 

første valpekull.
• Hannhund bør være 18 mnd. før 

de benyttes i avl.

Utstilling
Avlshunder skal ha et rasetypisk ek-
steriør og være utstilt på offisiell utstil-
ling anerkjent av NKK. For å godkjen-
nes skal premieringen minimum være 
«very good». (Sakset fra utstillingsre-
glene: «Very good: Hund av god type 
og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er 
mer fremtredende enn at den kan sies 
å være en god representant for sin 
rase...»).

Godkjenning av kull
Følgende vurdering legges til grunn for 
godkjenning av valpekull:
• Anbefaling av mer enn 4 kull på et 

avlsdyr gjøres avhengig av avkom-
stgransking (ikke større forekomst 
av sykdommer enn hva som er 

Avlsregler
oppdatert 01.06.2017
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gjennomsnittet for rasen, resultater 
etc.)

• Avlsdyr bør ikke ha mer enn 5 % av 
samtlige registrerte hunder siste 5 
år (pr 2017 ca. 25 avkom i Norge)

• Innavlsgrad i et kull bør ikke være 
høyere enn 6,25 % på 6 genera-
sjoner.

Dispensasjoner
Det kan søkes dispensasjoner til de 

overnevnte punkter. Søknad skal være 
innhentet før parring og hvilken dispen-
sasjon som er gitt, samt grunnen til en 
eventuell dispensasjon vil bli gjengitt 
på klubbens valpeliste. 

Informasjon til valpelisten
• Foreldredyrenes titler, navn og re-

gistreringsnummer
• Dato for siste øyelysning

• Resultat HD
• Kullets innavlsgrad etter 6 genera-

sjoner
• Beste utstillingsresultat/andre re-

sultater
• Forventet fødsel
• Oppdretters navn, adresse, tele-

fonnummer, e-postadresse, web-
side.

Hvorfor er utstilling en del av avlsre-
glene, er det mange som lurer på. En 
skjønnhetskonkurranse for de interes-
serte er det kanskje noen som tenker. 

Hva er egentlig «skjønnhet» hos en 
buhund? Jo, svaret på det finnes i ra-
sestandarden. Altså – vi har alle sam-
men verdens vakreste hunder, bare for 
å unngå den misforståelsen. Men på 
en hundeutstilling blir hundene målt 
opp mot den gjeldende rasestandar-
den. Rasestandarden beskriver hvor-
dan en buhund ideelt sett skal se ut 
og fremstå. Det er mer enn en kon-

kurranse hund mot hund, det er kon-
kurranse hund mot rasestandard. Den 
hunden som, ifølge dommeren, er nær-
mest rasestandarden, vinner. Så må 
man selvsagt ta med i betraktningen 
at dommerne er mennesker og der-
med vektlegger ting litt forskjellig. Det 
viktigste er likevel at alle hundene får 
en kritikk og premiegrad som forteller 
hvordan dommeren mener hunden er i 
forhold til den «ideelle buhund».

NBK ønsker at det avles fram friske, 
mentalt stabile, og rasetypiske buhun-
der som er til glede for sine familier, 

og lever et godt og langt hundeliv. På 
utstilling kan vi få en god pekepinn på 
noen av disse elementene, og de gjør 
seg utslag i kritikk og premiering.

Dommerne ser på mange ting når de 
bedømmer en buhund, blant annet er 
følgende punkter med i vurderingen:
• De sjekker om hunden har korrekt 

bitt (saksebitt)
• De får en oppfatning av hundens 

mentalitet.  Nervøsitet og aggre-
sjon kan ofte avdekkes. Dette er 
egenskaper med veldig høye arv-
barhet.

Utstilling – en del av avlsreglene
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• Hannhundene får sjekket at de har 
to testikler. Man får heller ikke re-
gistrert kull etter hannhunder med 
bare en testikkel i NKK.

• Dommerne vektlegger normalt 
hundens bevegelser høyt. Er hun-
den godt konstruert? Beveger 
den seg effektivt og ledig som en 
buhund skal? Er det uregelmessig-
heter i bevegelsene? 

Det er i hovedsak disse punktene som 
gjør at det er krav om utstilling i avlsre-
glene. Disse faller sammen med helse, 
gemytt og rasetype. Når man ivaretar 
en rase skal rasetype også vurderes. 
Dommerne ser selvfølgelig på mer 
enn det som her er beskrevet, og det 
handler også om helhetsinntrykk av 
hunden. Men er en hund halt skal dette 
gjenspeiles i premieringen. Aggresjon/
nervøsitet hos hunden det samme. En 
hannhund med bare en testikkel blir 
ikke premiert, og en hund med over- el-
ler underbitt skal ikke bli premiert. Det 
er viktig å huske at om hunden kommer 
ut av ringen uten ønsket premiegrad er 
den fortsatt den vakre og herlige hun-
den som gikk inn. Det er ikke fargen på 
sløyfa som bestemmer det. Men fargen 
på sløyfa og kritikken hunden får med 
seg, kan bidra til å si noe om hundens 
egenskaper i avl.

Hvilken premiegrad er det krav om i 
avlsreglene?
Avlsreglene har blitt justert i 2017 og 
kravet for en godkjent premiering er nå 
«very good» eller bedre. I tillegg gis 
det fortsatt generell dispensasjon for 
dette kravet, dersom det kan fremvises 
bittattest og testikkelattest der det er 
aktuelt. 

Har du hannhund eller ei tispe, som 
ellers har helsesjekker- og resultater i 
orden, og får en 2. premie på utstilling, 
så er hunden godkjent og klar for avl. 
Dette om hunden for øvrig er klinisk 
frisk og har en ønsket mentalitet.

Føler du at alt gikk galt i utstillingsrin-
gen første gangen? Prøv igjen! Det var 
kanskje uvant både for hund og fører 
å være på utstilling. Og som alt annet 
man skal gjøre med sin hund, er det 
greit å trene litt i forkant. Har man trent 
litt i forkant blir gjerne totalopplevelsen 
bedre både for hund og eier. Det kan 
også hende at du kan like det? 

Tips til hva du kan trene på: Få noen 

til å hjelpe å titte på hundens tenner, 
ev. testikler, stryker den over hele krop-
pen, mens hunden står. Lær den å stå 
pent, og å trave rundt i en ring. 

Den beste utstillingen å debutere på 
mener vi selvsagt er NBK sin årlige ut-
stilling på Hunderfossen, Buhundens 
nasjonaldag. Her er det alltid flere i 
samme båt og på fredagskvelden er det 
tilbud om ringtrening, «hvordan gjør vi 
det i ringen». Her tilbys trening, tips og 
råd. Alle har vært nye i ringen en gang, 
og de flest ønsker at alle skal komme 
gjennom dagen med et positivt minne. 
Dessuten er det alltid veldig mange 
trivelige folk og hunder på Buhundens 
nasjonaldag. Er du ny i utstillingsringen 
kan du også lese mer om temaet på 
NKK.no i brosjyren «Ny i ringen».
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Helhetsinntrykk 
Litt under middels stor, kvadratisk spisshund med et 
våkent, frimodig uttrykk, opprettstående spiss ører. Helen 
båret stramt opprullet over ryggen. Djervt, energisk og 
vennlig gemytt.

Hode:   Harmonisk, ikke for tungt, kileformet, tørt,  
  med tydelig kjønnspreg.
Stopp:   Tydelig, men ikke for markert.
Skalle:   Tilnærmet flatt skalletak parallelt med rett  
  neserygg. Utfylt under øynene.

Ansiktsregion: 
Nesebrusk:  Sort 
Snuteparti:  Omtrent like langt som skallen, 
  ikke snipete og ikke for grov. 
Lepper:  Tørre, sluttede, sorte 
Kjever/tenner:  Saksebitt. Komplett tannsett 
Øyne:   Ovale, så mørke som mulig. 
  Sorte øyelokksrender 
Ører:   Middels store, spisse, 
  bæres stramt stående.
Hals:  Middels lang, tørr, 
  kraftig med stolt reisning.

Forlemmer 
Helhetsinntrykk: Tørre med kraftig benstamme 
Skulder:  Moderat skråstilt 
Albue:   God tilliggende 
Mellomhånd:  Svakt hellende 
Poter:   Ovale tett sluttede 

Kropp 
Rygg/lend:  Kort, sterk og rett rygg og lend 
Kryss:   Så lite avfallende som mulig 
Bryst:   Dypt med godt buede ribben 
Hale:   Høyt ansatt, stramt opprullet 
  som bæres over ryggens midtlinje, 
  ikke for meget til siden.

Baklemmer 
Helhetsinntrykk: Moderat vinklet 
Lår:   Kraftige muskuløse over- og underlår 
Poter:   Ovale, godt sluttede

Pels 
Hårlag:   Tett, stri og godt tilliggende overpels. 
  Forholdsvis kort på hodet og benas 
  forside. Lengre på nakke, hals, bryst, 
  lårenes bakside (bukse) og hale. 
  Bløt og tett underull. 

Farger: 
Svart:   Svart med så lite hvitt som mulig. 
Blakk:   Fra det helt lyse til det mer rødgule.
  Med eller uten sorte hårspisser, men ikke  
  så mye at det påvirker grunnfargen. 
  Maske tillatt. Ren og klar farge ønskelig.  
  Så lite hvitt som mulig.

Størrelse og vekt 
Mankehøyde: 
Hannhunder:  43 – 47 cm 
Tisper:  41 – 45 cm

Feil 
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som 
feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graders etter hvor stort avvi-
ket er i relasjon til rasebeskrivelsen.
 
- Spinkel, for grov, manglende edelhet, overbygget 
- Pendling/kryssing av forben, korte, trippende steg 
- Lever- eller rosafarget nesebrusk 
- Nervøsitet 
- Lyse øyner 
- Utstående øyner 
- Tangbitt 
- Dårlig opprullet hale 
- Hengende hale 
- Fane ikke ønskelig 
- Bølget eller for lang pels

Diskvalifiserende feil 
- Aggressivitet 
- Ikke stående ører 
- Over- eller underbitt 
- Annen pelsfarge enn angitt 
- Hunder som er mer enn 1 cm under eller 2 cm over 
angitte mål
- Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på nor-
mal plass.

Rasestandard

Vi sees på 
Buhundens 

Nasjonaldag på 
Hunderfossen
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Av: Elin Kristiansen, veterinær Hø-
nefoss Dyrehospital

De aller fleste hundeeiere opplever at 
hunden en eller flere ganger i løpet av 
livet halter eller har vondt i bevegelses-
apparatet, dvs. smerter fra muskulatur, 
ledd eller skjelett.

Aktive hunder kan fort skade seg, og 
noen ganger kan underliggende pato-
logi eller sykdom bidra til at hunden let-
tere skader seg eller på et tidspunkt får 
problemer i bevegelsesapparatet pga. 
av dette. Dette kan ha med anatomiske 
faktorer å gjøre, som f.eks. beinstilling 
eller vinkelforhold i ledd og knokler som 
ved korsbåndskader og patellaluksa-
sjon, eller at hunden har ledd der kno-
klene ikke passer helt sammen, som 
f.eks. ved hofteleddsdysplasi. Det kan 
også være faktorer som påvirker ben-
vekst eller omdannelse av brusk til bein 
under valpens vekst, som ved f.eks. al-
bueleddsdysplasi eller osteochondrose 
i skulderledd. 

Noen av leddproblemene har en ge-
netisk bakgrunn, men hele bildet med 
genetiske faktorer og hva av miljømes-
sige faktorer som evt. påvirker uttryk-
ket av disse er komplisert og ikke kart-
lagt, og et tema som fortjener en egen 
artikkel. 

Uansett, når hunden presenteres på 
klinikken hos oss for halthetsundersø-
kelse er det oftest fordi eier har oppda-
get noe som avviker fra normalen hos 
sin hund. Dette kan variere fra vage 
symptomer til mer tydelig halthet, og 
det er et stort spenn i tidspunkt for når 
vi ser hunden på klinikken. Det er bl.a. 
fordi hunder lever ulike liv, alt fra aktive 
sportshunder til mer sedate familiehun-
der med avslappede liv. Vi setter også 
ulike prestasjonskrav til hundene våre, 
og det ikke alltid er like lett for eier å 
oppdage avvikene dersom endringene 
f.eks. kommer veldig gradvis. Derfor 
har vi laget en liten liste over tegn som 
kan indikere at noe plager hunden i 
bevegelsesapparat - det være seg i ett 
ledd, en knokkel, ryggen eller bløtvev 
som muskler, sener eller nerver. Alle 
disse strukturene går vi gjennom ved 

en halthetsutredning hos oss. Da sjek-
ker vi grundig ved å se på ganglag 
(mønstre hunden), hvordan den sitter 
og står, sjekke nervereflekser, kjenne 
over muskulatur og sener og til slutt 
manipulere ledd (dvs. bøye, strekke 
og kjenne på stabilitet) for å lokalise-
re problemet. Vi tar også en grundig 
anamnese (sykehistorie) av eier som 
vi bruker til å guide oss til hva det er 
som plager hunden, siden hundesprå-
ket er litt annerledes enn de ordene et 
menneske bruker til å beskrive plagene 
sine. 

Punktene under inngår alle i hva vi 
spør hundeeiere om ved en slik un-
dersøkelse (pluss litt til), og er fine for 
deg som hundeeiere å tenke over for 
å kunne oppdage problemer tidligst 
mulig. Dersom man klarer å avdekke 
problemet tidlig vil det gjerne påvirke 
prognose, da vi fortere kan sette i verk 
behandling som gjør hunden bra igjen. 
Vi liker godt å jobbe forebyggende, og 
når det kun er små avvik er det enklere 
å gjøre tiltak som også forebygger an-
dre sekundære problemer. 

1. Ligger mer i ro enn tidligere. 
• Ikke like rask til døra som før når 

båndet tas frem eller følger ikke 
med eier rundt i huset/hagen len-
ger. Noen kan også bli mer kon-
taktsøkende.

2. Ikke så leken lenger. 
• Finner sjeldnere frem lekene sine, 

inviterer sjeldnere til lek eller går 
vekk når andre hunder ønsker å 
leke.

3. Kortere lunte.
• Sier i fra til andre hunder evt. men-

nesker som forstyrrer når ligger i 
ro. Noen kan knurre eller også gjø-
re utfall dersom noe kommer over-
raskende på hunden.

4. Unngår trapper eller går de ann-
erledes. 
• Ved problemer i frempart vil ofte 

vegre seg for å gå ned, ved bak-
partsproblemer vegrer seg for å gå 

opp. I stedet for å gå trappene med 
ett og ett steg, velger mange som 
har vondt i bakparten også å hop-
pe med samlede ben.

5. Vegrer seg for å hoppe inn/ut av 
bil, sofa, seng etc.
• Som over, når hopper opp legges 

mye vekt på bakpart og vil ha hjelp 
til å bli løftet inn i bil. Når hopper 
ned all vekt på forbein og kan være 
avventende til å hoppe ned. Noen 
kan vise at de ikke ønsker å være 
med på biltur.

6. Snubler og er ustø eller subber 
med bena når går.
• Dersom noe trykker ett eller annet 

sted langs en nervebane vil det 
kunne lede til nedsatte reflekser, 
som kan oppleves som ustøhet 
eller at bena ikke følger helt med. 
Et tegn på dette kan også være at 
klørne blir mer slitt på oversiden av 
klokapselen. Dersom klørne slites 
ulikt på bena kan det også være et 
tegn på at de belastes ulikt.

7. Ubehag ved berøring eller ømme/
harde områder i muskulatur.
• Vil helst ikke at du tar på spesielle 

områder, går unna eller reagerer 
med muskelsammentrekninger når 
du berører/masserer. Dersom ikke 
et ben brukes normalt vil muskula-
turen kunne være stiv eller muskel-
massen være mindre enn på mot-
satt ben.

8. Stiv/støl etter å ha ligget stille.
• Bruker tid på å komme i gang når 

reiser seg, går med stive bevegel-
ser forpart eller bakpart eller gene-
relt hele kroppen. Ofte kan hunden 
være verre etter å ha ligget stille 
etter mye aktivitet, og noen ganger 
spesielt etter lek/aktiviteter som in-
volverer mye vridninger/hopp.

9. Unormalt bevegelsesmønster.
• Når hunden øker tempoet er det 

vanlig å gå fra skritt over i trav for 
så å øke til galopp når tempoet 

10 tegn - på at hunden min kan ha 
problemer i bevegelsesapparatet
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Av: Elin Kristiansen, veterinær Hø-
nefoss Dyrehospital

Tui na er en kinesisk massasjeform 
som vi ofte bruker som hjemmelek-
se ved behandling av problemer i be-
vegelsesapparatet hos hund og katt. 
TCM (Tradisjonell kinesisk medisin) og 
TCVM (Tradisjonell kinesisk veterinær-
medisin) består av 5 behandlingsmo-
daliteter som alle kan brukes hver for 
seg eller sammen. Disse er:

- Akupunktur
- Urtemedisin
- Fysiske øvelser (Tai Chi eller Qigong)
- Massasje (Tui Na)
- Matterapi

Tui na kan oversettes til «push – grab» 
og er en kombinasjon av massasje, 
akupressur og manipulasjon.  Det tryk-
kes ved Tui na på akupunkturpunkter, 
akupunkturkanaler, muskelgrupper og 
nerver med intensjon om å fjerne blok-
keringer. På «kinesisk» beskriver vi 
dette som å sørge for fri strøm av Qi 
og å balansere Yin og Yang i kroppen. 
Qi kan oversettes som energi, og er 
mer presist det vi i vestlig medisin vil 
forklare som bioelektrisk energi, og 
står for mye av reguleringen av ulike 
prosesser i kroppen. Ying og Yang er 
et konsept som går igjen i både kine-
sisk medisin og filosofi og beskriver 
balansen mellom motpoler i kroppen. 
Yin representerer det som i hovedsak 
er rolig, mørkt, indre (eller feminint…), 
og yang representerer det som er ak-
tivt, lyst, ytre (eller maskulint…) i krop-
pen. Oversatt til gjenkjennbar vestlige 
medisinske termer er ying og yang det 

samme som det autonome nervesys-
temet vårt. Motpolene er da det para-
sympatiske nervesystemet (=yin), som 
regulerer prosesser som foregår når vi 
slapper av og er rolige, som når vi har 
spist og blod føres til fordøyelsetraktus, 
og på den andre siden det sympatiske 
nervesystemet (=yang), som regule-
rer det som foregår når vi er aktive og 
kroppen trenger å være i beredskap, 
som fight-flight mekanismene som trår 
i kraft når vi f.eks. trenger rømme fra 
noe vi anser farlig og blod føres til mus-
klene.

Når vi anvender akupunktur eller ki-
nesiske massasjeformer (for dyr eller 
mennesker) jobber vi med disse tinge-
ne, og noen ganger ser vi respons ila 
sekunder. Gjennom ny viten mener vi 
nå at signalene ved stimulering høyst 
sannsynlig er formidlet som bioelektris-
ke strømninger gjennom bindevevet i 
kroppen. Bindevev finnes i alle deler av 
kroppen og omgir muskulatur og indre 
organer som bindevevshinner kalt fas-
cier. Slik kan vi også forklare mye av de 
effektene akupunktur har på kroppen 
også for indremedisinske problemstil-
linger. Massasje som f.eks. Tui na er 
derfor bra med tanke på mye i kroppen, 
og enten du har en hund med proble-
mer eller en frisk hund kan du trygt 
benytte de metodene vi kort beskriver 
her. Massasje er bra for å forebygge 
problemer, hos unge som eldre hunder.

Noen forholdsregler:
- Ikke masser over brudd eller der det 
er store bløtvevskader
- Ikke masser over svulster, kuler, irri-
tert hud eller infeksjoner

- Vær forsiktig med veldig gamle eller 
svekkede individ samt drektige dyr

Gjennomføring:
- Vent 30 minutter etter et måltid (når 
blod behøves i fordøyelsestraktus)
- Alle behandlinger skal begynne for-
siktig
- Unngå å bruke makt – bruk jevnt trykk
- Vær fokusert
- Jobb i rytmiske bevegelser
- Lag en rutine med noen teknikker og 
skriv en log over behandling
- Daglig er ideelt, 4-5 ganger i uka er 
veldig bra.

10 enkle Tui Na teknikker for hjem-
me-massasje - se bilder med beskri-
velse av teknikker:

(Modeller: Kimura’s Edvin alias Mikkel 
og Skaubo’s Dorte Rova – erfarne Tui-
Na-mottakere)

Bilder på neste side >>

øker ytterligere. Dersom hunden 
raskt går over i galopp eller hop-
per med samlede ben, er det ofte 
fordi det ved problemer i bakparten 
er lettere å galoppere/hoppe enn å 
holde travet. 

• Dersom hunden skulle ha en kne-
skål (patella) som beveger seg ut 
av normal posisjon (som ved pa-

tellaluksasjon), vil dette ofte opple-
ves som en intermitterende halthet 
der hunden holder det ene bak-
beinet oppe noen skritt for så å gå 
normalt igjen.

10. Tydelig halthet der unngår å be-
laste delvis eller helt et ben.
• Når hunden har så vondt at den 

ikke ønsker å ta støtte på benet er 
det tydelig at noe plager hunden.  
Det kan skyldes mye forskjellig 
(som f.eks. brudd og avrevne ledd-
bånd) og det er da særdeles viktig 
å raskt ta kontakt med dyrlege.

Tui na - massasje for hjemmebruk

Stein, Mikkel og Rova
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Av Tine Madeleine V. Jarli

Det er lenge siden mennesker oppda-
get hvordan de kunne påvirke egen-
skapene til sine fremtidige hunder ved 
å velge de riktige foreldredyrene. Det 
er nettopp dette vi kaller avl; mennes-
ket som bestemmer hvilke dyr som 
skal være foreldre til neste generasjon. 
Formålet med avl kan være å forbedre 
visse egenskaper eller bevare de på et 
eksisterende nivå. La oss ta det helt 
fra starten av; En valp får halvparten 
av genene sine fra mor og halvparten 
fra far. Det betyr at halvparten av hun-
dens gener er identiske med mors, og 
halvparten identiske med fars. Når vi 
snakker om slektskap mellom hunder 
mener vi andelen av hundens totale 
antall gener som er identiske gjennom 
avl. For hver generasjon halveres an-
tall identiske gener (dette er en teore-
tisk forenkling som forutsetter at indivi-
dene som pares i hver generasjon ikke 
er i slekt). Søsken har i teorien 50 % 
identiske gener, halvsøsken har 25 % 
identiske gener, søskenbarn har 12,5 
% osv. I dag er det anbefalt å holde seg 
under en innavlsgrad på 6,25 %, noe 
som tilsvarer paring mellom søsken-
barn. Hver gang det produseres kjønn-
sceller kan de ha to ulike kombinasjo-
ner, altså to muligheter per gen. Vi kan 
derfor aldri si med sikkerhet hvilken av 
kombinasjonene med gener valpene 
arver på forhånd. 

For å forstå artikkelens videre inn-
hold må vi først se litt på byggestei-
nene i genetikken. Vanligvis ligger alle 
hundens 78 kromosomer i hver celle 
som opererer i par (39 par), og under 
celledelingen blir alle kromosomene 
kopiert over i den nye cellen, men un-
der kjønncelledelingen får valpen kun 
halvparten av genene sine fra hver av 
foreldrene så kjønnscellene inneholder 
derfor bare halvparten av kromosome-
ne (39). Under befruktningen vil kjønn-
scellen fra hunnen og hannen smelte 
sammen og få 39 kromosomer fra hver 
forelder (78 til sammen) som til slutt 
danner de 39 parene. Kromosomparet 
koder for samme type egenskap som 
har en bestemt plass (locus) på kromo-
somet, men allelene (variantene av ge-
net) kan være forskjellige. Hvor mange 
varianter av genet som eksisterer va-

rierer for hver egenskap, f.eks så kan 
buhunden ha allelet for svart eller blakk 
for egenskapen farge. To alleler danner 
et genpar og gir hunden dens genoty-
pe. Paret kan være homozygot (som 
betyr like), eller heterozygote (som 
betyr ulike). Det homozygote genparet 
kan enten bestå av to dominante el-
ler to recessive alleler. La oss fortset-
te med eksemplet om farge; Vi kaller 
svart for allelet S og blakk for allelet b, 
hvor svart er den dominante varianten, 
og blakk recessivt. En buhund med 
fenotypen svart(den fargen vi kan se) 
kan enten ha genotypen SS eller Sb. 
Dersom den er SS (homozygot domi-
nant) vil den kun gi svarte valper, mens 
genotypen Sb gir også en mulighet for 
blakke valper. En hund med Sb er en 
såkalt bærer av det blakke genet. Si-
den blakk er den recessive genotypen i 
dette eksemplet, må det to alleler med 
b til for at hunden skal få denne fenoty-
pen (den fargen vi kan se). 

La oss sette opp et par enkle 
krysningsskjemaer:

Svart x
svart

S S

S SS SS

S SS SS

Dette krysningsskjemaet viser en pa-
ring mellom to svarte hunder som er 
homozygot dominant. Denne kombina-
sjonen gir kun svarte valper. Dersom 
begge hundene var homozygot reces-
sive (bb) ville utfallet blitt det samme 
men med kun blakke valper. Paring 
mellom to homozygote hunder gir kun 
homozygote valper.

Svart x
svart

S b

S SS Sb

b Sb bb

Dette krysningsskjemaet viser en pa-
ring mellom to hunder som har fenoty-
pen svart, men i dette tilfelle har begge 
hundene genotypen Sb (heterozygot). 
Denne kombinasjonen kan gi alle kom-
binasjoner av de to ulike allelene. Det 
er viktig å merke seg at selv om det ut 
i fra krysningsskjemaet ser ut til at 25 
% av valpene vil være blakke, så er 
sannsynligheten (25 % i dette eksem-
plet) for at valpen er bb like stor for 
hver valp. Sannsynligheten forandrer 
seg ikke, men er like stor/liten for hver 
valp som blir født uavhengig av hvilken 
genotype de andre valpene har fått.

Svart x
blakk

S b

b Sb bb

b Sb bb

I dette eksemplet er den ene hunden 
fenotypen svart Sb (heterozygot) og 
den andre blakk bb (homozygot reces-
siv). Den svarte hunden er derfor bæ-
rer av allelet for blakk. For hver valp 
som blir født er det 50 % sannsynlighet 
for at den er blakk. Men antallet svarte 
eller blakke valper fra denne kombina-
sjonen kan i teorien variere fra ingen 
til alle.

Dette var tre eksempler med farge 
som hvor nedarvingen er relativt enkel, 
og hvor utfallet er synlig for det blotte 
øyet og upåvirket av miljø. For andre 
egenskaper er nedarvingen mye mer 
komplisert og da blir større deler av ge-
notypen skjult. Vi skiller mellom kvali-
tative og kvantitative egenskaper. Kva-
litative egenskaper, som for eksempel 
farge, styres av ett eller få genpar. 
Kvantitative egenskaper, som for ek-
sempel HD, er ofte komplekse, styres 
av et større antall genpar og kommer 
til uttrykk i ulike grader. Hvordan en 
egenskap uttrykker seg vil derfor være 
avhengig av hvilke/hvor mange gener 

Innføring i genetikk
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som ligger bak egenskapen, og om det 
er noe samspill mellom dem. Det kan 
være et genpar på et kromosompar 
som overstyrer et genpar på et annet 
kromosompar (epistasi), noen gan-
ger kan det skje en overkryssing mel-
lom genpar som ligger på det samme 
kromosomparet (og på denne måten 
oppstå kombinasjoner av gener som i 
utgangspunktet ikke skal finnes) eller 
det kan oppstå mutasjoner. Noen mu-
tasjoner kan være fordelaktige (eks. for 
overlevelse i naturen), mens andre mu-
tasjoner kan være defekter/sykdommer 
som i verste fall er dødelige.

Tidligere har vi beskrevet hva vi me-
ner med hundens genotype og feno-
type. Når vi bestemmer oss for å pare 
to hunder er det som oftest basert på 
hundens fenotype (det vi kan se/måle), 
og hvilke egenskaper vi antar/håper at 
valpene arver. Hundens HD- status og 
øyeattest er også en form for fenotype. 
Som forklart tidligere er det ikke alltid vi 
kan forutsi hundens genotype kun ba-
sert på fenotypen. Vi tar et tilbakeblikk 
på vårt tidligere fargeeksempel. Når 
hunden er blakk, så vet vi at hunden 
må ha genotype bb, mens hvis hunden 
er svart kan den både være genoty-
pe SS og Sb. Da må vi innhente mer 
informasjon om foreldre, avkom eller 
søsken for å fastslå hvilken det er. Der-
som hunden har en valp eller forelder 
som er blakk vet vi at den er bærer av 
blakk og dermed genotype Sb. Når vi 
viderefører dette til en annen egenskap 
som for eksempel diagnosen HD (hof-
tedysplasi) forstår vi at selv om begge 
foreldre er fenotypen fri, så kan likevel 
en eller begge være bærer av alleler 
som gir HD (uavhengig av grad), og 
dermed få valper med fenotypen HD. 
Dersom en av hundene er fri, mens 
den andre hunden har diagnosen HD, 
så vil sannsynligheten for at valpen(e) 
har HD øke fordi vi vet at minst en av 
hundene er bærer av flere alleler for 
HD. Jo flere alleler som er like, desto 
større er sjansen for at det er det allelet 
som kommer til uttrykk (i dette tilfellet 
HD). Prinsippene for nedarvingen er de 
samme som de forenklede krysningss-
kjemaene vi satte opp for farge tidligere 
selv om det er mer komplisert når det 
er flere genpar involvert, i tillegg til mil-
jøpåvirkninger. Vi kan anta en teoretisk 
sannsynlighet på bakgrunn av fenoty-
pen, men i praksis kan den være både 
høyere eller lavere enn dette nettopp 
fordi vi kun kjenner til fenotypen og ikke 
genotypen. Eksempler på miljøfaktorer 

som også kan påvirke fenotypen til en 
egenskap er fòring, trening/belastning, 
sosialisering og hvordan egenskapen 
måles/vurderes (eks. røntgenavles-
ning, øyelysning, utstilling). Det kan 
ofte være vanskelig å skille mellom 
hva som er arv og hva som er miljø når 
man vurderer hundens fenotype. 

Så hvorfor oppnår vi ikke større fram-
gang for enkelte egenskaper selv om 
vi fokuserer på dem? Vel, her er det 
mange tenkelige årsaker som kan bi-
dra til dagens situasjon. Hvor stor ge-
netisk framgang rasen/populasjonen 
har vil avhenge av hvorvidt man faktisk 
bruker de aller beste dyra og kombi-
nasjonene, og den letteste måten å 
sikre dette på er ved å bruke avlsver-
dier. Dette er noe som ikke er så mye 
brukt på hund, men helt essensielt i avl 
på produksjonsdyr. Dette er et verktøy 
som sier noe om hvor bra genetikken til 
dyret er i forhold til gjennomsnittet i po-
pulasjonen basert på informasjon om 
individet selv, avkom og søsken. I en 
indeks eller en avlsverdi vil gjennom-
snittet oppgis som 100, og et dyr med 
en verdi over 100 er dermed bedre enn 
gjennomsnittet. I praksis betyr dette at 
selv om dyret selv er eksemplarisk i sin 
fenotype kan den ha en avlsverdi som 
er under gjennomsnittet (under 100) 
for den egenskapen, fordi den genetisk 
sett har dårligere genetikk enn gjen-
nomsnittet (f.eks. bærer av et defekt 
allel). Det vanligste er å ha avlsverdier 
for utvalgte egenskaper, vekte de etter 
avlsmålet og sette de sammen til en 
total avlsverdi. Etter hvert som det opp-
står flere registreringer og informasjon 
på dyret selv og slektninger justerer 
avlsverdien seg. Dette er et utrolig nyt-
tig verktøy i husdyravlen, som foreløpig 
er relativt lite brukt i hundavl. NKK har 
opprettet en HD- indeks for noen stør-
re raser, som fungerer på en lignende 
måte. Norsk buhund har per i dag for 
få registreringer og for få fødte valper 
hvert år til å få til en slik indeks. 

En annen årsak til tilsynelatende 
manglende framgang for en egenskap 
kan være utvalget av registreringer. 
Lite statistisk datamateriale gir en lav 
sikkerhet på de registreringene som er 
gjort, og blir lite representativt for hele 
populasjonen. Hvilke dyr som har re-
gistreringer blir tilfeldig og kravene til 
et representativt utvalg blir ikke møtt 
på en tilfredsstillende måte. Hvordan 
fenotypen registreres påvirker også 
resultatet (f.eks. så vil dagsformen til 
hunden spille en rolle for hvordan den 

gjør det på en jaktprøve). Genetisk 
framgang blir også påvirket av antallet 
avlsdyr og slektskapet mellom dem. 
Veldig ofte vil populære hannhunder 
få flere avkom enn gjennomsnittet, og 
hvorvidt disse hannhundene er gene-
tisk bedre eller dårligere enn gjennom-
snittet vil påvirke populasjonen og den 
genetiske framgangen. 

Dette er kanskje komplisert nok ten-
ker du, men når vi skal snakke om inn-
avl blir bildet enda litt mer komplisert. 
Innavl er per definisjon all paring som 
gir valper med høyere innavlsgrad enn 
gjennomsnittet for populasjonen. Vi 
har tidligere beskrevet hvordan slekt-
skap påvirker andelen identiske ge-
ner. Linjeavl er en form for innavl, hvor 
målet er å gjenskape gode individer. 
Ved å krysse inn de samme hundene 
(ofte hannhunder) flere ganger øker vi 
sannsynligheten for å få jevne kull med 
mindre variasjon. I genetikken betyr 
dette mindre genetisk variasjon og like 
genotyper. En av konsekvensene som 
kan oppstå av innavl er det vi kaller inn-
avlsdepresjon. Innavlsdepresjon vises 
gjerne som redusert fruktbarhet, lavere 
fødselsvekt og redusert holdbarhet(-
nedsatt immunforsvar, sykdom, defek-
ter etc.). Effekten av innavl er ikke alltid 
synlig umiddelbart, men kan dukke opp 
flere generasjoner senere. 

Kvantitative egenskaper som styres 
av mange genpar får sine ulike grade-
ringer som følge av genetisk variasjon. 
Når andelen identiske alleler øker vil 
altså variasjonen i egenskapene min-
ke fordi det oppstår en opphopning av 
homozygote genpar. Dette vil si at va-
riasjonen mellom valpene minker, og 
for noen egenskaper er dette ønskelig 
(f.eks eksteriør eller jaktlyst). De fles-
te egenskapene med negative effekter 
(som sykdommer eller defekter) er som 
oftest recessive og kommer til uttrykk 
ved homozygoti (like alleler). Jo nære-
re beslektet, jo flere like genpar. Over 
tid kan all genetisk variasjon gå tapt 
for en eller flere egenskaper, og dette 
kaller vi fiksering. Så hva har dette å 
si for vår populasjon? Ganske mye. 
Buhunden har en liten populasjon og 
opphopning av homozygote genpar i 
en liten populasjon skjer fortere og er 
vanskelig å reversere. Det er fremde-
les mange gener med negative effekter 
hvor vi ikke kjenner til den fullstendige 
nedarvingen eller hvilke hunder som er 
bærere. Innavl trenger ikke nødvendig-
vis kun være negativt. Enkelte ganger 
ønsker vi fiksering av friske gener, for 
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eksempel et ønske om å pare hunder 
som ikke er bærere av en alvorlig syk-
dom (dominante homozygote). Slike 
paringer kan være hensiktsmessige 
fordi dette garanterer valper som kun 
har friske gener (for denne spesifikke 
sykdommen), men det forutsetter at 
man kjenner genotypen til foreldrene.  

Så hvordan tenker vi når vi skal jobbe 
med avl i en utrydningstruet rase som 
buhunden? De viktigste oppgavene er 
å rekruttere avlsdyr, opprettholde eller 
forbedre helsestatus i populasjonen, 
følge med på innavlsgraden og iverk-
sette tiltak om nødvendig. Alle disse 
oppgavene henger sammen, og situ-
asjonen i populasjonen må evalueres 
kontinuerlig. Hvordan er den generelle 
helsestatusen? Hva ligger innavlsni-
vået på og hvor stor er den årlige inn-
avlsøkningen? Hvordan er tilgangen 
på avlsdyr? Det er viktig å huske på 

at avlsarbeid er et kontinuerlig arbeid 
i langtidsperspektiv. Tiltak og forandrin-
ger vil ikke nødvendigvis gi resultater 
i nåtid. Forhastede beslutninger som 
fører til forandring eller avslutning av 
tiltak for tidlig på grunn av manglende 
resultater har større betydning for en li-
ten populasjon enn en stor, og antallet 
avlsdyr i populasjonen har stor betyd-
ning for hvor fort man ser forandrin-
ger. Få avlsdyr gir langsom framgang, 
mens genetiske defekter og sykdom-
mer kan spres raskt. Siden vi per i dag 
ikke har noe mål på dyrets genetiske 
verdi, som en avlsverdi eller indeks, er 
fenotypisk seleksjon den beste strate-
gien. Antallet fødte valper bør spres på 
flest mulig avlsdyr, slik ingen hunder 
gir et overdrevet stort bidrag til rasen, 
samtidig som rasens helsestatus skal 
opprettholdes på et akseptabelt nivå. 
Dette er en real utfordring i en liten 

rase, og krever dedikerte eiere som 
sjekker helsestatus på sine hunder, 
og har et ønske om å bidra til å opp-
rettholde rasen ved og for eksempel 
gjøre hannhundene sine tilgjengelige 
på hannhundlisten. Norsk buhund er 
avhengig av at alle som kan og vil bi-
drar slik at vi kan sikre rasens framtid. 
Ta kontakt med oss dersom dere har 
avlsrelaterte spørsmål, trenger hjelp til 
å finne en hannhund til tispa deres eller 
lurer på hvordan akkurat du kan bidra. 

Referanser: 
Brenøe, U.(2005) Beskrivelse av kvan-
titative egenskaper i en populasjon og 
fenotypisk seleksjon, NMBU, Ås 
Indrebø, A. (red). (2005) Genetikk, avl og 
oppdrett (3.utg) Norsk Kennel Klub, Oslo 
Lynch M., Walsh B. (1998) Genetics 
and analysis of quantitative traits, Si-
nauer Associates Inc, USA

Hva er hofteleddsdysplasi - HD?
For å forstå hva HD er, må vi først for-
stå hvordan hofteleddet er bygd opp 
og fungerer. Hofteleddet er et ”Ball 
and Socket” ledd. ”Ballen” er lårhodet 
mens ”skåla” er hofteskåla som ligger 
på bekkenet og omgir lårhodet. Et lite 
ligament inni skåla holder de to dele-
ne sammen. Videre omgis leddet av 
en leddkapsel som gir leddet stabilitet. 
Leddflatene er dekket av et glatt lag av 
leddbrusk som gir støtdempning. Alle 
disse faktorene jobber sammen slik at 
leddfunksjonen skal bli så fleksibel og 
stabil som mulig.

Skisse av hofteledd hos hund, med og 
uten HD

HD er resultatet av unormal utvikling av 
hofteleddet hos unge hunder. Lidelsen 
kan være ensidig eller affisere begge 
hofter. Kort forklart kan man si at lårhodet 
ikke ”passer” helt til hofteskåla. Hofteskå-
la er for grunn og lårhodet lite og ujevnt. 
De fleste dysplastiske hunder er født med 
normale hofter, men pga genetiske og an-
dre miljøfaktorer begynner bløtvevet rundt 
hoftene å utvikle seg unormalt etter hvert 
som hunden vokser. Muskler, bindevev 
og ligamenter som skal støtte opp leddet 
blir for slakke. Resultatet er at lårhodet 
ikke holdes på plass, men beveger seg ut 
fra sin normale plass i hofteskåla og gjør 
leddet ustabilt. Over tid vil det i et ustabilt 
ledd utvikles forkalkninger og degenerati-
ve forandringer.

Hva er symptomene ved HD?
Noen hunder viser symptomer tidlig i livet, 
andre først når de blir eldre og forkalknin-
ger utvikler seg rundt leddet.  Når hunden 
er rundt 10-12 måneder remodelleres 
lårhodet, og er en periode man gjerne 
ser symptomer som roer seg igjen når 
denne prosessen er ferdig. Symptomene 
er typiske for hva man ser ved artritt og 
forkalkninger. Hunden har ofte et annet 

bevegelsessett, og unngår bevegelser 
der den må bøye eller strekke bakbeina 
fullt ut. Mange løper med en slags ”ka-
ninhopp-bevegelse”. De kan være stive 
og smertefulle i bakparten etter aktivitet 
eller etter at de har stått opp om morge-
nen. Med litt bevegelse vil ofte musku-
laturen ”varmes opp” slik at de beveger 
seg bedre. Noen halter tydelig og mange 
senker aktivitetsnivået. Etter som lidelsen 
forverres vil mange miste muskelmasse i 
bakparten og kan behøve assistanse for 
å komme opp. Mange eiere tilskriver det-
te normale aldersforandringer, men etter 
at behandling er satt i gang blir mange 
overrasket over å se hvor mye bedre og 
smertefri hunden blir. 

Hvem får HD?
HD kan man se hos hunder, katter og 
mennesker. Hos hunder er det primært 
en lidelse som har betydning for mel-
lomstore og store hunderaser, men som 
vi også ser hos mindre raser. Også hos 
blandingshunder forekommer HD, spesi-
elt dersom hunden er en mix av to hunder 
som er utsatt for å utvikle lidelsen. Enkelte 
raser er overrepresentert, som for eksem-
pel labradorer, schæfere, rottweilere men 

Hofteleddsdysplasi – 
generell informasjon for dyreeieren
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også hos lettere raser ser vi sykdommen 
relativt ofte.

Hva er risikofaktorene?
Selv om hofteleddet er normal ved fød-
sel, spiller flere faktorer inn når det gjelder 
hvem det er som utvikler denne lidelsen. 
Både genetiske og miljømessige faktorer 
er inne i bildet.
• Arv: En genetisk bakgrunn er invol-

vert i utviklingen av HD. Dersom en 
av foreldredyrene har HD, har valpe-
ne en større risiko for å utvikle lidel-
sen. Også bakover i linjene kan det 
ligge bærere av HD, slik at en valp 
kan få HD selv om både foreldre og 
besteforeldre er fri. Det er derfor viktig 
å ha god oversikt over slektskap og 
HD i linjene (dvs. registrere HD-rønt-
gen av så mange hunder som mulig), 
for å kunne avle slik at risikoen blir 
minst mulig for at valpen skal være 
genetisk disponert for HD. 

• Ernæring: Overfôring og rask vekst i 
valpestadiet er faktorer som kan øke 
risikoen for HD. Balansert fôring med 
et riktig sammensatt valpefôr er der-
for viktig. Fedme/overvekt vil også 
kunne øke alvorligheten av HD hos 
hunder som er genetisk predisponert. 
Det å bære på ekstra vekt vil frem-
skynde degenerasjonen av leddet. 

• Aktivitet: Hunder med en genetisk 
predisponering kan være mer utsatt 
for å utvikle HD dersom de utsettes 
for mye aktivitet i ung alder. Samtidig 
vet vi at hunder som er godt mus-
kelsatt har mindre risiko for å utvikle 
lidelsen enn hunder med liten mus-
kelmasse. Moderat aktivitet som styr-
ker muskulaturen over hoftene, som 
svømming, er en god ide, mens man 
bør unngå aktiviteter der det er mye 
belastning på leddet. Et eksempel 
på dette vil være hopping og bruk av 
trekk med belastning. Slike aktiviteter 
bør man vente med til hunden er godt 
utvokst.

Diagnostikk
Diagnosen HD hos hund stilles gjennom 
en kombinasjon av observasjon av hun-
dens bevegelser, fysisk undersøkelse og 
røntgen. Veterinæren kan kjenne løshe-
ten i hofteleddet og få frem smerte gjen-
nom å bøye og tøye på leddet. 

Når hunden er over 12 mnd (18 for 
enkelte store raser) foretas en rutine-
messig røntgenundersøkelse av hoftene. 
HD-røntgen foretas som en del av avls-
arbeidet, - for å kartlegge forekomsten av 
sykdommen slik at man kan velge ut avls-

dyr som i minst mulig grad skal overføre 
sykdommen til avkommet. Det er ikke 
bare viktig å HD-røntge de hunder man 
har planer om å bruke i avl, men så man-
ge som mulig for å skaffe seg en oversikt 
over nedarving og situasjonen i rasen 
som helhet.

HD-røntgen av hund.

Grader av HD
Internasjonalt brukes ulike metoder for 
avlesing av HD-bilder. HD graderes i dag i 
Norden i A, B, C, D og E – hofter, hvorav A 
og B er fri med C, D og E i stigende alvor-
lighetsgrad. En hund med svak grad av 
HD, kan gå gjennom hele livet uten å vise 
symptomer, slik at en HD-diagnose er noe 
hunden i enkelte tilfelle kan leve godt med 
hele livet. En hund som har sterk grad HD 
vil høyst sannsynlig på et eller annet tids-
punkt i livet vise symptomer. De kliniske 
symptomene er imidlertid ikke alltid sam-
menfallende med røntgenresultatet, slik 
at en hund med svak grad også kan vise 
betydelige symptomer. Det er viktig å vur-
dere hvordan den enkelte hund fungerer 
med lidelsen, - svak, middels eller sterk. 
Funksjonen er i stor grad relatert til de 
krav som settes til hunden bruksmessig, 
og hvilke hensyn/forebyggende og be-
handlende tiltak som settes i gang. 

Røntgenbilde av hofter uten HD

Røntgenbilde av hofter med HD

Røntgenbilde av hofteledd med HD, uttalt 
artrose (forkalkninger)

Behandling
Det ikke noe som helt kan stoppe ut-
viklingen av HD. Gjennom å ta for-
holdsregler med riktig diett, aktivitet, 
kosttilskudd, komplementær behand-
ling og betennelsesdempende/smer-
tedempende medikamenter kan vi 
imidlertid gi hunden en bedre hverdag 
og påvirke progresjonen av de degene-
rative forandringene i leddet. En hund 
med HD kan fungere godt og ha et 
langt og fullverdig liv, det er på ingen 
måte ”kroken på døra”! 

Siden sykdommen er arvelig betinget 
må det poengteres at hunden ikke skal 
brukes i avl, - selv om den fungerer bra. 
Nedenfor er listet opp noe av det som 
bør tas hensyn til, samt hvilke behand-
lingsalternativer som i dag finnes for 
HD. 
- Regelmessig og moderat aktivitet 
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som bygger muskulatur som avlaster 
leddet mest mulig
• Mykt underlag for støtdemping
• Svømming, trening i vann

- Vektkontroll

- Tilrettelegging av miljø/daglige gjøre-
mål
• Gode, myke liggeplasser lett å 

komme inn/ut av
• Sklisikkert underlag å gå på
• Hjelpe inn i bil evt. rampe å gå på

- Komplementær behandling 
• Akupunktur - evt. gullimplantasjon 
• Manuell behandling, som fysiotera-

pi, kiropraktikk, osteopati
• Massasje
• Laserbehandling

- Kosttilskudd som omega 3 – fettsyrer, 
glukosamin, chondroitin.
• Tilskudd ved siden av normalfôr 

(som Dr. Baddaky fiskeolje)
• Tilsatt i ulike medisinske leddfôr 

(som Hill’s JD/mobility, Royal Ca-
nin Mobility, Virbac joint&mobility)

- Medikamenter 
• Smertestillende/betennelsesdem-

pende medisiner (Rimadyl, Meta-
cam, Onsior, Previcox m,fl.) 

• DMARDS - Disease Modifying 
Osteoarthritic Drugs, som pentosa-
ne polysulfat (Cartrophen)

• Medisiner som øker blodsirkula-
sjon muskulatur, som Karsivan 
(spesielt aktuelt eldre hunder)

- Regenerativ terapi
• Blodprodukter med hundens egne 

blodplater/vekstfaktorer som injise-
res i ledd

• Stamcellebehandling

Kirurgi ved HD
For de hunder som er sterkt plaget av 
HD uten at andre tiltak hjelper tilfreds-
stillende, kan kirurgi være et alternativ. 
Det er flere kirurgiske metoder for be-
handling av HD, avhengig av alvorlig-
hetsgrad og hundens alder. 

Utskifting av hofteledd er mulig, men 
i Norge er dette imidlertid sjeldent ak-
tuelt. Gjennom en bevisst holdning til 
HD avlsmessig i flere år, går det lengre 
mellom hvert tilfelle av alvorlige grader 
av HD som presenteres for veterinæ-
ren enn hva som er tilfelle i for eksem-
pel USA og på kontinentet, der THR 
(Total Hip Replacement) med utskifting 

av lårhodet ikke er en uvanlig prosedy-
re. Utskifting av hofteledd er en kom-
plisert operasjon som i dag kan gjøres 
både hos store og små hunderaser, 
også i Norge. Forebygging slik at dette 
ikke skal være nødvendig er imidlertid 
en bedre løsning, og genetisk selek-
sjon basert røntgenavlesning av hofter 
er vist å over tid redusere forekomst av 
HD i flere raser.*

*Studie publisert i februar 2017 basert 
på komplett database med individ un-
dersøkt i perioden 1970-2015, Ort-
hopedic Foundation for Animals. Der 
inngikk 60 hunderaser som hver hadde 
mer enn 1000 unike hofteevalueringer 
og 500 albueevalueringer.

Long-term genetic selection redu-
ced prevalence of hip and elbow 
dysplasia in 60 dog breeds
Oberbauer AM, Keller GG, Famu-
la TR. PLoS One. 2017 Feb 24 12 
(2):e0172918.

Canine hip dysplasia (CHD) and el-
bow dysplasia (ED) impact the health 
and welfare of all dogs. The first for-
mally organized assessment scheme 
to improve canine health centered on 
reducing the prevalence of these ortho-
pedic disorders. Phenotypic screening 
of joint conformation remains the cur-
rently available strategy for breeders to 
make selection decisions. 

The present study evaluated the effi-
cacy of employing phenotypic selecti-
on on breed improvement of hips and 
elbows using the Orthopedic Founda-
tion for Animals complete database 
spanning the 1970-2015 time period. 
Sixty breeds having more than 1000 

unique hip evaluations and 500 elbow 
evaluations (1,056,852 and 275,129 
hip and elbow records, respectively) 
were interrogated to derive phenotypic 
improvement, sex and age at time of 
assessment effects, correlation bet-
ween the two joints, heritability estima-
tes, estimated breeding values (EBV), 
and effectiveness of maternal/paternal 
selection. 

The data demonstrated that there 
has been overall improvement in hip 
and elbow conformation with a reducti-
on in EBV for disease liability, although 
the breeds differed in the magnitude 
of the response to selection. Heritabi-
lities also differed substantially across 
the breeds as did the correlation of the 
joints; in the absence of a universal 
association of these differences with 
breed size, popularity, or participation 
in screening, it appears that the breeds 
themselves vary in genetic control. 

There was subtle, though again bre-
ed specific, impact of sex and older 
ages on CHD and ED. There was gre-
ater paternal impact on a reduction of 
CHD. 

In the absence of direct genetic 
tests for either of these two diseases, 
phenotypic selection has proven to be 
effective. Furthermore, the data under-
score that selection schemes must be 
breed specific and that it is likely the 
genetic profiles will be unique across 
the breeds for these two conditions. 
Despite the advances achieved with 
phenotypic selection, incorporation of 
EBVs into selection schemes should 
accelerate advances in hip and elbow 
improvement.

Håper å se dere 
på buhundstanden vår på 
Dogs4All på Lillestrøm i no-

vember
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Følgende analyse er foretatt over ef-
fekt av avlstiltak med hensyn til HD hos 
Norsk Buhund. Bakgrunnstall er data 
som finnes over registrert avlesing av 
HD i rasen (alle år). Slik det selekteres 
i Norge i dag basert på fenotype er HD 
A og B godkjent for avl, mens HD grad 
C eller større ikke er godkjent. Det er 
allikevel brukt hunder med HD grad C 
eller høyere i avl, slik at disse inngår 
også i dataene som presenteres. Det 
er ikke brukt fedre med grad D eller E i 
de registrerte kullene. 

Kolonner viser gjennomsnittlig HD hos 
avkom gitt ulik seleksjon av foreldre-
grupper med ulik HD-grad.
 
Tallene det er regnet gjennomsnitt på 
er:
HD A=1 (fri)
HD B=2 (fri)
HD C=3 (svak)
HD D=4 (mild)
HD E=5 (sterk)

Tallene viser at det er høyere HD gra-
der hos avkom hvis en eller begge for-
eldre har HD grad C eller mer.
 
Slik vi tolker dataene viser det klart at 
bruk av hunder med C-hofter i avl, gir 

en økning av gjennomsnittlig HD hos 
avkom. Av tallene fremgår det at gjen-
nomsnittlig grad HD avkom er høyere 
dersom det er far som har grad C enn 
dersom det er mor som har grad C. 
Det er i samsvar med annen publisert 
litteratur om HD i andre raser, der det 
er angitt en større paternal (far) inn-
virkning på reduksjon av forekomst HD 
ved avlstiltak.

Dette vil si at dersom man godkjenner 
hunder med HD C for avl eller slutter å 
ta hensyn til HD som avlskriterium er 
det rimelig å tro at flere hunder med 
høyere grad av HD blir brukt i avl. Det vil 
føre til at flere hunder vil være genetisk 
disponert og utvikle høyere grad av HD 
enn det vi i dag ser hos Norsk Buhund 
og slik motvirke avlsfremgangen med 
tanke på HD i rasen. Sist i februar 2017 
konkluderte en studie * i 60 hunderaser 
med at langsiktig seleksjon basert på 
fenotype (HD-røntgen) reduserer pre-
valensen av hofteleddsdysplasi i disse 
rasene. Det samme gjelder for albue-
leddsdysplasi, men sistnevnte er ikke 
en leddlidelse som er rapportert i noen 
grad for Norsk Buhund, og som det av 
den grunn ikke foretas rutinemessig 
screening for.

Sett i lys av de kliniske problem en 
generelt ser ved HD (og andre ledd-
lidelser hos hund), og de smerter og 
bekymringer dette potensielt påfører 
hund og eier, er det derfor ikke ønske-
lig å bruke hunder med høyere grad av 
HD i avl, dvs. grad C, D eller E bør ikke 
brukes i avl selv om hundene kan fun-
gere godt med lidelsen. 
 
Det må igjen poengteres at jo flere 
buhunder som blir HD-røntget dess 
riktigere bakgrunnsdata vil vi få å for-
holde oss til ved avlsarbeidet i rasen. 
Det er fremdeles alt for få buhunder 
som HD-røntges og alle som er opp-
tatt av rasens fremtid bør bidra ved 
å gjennomføre de avlsforebyggende 
helsetiltak som i dag er gjeldende for 
sin hund – uavhengig om hunden skal 
videre i avl eller ikke, dvs. HD-røntgen 
og øyelysing.

Avlsrådet, Norsk Buhund Klubb

*Long-term genetic selection reduced 
prevalence of hip and elbow dysplasia 
in 60 dog breeds. 
A.M. Oberbauer, G.G. Keller, T.R. 
Famula

HD og virkning av seleksjon på 
fenotype som avlstiltak Norsk Buhund
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AR har registrert at det er en endring i 
bildet vi ser av de registrerte HD-resul-
tatene hos norsk buhund. Det registre-
res en nedgang i andelen hunder som 
får resultatet A, og en stor økning hun-
der registrert med B. Denne endringen 
har skjedd raskt (se tabell).

Prosentandelen «fri» er heller ikke sta-
bil, men viser en svak nedgang siste 
år. Buhunden er en liten rase, og det er 
mindre prosentandel av vår populasjon 
som blir en del av statistikken hvert år, 
og at utvalget sådan kan være tilfeldig. 
Det er sånn sett mer hensiktsmessig å 
inkludere flere år for å se trender. 

Men det vi ser i tabellene reiser likevel 
en del spørsmål vi ikke har svar på. Det 
er ingen grunn til å tro at vårt genetiske 
materiale har forandret seg så mye, så 
fort, at nedgangen av A er reell. I NBK’s 
avlsregler er det HD-status fri mot fri 
som har vært gjeldene for parring de 
siste tjue åra. Vi opererer hovedsakelig 
med retningslinjer for avl, noe som gjør 
at i prinsippet alle med en frisk hund 
kan brukes i avl. Rasen har god gene-
tisk variasjon, og i motsetning til mange 
andre raser er det lite import, så popu-
lasjonen er relativt uforandret og stabil. 

To av våre avlsrådmedlemmer var 
representert på avlsrådkurset NKK 
avholdt i februar 2017 hvor noe av 
forandringene i avlesningsresultatene 
ble forklart med bl.a. digitalisering og 
forbedret bildekvalitet. På samme kur-
set blir det også sagt av NKK’s avle-
ser at en A-hofte er lett å lese av, og 
det oftest er B-/C-hoftene som skaper 
tvilstilfeller, hvor dette med bildekvalitet 
og dataverktøy har vært til stor hjelp. 
Dette forklarer den svake nedgangen i 
antall fri, men dette forklarer ikke ned-
gangen i antallet A-hofter de siste åre-
ne. 

Selv om statistikken vi ser bekymrer 
AR, så er det per i dag for stor usikker-
het rundt informasjonen slik den fore-
ligger til å gjøre noen større forandrin-
ger (som kan bety mye for vår lille 
rase). AR jobber med å skaffe seg til-
fredsstillende forklaringer på hvorfor vi 
ser denne utviklingen. NBK har sendt 
en henvendelse til NKK vedrørende 
vår bekymring for at det stadig blir flere 
hunder som registreres med B som re-
sultat, mens A, som tidligere dominer-
te, stadig blir færre. Nedenfor er svaret 
vi fikk fra NKKs veterinær. 

«Vi har hatt henvendelse fra et par an-
dre klubber med noe av samme pro-
blemstilling, altså at klubben mener 
de har fått et dårligere resultat de siste 
åra. Jeg vil ta opp dette med HD-avle-
serne, fordi de er de beste til å svare 
på slike spørsmål og her trenger vi en 
mening fra de som er spesialkvalifisert 
når det gjelder slike bilder og resulta-
ter. Jeg mener også at saken bør dis-
kuteres på generelt grunnlag i Nordisk 
Kennel Unions vitenskapelige komite, 
som er stedet der de nordiske helseav-
delingene/fagfolkene kan diskutere sli-
ke ting over landegrensene i Norden.»

Vi har også registrert at nedgangen 
hunder registrert med A er gjennom-
gående for flere raser. NBK følger opp 
saken, og er også i dialog med NKKs 
sunnhetsutvalg.

Endring av registrerte HD-resultater

Diagnose 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Antall 19 40 36 30 34 24 19 31

A 15 79 24 60 25 69 22 73 24 71 12 50 11 58 19 61

B 2 11 6 15 5 14 3 10 5 15 6 25 4 21 6 19

A + B % 90 75 83 83 85 75 79 81

C 2 11 9 23 3 8,3 5 17 4 12 6 25 3 16 5 16

D 0 1 10 2 5,6 0 1 2,9 0 1 5,2 1 3,2

E 0 0 1 2,8 0 0 0 0 0

Diagnose 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Antall 25 36 31 31 33 31 47

A 15 60 15 42 17 55 18 58 13 39 6 19 8 17

B 4 16 12 33 6 19 8 26 7 21 15 48 22 47

A + B % 76 75 74 84 61 68 64

C 4 16 6 17 6 19 5 16 9 27 8 26 14 30

D 2 8 3 8,3 2 6,5 0 4 12 2 7 3 6,4

E 0 0 0 0 0 0 0 0
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Av: Elin Kristiansen, Hønefoss Dyre-
hospital

Resultater fra Buhundprosjektet ble ja-
nuar 2017 publisert i det internasjonale 
fagtidsskriftet, Veterinary Opthalmo-
logy, i artikkelen «Cataracts in the Nor-
wegian Buhund – current prevalence 
and characteristics. Artikkelen beskri-
ver prevalens og karakteristika ved ka-
tarakt hos Norsk Buhund, og er basert 
på resultatene fra øyelysing innenfor 
Buhundprosjektet i perioden 2009 til 
2014. I tillegg til undertegnede er To-
bias Revold ved NMBU førsteforfatter, 
og Frode Lingaas, Kristina Narfstrøm, 
Pia Bjerre Pedersen, Stein Dahl og 
Ernst Otto Ropstad medforfattere. 

Jeg oppsummerer her hovedpoen-
gene fra artikkelen og relevans dette 
har for arbeidet med katarakt i Norsk 
Buhund.

Formål med studien
Formålet med artikkelen var å beskri-
ve prevalens og karakteristika ved ka-
tarakt i Norsk Buhund, 20 år etter den 
første artikkelen om katarakt i rasen 
ble publisert av E. Bjerkås og M. Haa-
land (1995). Denne artikkelen beskrev 
en høy forekomst katarakt - ca. 50 % 
Pulverulent Nukleær Katarakt og 10 % 
annen utviklingskatarakt (kortikal kata-
rakt). Buhundmiljøene har siden vært 
oppmerksom på forekomst av katarakt 
i rasen og gjennom avlstiltak forsøkt 
å kontrollere utbredelsen. Denne nye 
studien gir oss et oppdatert og godt 
grunnlag for fremtidige avlsanbefalin-
ger.

Introduksjon – kort om katarakt (grå 
stær)
Katarakt ses som en blakking eller for-
tetning inne i øyets linse, og er en av 
de vanligste øyelidelsene hos hund 
og årsak til synstap hos både hund og 
menneske. Hos hund har en stor an-

del av kataraktene arvelig bakgrunn, 
men katarakt kan også skyldes skade 
og annen sykdom som f.eks. diabe-
tes. Man kjenner til enkelte mutasjo-
ner (forandringer i arvemateriell) som 
gir katarakt hos noen hunderaser, 
som Staffordshire Bull Terrier, Boston 
Terrier, Fransk Bulldog og Australian 
Shepard, mens andre mutasjoner og 
arvegang for mange typer katarakt hos 
hund fremdeles er ukjent. Dette er til-
felle også for de katarakttypene vi ser 
hos Norsk Buhund, men som det job-
bes med gjennom Buhundprosjektet 
for å avklare.

Illustrasjon katarakt

Hunder i studien, undersøkelse og 
klassifisering av katarakt i studien 
I materialet som presenteres i artikke-
len inngår 250 hunder fra Norge, Sve-
rige og Danmark med tidligere ukjent 
øyehelsestatus, hvorav 45 hunder er 
undersøkt flere ganger for arvelige 
øyesykdom. Alle hundene som inn-
går i studien er undersøkt av enten en 
ECVO-board sertifisert veterinær oftal-
molog (Norge: Ernst Otto Ropstad og 
Sverige: Kristina Narfrstrøm) eller EC-
VO-sertifisert øyelyser/panelist (Dan-
mark: Pia Bjerre Pedersen). 

Alle hundene ble undersøkt i henhold 
til gjeldende prosedyre for øyeunder-
søkelse/øyelysing med spaltelampe 

og indirekte oftalmoskopi. Det ble sam-
tidig tatt ut blodprøver for genetiske 
analyser.

Øyelysing av Norsk Buhund Hønefoss 
Dyrehospital

Uttak av blodprøver Buhundens Nasjo-
naldag 2014

Med hensyn til pulverulent nukleær ka-
tarakt (PNK) ble hundene vurdert og 
klassifisert ut ifra en gradering av Fri, 
Minimal, Mild, Moderat og Uttalte linse-
forandringer. Andre typer utviklingska-
tarakt ble kategorisert basert på loka-
lisasjon av forandringer i linsa: som 
fremre kortikal, bakre kortikal, fremre 

Katarakt (grå stær) hos Norsk Buhund – 
en oppsummering av forskningsresultater 

i forbindelse med Buhundprosjektet
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suturlinje, bakre suturlinje, bakre pol 
eller nukleær katarakt. Katarakter klas-
sifisert som senile (aldersforandringer) 
ble ikke inkludert i de andre kategori-
ene, og kun vurdert som senil dersom 
hunden var 9 år eller eldre ved under-
søkelsen.

Kategorier pulverulent nukleær kata-
rakt (PNK). Kliniske bilder med korre-
sponderende skjematisk illustrasjon 
frontal og tversnitt av linsa. Bokstaven 
«p» beskriver bakre pol i tversnittsillus-
trasjonen. a) Minimal PNK hos tispe 
2 år, b) Mild PNK hos tispe 11 år, c) 
Moderat PNK hos tispe 10 år, d) Uttalt 
PNK hos hannhund 10 år.

Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK)
Ved hundenes siste undersøkelse var 
52,4 % affisert av pulverulent nukleær 

katarakt (PNK). Disse linseforandring-
ene ble kategorisert som minimal i 13,2 
% av hundene, mild hos 12,4 %, mo-
derat hos 15,2 % og uttalt hos 11,6 %. 
Fordelt på aldersgrupper (under 4 år, 
mellom 4 og 8 år, over 8 år) var preva-
lens av PNK 29,5 % for hunder under 
4 år, 65,7 % for hunder mellom 4 og 8 
år og 72 % for hunder over 8 år. Det 
var ingen signifikant forskjell mellom 
kjønnene.
Ved PNK er linseforandringene be-
skrevet fra å utvikle seg fra små prik-
ker parallelt med suturlinjene i bakre 
del av linsekjernen (nukleus) til over 

tid til å likne et sukkerspinn lokalisert 
til linsekjernen. I studien fra 1995 er 
disse forandringene beskrevet å følge 
et fast utviklingsmønster hos alle affi-
serte hunder. Hos hundene i vår studie 
var linseforandringene ved PNK også 
progressive, men utviklingen fulgte 
ikke et fast mønster slik tidligere be-
skrevet. Utvikling av linseforandringe-
ne ved PNK varierte mye. Noen fulgte 
et gradvis utviklingsmønster etter hvert 
som de ble eldre, noen hadde uttalte 
forandringer ved 7 års alder, mens an-
dre hadde kun milde forandringer selv 
ved 8-9 års alder. Selv om moderate til 
uttalte forandringer ble kun observert 
hos eldre hunder, var det fremdeles 20 
% av de affiserte hundene i aldersgrup-
pen over 8 år som kun hadde milde lin-
seforandringer. 

Det var også hunder undersøkt og øy-
elyst fri for PNK i ung alder (1 til 6 år), 
som hadde utviklet PNK ved senere 
undersøkelser. En av disse som i mo-
den alder (6 år) var fri for PNK hadde 
utviklet mild grad ved 7 og 8 år, mode-
rat ved 9 år og uttalt ved 11 år.

Sannsynligheten for å oppdage PNK 
(uavhengig av kategori utviklingssta-
dium) økte med hundens alder opp til 
ca. 8 år.

Andre arvelige utviklingskatarakter
Andre antatt arvelige katarakter ble 
funnet hos 21,2 % av hundene, med 
lokalisering av linseforandringer til kor-

Prosent affiserte hunder i de tre aldersgrupper, < 4 år, 4-8 år, > 8 år ved hundenes 
siste undersøkelse. Forskjellige kategorier PNK indikert med: Hunder uten PNK = 
lys blå, Hunder med minimal PNK = oransje, Hunder med mild PNK = grå, 
Hunder med moderat PNK = gul, Hunder med  uttalt PNK = mørk blå.

Aldersdistribusjon forskjellige kategorier PNK, 322 undersøkelser av 250 hunder 
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tikal (17,6 %) og bakre pol (6,4 %) som 
vanligst forekommende.  

5 hunder (2 %) hadde katarakt i frem-
re suturlinjer (hvorav 3 av disse også 
hadde fremre kortikal katarakt) og to 
hunder (0.8%) hadde katarakt i bakre 
suturlinjer (begge assosiert med bakre 
kortikal katarakt). Tre hunder (1,2 %) 
hadde nukleær katarakt som var for-
skjellig fra PNK.

6,8 % (17 hunder) hadde senile kata-
rakter, dvs. katarakter med antatt bak-
grunn aldersforandringer i linsa.

Senil katarakt hos Norsk Buhund

Det ble sett på sammenhenger mellom 
de ulike typer katarakt i et første for-
søk på å vurdere om noen av katarak-
tene kan ha samme bakgrunn. Dette 
vil det bli sett nærmere på i neste del 
av prosjektet, men det ble funnet noen 
fellesnevnere: Bakre polkatarakt var 
vanligere hos hunder som også hadde 
kortikal katarakt (fremre eller bakre) og 

det var vanligere å se fremre kortikal 
katarakt hos hunder som også hadde 
bakre kortikal katarakt. Bakre kortikal 
katarakt var mindre vanlig hos hunder 
med PNK enn hos hunder uten PNK.
Kun en hund hadde en fullstendig mo-
den katarakt, og hos denne var skade 
mistenkt som årsak (hadde et arr på 
hornhinne).

Total moden katarakt hos Norsk 
Buhund.

Andre funn øyne
Geografisk retinal dysplasi ble sett i 3 
hunder, ellers ble de ikke sett andre an-
tatt arvelige øyelidelser. Se tabell som 
oppsummerer andre øyefunn.

Konklusjon og hva 
betyr dette for oss
I artikkelen kan vi konkludere med at 
den høye prevalensen av katarakt som 
ble rapportert for 20 år siden frem-
deles er tilfelle. Over halvparten av 
hundene har PNK (52,4%) og annen 
utviklingskatarakt ses hos 21,2 % av 
hundene. Til sammenlikning er tallene 
i studien fra 1995 hhv. 50,1 % og 9,8%. 
Hundene i vår studie er generelt eldre 
enn i undersøkelsen for 20 år siden, 
hhv. 42 % og 73 % er under 4 år i de to 
studiene. Siden PNK ikke alltid er synlig 
i ung alder, kan den reelle prevalensen 
også i den første studien være høyere 
da flere av de unge hundene kan ha 
utviklet forandringer etter undersøkel-
sen som inngikk i studien. Dette støttes 
gjennom beregningene av prevalens 
innen tre individuelle aldersgrupper 
(under 4 år, 4-8 år og over 8 år) der 
så mange som 72 % av den høyeste 
aldergruppen var affisert av PNK. 

Vi vet ikke hvorfor progresjonen av 
linseforandringene ved PNK varierer 
så mye. Det kan være forskjellige for-
mer for PNK og det kan også faktorer 
utenfor genene som påvirker om de 
slås av eller på (epigenetiske faktorer). 
Oksidative forandringer kan også spille 
en rolle som det gjør ved aldersrelater-
te nukleære katarakter hos menneske. 
Hos mennesker finnes også pulveru-
lente katarakter som kan ses i kun lin-
sekjernen eller over hele linsa. Ulike 
mutasjoner er assosiert med disse og 
både autosomal recessiv og autosom-
ale dominant nedarving har vært identi-
fisert. Modifiserende gener og miljøfak-
torer kan påvirke disse genene, og det 
kan også være tilfelle ved katarakttype-
ne vi ser hos norsk buhund. 

Fra tidligere arveanalyser har man 
antatt en autosomal dominant nedar-
ving for PNK. Det skulle da være mu-
lig å eliminere PNK ved å utelukke in-
divid med PNK fra avl, men fordi man 
ikke ønsker å tape genetisk variasjon 
i rasen er avlsanbefalingen at hunder 
med PNK brukes i avl, men kombine-
res med hunder som ikke har PNK.  I 
praksis er dette ikke helt enkelt, siden 
flere av hundene med PNK ikke har ut-
viklet forandringer som kan ses i linsa 
ved øyelysing tidlig i livet. 

Tidligere ble buhunder kun øyelyst 
en gang i løpet av livet, og mange hun-
der med PNK ble av den grunn ikke 
oppdaget. Basert på det vi nå vet gjen-
nom prosjektet er øyelysingsanbefalin-
gene endret slik at hundene øyelyses 

Sannsynlighet for å være affisert av PNK.
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før hvert valpekull (attest ikke eldre enn 
12 måneder), og vi har med det økt 
sannsynligheten for å oppdage PNK 
før avl. Vi vil allikevel ikke kunne være 
100 % sikre, da noen hunder utvikler 
PNK sent i livet og etter reproduktiv al-
der. En DNA-test vil lette avlsarbeidet 
ved at en da kan oppdage PNK på et 
tidligere stadium gjennom en gentest. 
Basert på resultatene presentert i ar-
tikkelen har vi ellers lite å hente på å 
screene populasjonen etter 8 år, og øy-
elysingsanbefalingene for alle hunder 
slik de nå står med anbefalt 1, 4 og 7 
år skal gi et tilfredsstillende bilde for å 
monitorere PNK i rasen.

Vi vet ikke sikkert i hvilken grad synet 
blir affisert ved PNK, men hunder med 
PNK mister ikke synet. Det betyr ikke 
at forandringene i linsa skal neglisje-
res, men at PNK må håndteres på en 
måte avlsmessig som ikke går utover 
den genetiske variasjonen i rasen. 

Prevalensen av andre typer arvelig 
utviklingskatarakt (21,2 %) er høy sam-
menliknet med tilsvarende tall for 20 år 
siden (9,8 %). Tallet er også høyt sam-
menliknet med studier publisert om 
katarakt i andre raser. I en storskala 
undersøkelse fra USA var den høyest 
rapporterte prevalens av primær rase-

relatert arvelig katarakt i Smooth Fox 
Terrier 11,7 %. Utvalget i vår under-
søkelse var imidlertid annerledes enn 
i denne studien der prevalensen ble 
beregnet basert på antall hunder med 
en kode for katarakt i en medisinsk 
database ut av alle hunder registrert i 
samme database. I vår undersøkelse 
baserer prevalensen seg på antall hun-
der med katarakt ut av de som deltok i 
studien, og høye prevalenser med ka-
tarakt har også blitt funnet i raser som 
Leonberger eller Swiss Entlebucher i 

studier med tilsvarende utvalgsmeto-
dikk.

Det vil bli sett nærmere på disse ty-
per katarakt og nedarving i fortsettel-
sen av prosjektet. Generelt er det slik 
at denne type katarakt hos hund i stør-
re grad enn PNK vil kunne affisere sy-
net. Ingen av de undersøkte hundene 
hadde imidlertid den tidlig inntreden-
de bakre pol og/eller kortikal katarakt 
med moderate til større linseforandrin-
ger og rask progresjon til blindhet som 
har vært beskrevet tidligere hos Norsk 
Buhund (av Barnett, 1988). Basert på 
den kliniske erfaringen hos forfatterne 
av denne artikkelen ser katarakt hos 
Norsk Buhund ut til å sjelden medføre 
markert tap av syn. Siden disse typer 
katarakt uansett er mer assosiert med 
synstap og dermed av større klinisk be-
tydning enn PNK, er avlsanbefalingene 
at hunder med disse typer katarakt ikke 
brukes i avl.

Det vises forøvrig til artikkel i Veteri-
nary Opthalmology.

Vi takker de skandinaviske buhund-
klubbene, Norsk Buhund Klubb, Norsk 
Buhundringen, Spidshundeklubben 
samt eiere og oppdrettere for bidrag 
og rekruttering av hunder til prosjek-
tet. Arbeidet er støttet av Norsk Forsk-
ningsråd og av stipend/legat fra Norsk 
Kennel Klub, Den norske Smådyrvete-
rinærforening (SVF), Dyrlege Smidts 
Legat, Astri og Birger Torsteds Legat, 
Sat Sapienti stiftelse samt bidrag fra 
private veterinærfirma (Jan F. Ander-
sen, Hills Pet Products, Royal Canin, 
Dechra) og Dansk og Svensk Kennel 
klubber.

Artikkel Veterinary Opthalmology

Andre okulære funn Norsk Buhund, 250 hunder.
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Den 11. mai inviterte Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet til et «se-
minar om etisk og bærekraftig hunde-
avl» på Ås. Flere hundeklubber, mat-
tilsynet, Norsk Kennelklubb, Rådet for 
dyreetikk, Forskningsrådet, Aninova, 
NordGen og Norsk genressurssenter 
var blant de som var til stede. Norsk 
buhundklubb var representert med et 
avlsrådmedlem. Dette var et seminar 
som inneholdt litt for enhver smak, med 
flere ulike og spennende temaer. Pro-
grammet for dagen så slik ut:

• «Hva er etisk og bærekraftig 
hundeavl? Hva skiller hundeavlen 
fra husdyravlen når det gjelder å 
benytte avlsteorien i sitt arbeid» 
av Professor Odd Vangen, NMBU 

• «Avlsarbeid på hund slik det 
drives i dag, premissene for avl og 
noe om utfordringer, planer og løs-
ninger» av Kristin Prestrud, fagsjef 
i Norsk Kennel Klubb 

• «Genetisk diversitet hos norsk 
lundehund» av Anne Kettunen, 
NordGen

• «Bevaring av nasjonale hunde-
raser» av Nina Sæther, Norsk 
Genressurssenter 

• «Fra fenotype til genotype – Elg-
hundprosjektet» av Marte Wetten, 
Aninova 

• «Hvordan avle for gjeterhunde-
genskaper?» av Siri Storstein 
Horn, Nofima 

• «Avl for atferdsegenskaper hos 
hund» av Kamilla Lysaker

Flere av dagens presentasjoner be-
rørte de samme utfordringene som vi 
har med dagens hundeavl. Hundeavl 
skjer i privat regi og skiller seg sådan 
fra husdyravl som er en næring og har 
et økonomisk perspektiv. Alle regis-
treringer som gjøres i dag er frivillige. 
Det er visse utfordringer med hvordan 
enkelte egenskaper blir registrert og 
sikkerheten rundt disse. Hundeavl er 
drevet av det emosjonelle, og alle har 
sine personlige mål for hvor de vil med 
sin hundeavl. For å skape best mulig 
bærekraftig og etisk hundeavl trenger 

vi kompetanseheving i de ulike hun-
demiljøene, både for klubbene, hun-
deeiere og oppdrettere. Øke dagens 
kunnskapsnivå og bevisstgjøring var 
et stadig tilbakevendende tema denne 
dagen. Målet bør være å avle velfunge-
rende og friske hunder.

Etter at alle presentasjonene hadde vi 
et kort innlegg fra forskningsrådet om 
hvor man kan søke om eventuelle mid-
ler til forskningsprosjekter og et innlegg 
fra lederen i Rådet for dyreetikk, In-
ger Lise Andresen. Sistnevnte innlegg 
skapte en god diskusjon om hvorvidt 
det et brudd på norsk lov å drive sys-
tematisk avl på syke dyr, hvor skal vi 
sette grensen og hvem som eventuelt 
skal håndheve loven. Dette er en sak 
som stadig dukker opp i media, og det 
er sikkert ikke det siste vi hører om det.  
Alt i alt var dette en innholdsrik dag 
med flere viktige temaer til ettertanke.  

Seminar om etisk og 
bærekraftig hundeavl
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Avlsrådet får ofte henvendelser fra in-
teressenter som lurer på en oppdret-
ter av rasen i «nabolaget» eller til en 
bestemt tid hvor de ønsker valp. Vi må 
ofte skuffe dem og be de være forbe-
redt på å kjøre et godt stykke for å få 
seg en buhund, og de må også gjerne 
vente en tid på valpen. Noen tar opp-
fordringen med å vente på noe godt, 
andre finner seg også en annen rase. 
Enkelte år fødes det svært få valper, 
andre år igjen kommer det gledelig 
mange kull. Men det trengs flere en-
gasjerte oppdrettere som vil være med 
å gjøre en jobb for å bevare rasen og 
føre den framover. Rasen trenger både 
de som ønsker å ha ett kull, og den 
trenger de som går mer målrettet til 
verks og alltid planlegger neste gene-
rasjon. Det er plass og behov for flere 
«typer» oppdrettere. 

Målet er absolutt ikke at rasen skal 
vokse seg stor i en fei. I NBK sin Ra-
sespesifikke avlsstrategi, RAS, er det 
overordnede målet «Friske, sunne og 
rasetypiske hunder og en stor nok po-
pulasjon». Norsk buhund er en robust 
og frisk rase, og er langt ifra i noen 
krise pr nå. Norsk buhund har en god 
genetisk variasjon (se RAS), videre ser 
det ut som vi kanskje har en fin, nedad-
gående trend for snittet på innavlsgra-
den pr kull. For å opprettholde en sunn 
rase også for fremtiden er det viktig at 
det nå gjøres noen grep i nåtiden. 

Hva kan så den enkelte oppdretter bi-
dra med for å sikre fortsatt god gene-
tisk variasjon, og en fin framdrift for vår 
flotte rase? Nedenfor er det satt opp to 
punkter vi mener kan bidra til å øke an-
tall valper, og antall hunder brukt i avl.

Sørge for at rasetypiske, friske, sun-
ne valper går videre i avl
Når en planlegger valpekull er det 
mange ting å ta hensyn til: Helse og 
mentalitet er de viktigste. Foreldrene 
skal gjerne være utstilt, og de skal ikke 
være for nært beslektet. Et av målene 
med å ha valper er ønsket om å lage 
trivelige og friske buhunder som er til 
glede for sine familier, og som lever 
et langt og lykkelig liv. Et annet viktig 
aspekt ved å være oppdretter, er å bi-

dra til at slekta føres videre, og på den 
måten bidra med å ivareta og forbedre 
rasen. Det er en dessverre en realitet 
at buhundrasen har for mange kull hvor 
ingen av valpene undersøkes, stilles 
ut eller går videre i avl. De har høyst 
sannsynlig beriket livet til sine familier, 
men de har altså ikke bidratt til popu-
lasjonen. 

Det er en viktig del av oppdrettergjer-
ningen å oppmuntre og informere sine 
valpekjøpere. En måte å få til dette er 
at oppdrettere prøver å selge noen av 
valpene fra hvert kull til noen som er 
interessert i å bidra til avlen. De som 
ønsker å drive oppdrett anskaffer seg 

helst ei tispe. Men de som anskaffer 
seg en hannhund tenker ikke alltid på 
at de også spiller en særdeles viktig 
rolle i å bringe rasen framover. Noen 
av disse planlagte avlshundene faller 
fra, kanskje pga. mentalitet eller hel-
se, andre fordi eier ombestemmer seg, 
livssituasjon eller annet. Men som opp-
dretter bør en likevel fortsette å infor-
mere og å oppmuntre valpekjøpere til 
å bidra til avl.

I vår lille rase blir hannhunder fort 
«brukt opp». De bør ikke ha for mange 
valper gjennom livet, og ikke mer enn 
5% av alle valper i rasen de siste 5 år. 
Norsk buhund trenger å spre genene 

Oppdretter
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til betydelig flere hunder enn det som 
gjøres i dag for å sikre at vi beholder de 
«gode» genene. 

Følge opp og motivere valpekjøper 
til å foreta de anbefalte helseunder-
søkelsen på hunden
Et annet konkret tiltak for oppdretter 
er å følge opp valpekjøperne slik at de 
foretar de anbefalte helseundersøkel-
sene på hundene sine. Gledelig nok 
var det rekordmange HD-undersøkel-
ser i 2016, og vi håper dette er starten 
på en trend. Men selv om det var en fin 
økning er det er fortsatt få hunder som 
undersøkes. Det er hele kull hvor det 
hverken finnes resultat for HD eller øy-
elysning. Det gjør det ganske så van-
skelig med avkomsgransking der det 
kunne være aktuelt. Et eksempel kan 
være en hannhund som allerede har 
gitt en del valper, men som er ønsket 
brukt i et kull til. I mange tilfeller kan vi 
anta, av historiske fakta, at få av valpe-
ne fra de første kullene går videre i avl. 
Da ville det være naturlig å foreta en 
avkomsgransking for å se om denne 
hannhunden har gitt mer, eller mindre, 
HD/arvelige øyelidelser enn gjennom-
snittet for rasen. Når svært få valper er 
helseundersøkt er grunnlaget for tynt.

Så hvordan kan man best sørge for at 
valpekjøperne helsesjekker hundene 
sine? Noen legger på 1000-1500 kr på 
prisen som valpekjøper får tilbake når 
helseundersøkelsene er gjort. Det må 
da inn i kjøpsavtalen slik at misforstå-
elser unngås. Andre har dette som et 
krav i sin kjøpsavtale, altså at hunden 
skal helsesjekkes i passende alder. 
Det viktige er uansett å informere val-
pekjøper slik at de er innforstått med 
at disse undersøkelsene er en del av 
ansvaret ved å kjøpe seg en buhund. 
Slik kan den enkelte valpekjøper bidra 
til noe for rasen uavhengig av om de vil 
bidra til avl.

Avlsrådet har ved flere anledninger tatt 
kontakt med eiere av allerede HD-un-
dersøkte hannhunder for å sette disse 
i kontakt med en oppdretter som har 
hatt ønsker i så retning, dette har vært 
veldig vellykket. 
De fleste vi har henvendt oss til av 
hannhundeiere har vært positive og er 
villige til å øyelyse, der dette mangler, 
og det gjerne ganske raskt. Men ved at 
det blir flere hunder som er HD-under-
søkt så vil det kunne bidra til at vi får 
flere hunder i avl. 

I dette innlegget har vi fokus på avl, 
men det er jo sånn at vi først og fremst 
helsesjekker hundene for hundenes 
egen skyld. Dette vil også gi et bedre 
bilde av helsetilstanden til rasen, som 
vil være svært nyttig i de totale vurde-
ringene om helsetilstanden hos norsk 
buhund.

Er du ny som oppdretter?
Eller lurer du på om dette kan være 
noe du vil drive med? Ta kontakt med 
oss i avlsrådet, vi vil gjerne bidra slik at 
du får en god start på din oppdretter-
gjerning, og vi svarer på spørsmål så 
godt vi kan.

Avlsrådet er tilgjengelig for alle oppdret-
ter som er medlem av Norsk buhund-
klubb, og vil hjelper mer enn gjerne til 
med å finne gode løsninger.

Oppdretterlista
Norsk buhundklubb ønsker alle opp-
drettere av norsk buhund velkommen 
inn på oppdretterlista. Denne listen 
hjelper oppdretteren til å nå ut til po-
tensielle valpekjøpere. NBK får ofte 
forespørsler etter valper, og da er det 
oppdretterlista og valpelista vi henviser 
til. Send oss følgende informasjon så 
legger vi det ut der: Kennelnavn, om du 
har (dette må være søkt om, og god-
kjent av FCI/NKK), Innehaver (navn 
og adresse), Tlf nr, Epost, Hjemmesi-
de (om du har), Første buhund, Første 
buhundkull, Spesielle buhunder fra ditt 
oppdrett eller eie, Erfaring med andre 
hunderaser, Utdanning innen hund, 
Kennelens målsetting
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Råd og tips til deg som planlegger 
valper 
Det er et stort ansvar å være oppdretter, 
men det er også veldig spennende og 
trivelig. Hvis man har ei tispe som har 
godt gemytt, fine utstillingsresultater 
og som er sunn og frisk, kan det være 
noe å vurdere. Man må se på hunden 
som helhet når man vurderer om den 
skal brukes i avl. Det aller viktigste er at 
hunden har god helse og godt gemytt. 
Det hjelper ikke hvor vakker hunden er, 
hvis den har avvikende gemytt, eller 
problemer med helsa. Man må heller 
ikke se seg blind på en enkelt ting. For 
eksempel hjelper det lite at hoftene er 
perfekte, hvis hunden ikke kan gå på 
grunn av kneproblemer. Avlshundene 
må være klinisk friske og ikke ha kro-
niske plager av noe slag. Norsk buhund 
er en tallmessig liten rase både i Norge 
og i resten av verden. Alle valpene er 
derfor viktige og verdifulle for rasen. Vi 
må alle gjøre vårt beste for å bevare 
rasen som en sunn og frisk familie- og 
brukshund. 

Norsk Buhundklubb ønsker at flere 
norske buhunder skal brukes i avl, og 
vi trenger flere oppdrettere. 
Avlsrådet vil være til hjelp for opp-
drettere og hundeiere som vurderer å 
starte oppdrett. Vi er behjelpelig med å 
finne passende hannhunder til tispene. 
Vi vil også gjøre det vi kan for å svare 
på ulike spørsmål vedrørende avl og 
oppdrett. 

Hvis man vurderer å ha valper på sin 
tispe kan det være lurt å lese litt om 
hva det innebærer. Det finnes gode 
bøker om avl og oppdrett og mye infor-
masjon på internett. Man bør begynne 
med å lese om Avl helse og oppdrett på 
NKK.no sider. 

NKK har et gratis hefte, Informasjon 
om hundeavl. De har også en omfat-
tende bok, Genetikk, avl og oppdrett. 
Den kan kjøpes på NKK-utstillinger el-
ler bestilles fra NKK. 

Vi kan også anbefale noen bøker om 

hundeavl. Valping - drektighet, fødsel 
og valpestell av Anne L. Buvik og Tove 
Solberg, og Tispeboka eller Fra valp 
til voksen (revidert utgave av Tispebo-
ka) av Randi Schultze. Bøkene finnes 
på de fleste bibliotek og bokhandlere. 
NKK arrangerer også Oppdrettersko-
len, les mer om dette på NKK.no

Les NKKs Etiske grunnregler for avl og 
oppdrett & avlsstrategi før du planleg-
ger valpekull. Alle oppdrettere er pålagt 
å følge disse. 

Kennelnavn 
Man trenger ikke noe kennelnavn for 
å drive oppdrett, men det er fint å ha. 
Da får alle valpene som blir født hos 
deg samme ”etternavn” og det sier noe 
om hvor de kommer fra. Man må søke 
NKK for å få godkjent et kennelnavn og 
det tar 4-6 måneder. Se mer informa-
sjon NKK.no. 

Planleggingen 
Det er lurt å starte planleggingen av et 
valpekull i god tid før forventet løpetid. 
4 måneder i forveien er ikke for lenge. 
Det er viktig å finne en hannhund som 
kompletterer tispa på best mulig måte. 
Det er også svært viktig å undersøke 
at tispa og hannhunden ikke er i nær 
slekt. Ta kontakt med avlsrådet hvis du 
er i tvil. Det kan ta tid å finne en god 
hannhund og han bor ikke nødvendig-
vis i nabolaget. Det er vanlig at tispen 
kommer til hannhunden og tispeeier 
bør være innstilt på å reise et stykke 
for å finne den ”perfekte” hannhunden. 
Oppdretteren bør kontakte hannhund-
eier i god tid for å spørre om lov til å 
bruke deres hannhund. 

Ta gjerne kontakt med avlsrådet hvis 
du trenger hjelp til å finne en god hann-
hund. 

Det hviler også et ansvar på hannhund-
eierne. Man må ikke la en hannhund 
pare ei tispe uten å undersøke både 
helseresultater på tispa og hennes 
nære slektninger, og innavlsgraden på 
den aktuelle kombinasjonen. Avlsrådet 

er behjelpelig med å undersøke dette, 
hvis du er i tvil. 

Tispeeier og hannhundeier har gjen-
sidig informasjonsplikt når det gjelder 
sykdommer og andre problemer på 
egen hund og dens nære slektninger. 
Ingen hunder er helt perfekte og det 
vil alltid finnes enkelte ”problemer” på 
hundene. Man bør unngå å pare to 
hunder som har det samme problemet. 
Hundene skal HD-røntges og øyely-
ses før parring. Øyelysingen skal være 
gjennomført innen siste året før par-
ring. Se for øvrig Avlsreglene for Norsk 
buhund, der krav til avlsdyr er nærmere 
spesifisert. 

Paringsavgift 
Det bør alltid settes opp en skriftlig pa-
ringsavtale som underskrives av både 
tispeeier og hannhundeier før paring. 
Da unngår man misforståelser og dis-
kusjoner i ettertid. Hannhundeiere står 
fritt til å sette opp egne avtaler, men 
NBK har laget et forslag, den finner du 
på buhund.no under avl og oppdrett, 
eller Hannhundlista, som er ganske 
vanlig og som Norsk Buhundklubb kan 
anbefale. 

Vi anbefaler en delt paringsavgift. 
Tispeeier betaler 10 % av valpepris til 
hannhundeier ved paringen, en såkalt 
sprangavgift. Hvis det blir valper, be-
tales hannhundeier 10 % av valpepris 
per levende valp ved 4-5 ukers alder. 
Det skjer at valper er sykelig og dør 
bare noen dager gamle. Det kan derfor 
være greit å skrive at oppdretter beta-
ler hannhundeier når valpene registre-
res i NKK og senest innen valpene er 
5 uker.

Valpeformidling 
Norsk Buhundklubb ønsker at alle val-
pekull, som følger klubbens regler, blir 
formidlet gjennom klubben. Mange 
interesserte valpekjøpere kontakter 
klubbens valpeformidler og følger med 
på klubbens valpeliste. Det er derfor 
en stor fordel for oppdretterne å for-
midle valpene gjennom klubben. For 

Avl og oppdrettsplanlegging - 
Råd og tips 
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å annonsere valpekull gjennom Norsk 
Buhundklubb må oppdretteren være 
medlem i Norsk buhundklubb og kullet 
må følge klubbens retningslinjer for avl 
og NKKS etiske retningslinjer. Se Val-
pelisten på buhund.no for mer informa-
sjon. 

Oppdretteren bør kontakte valpefor-
midler når tispen er paret/det er påvist 
at valper er på vei. Fyll ut skjemaet 
«Opplysning om kullet» om du finner 
på valpelisten, og send det på epost til 
avlsradet@buhundklubben.no Når val-
pene er født sendes oppdatert skjema 
med info om fødselsdato, antall valper 
og kjønnsfordeling og ev. fargeforde-
ling. 

Registrering 
Valpene registreres i NKK. Vi kan anbe-
fale å forhåndsregistrere valpene innen 
de er 4-5 uker gamle. Dette gjøres på 
nkk.no/registreing, Da vil valpene være 
forsikret fra den dagen de fyller 5 uker 
til de overleveres valpekjøper, dog ikke 
lengre enn til den dagen valpen er 12 
uker gammel. Se NKKs Registrerings-
håndbok for mer informasjon. Det er ri-
meligere å registrere valpene via NKK.
no enn via papir og oppdretter som ikke 
er medlem i NKK via en medlemsklubb 

(f.eks. Norsk Buhundklubb), må beta-
le dobbel registreringsavgift. For øvrig 
betaler oppdrettere av Norsk buhund 
halv registreringsavgift i forhold til an-
dre raser fordi vår rase er på listen ut-
rydningstruede raser.

Hannhundeier bør vente med å under-
skrive paringsbeviset til fullt oppgjør 
for kullet er mottatt. Valpene kan ikke 
registreres hvis paringsbeviset ikke er 
underskrevet av både hannhundeier 
og tispeeier. 

Valpepris 
Veiledende valpepris er kr. 14.000,- 
(2017). Men vi kan anbefale valpepris 
på kr. 15.000,- inkludert depositum for 
HD-fotografering og øyelysing. Opp-
dretter betaler da tilbake kr. 500,- når 
HD-resultat foreligger og kr. 500,- når 
resultat fra øyelysing foreligger. Det-
te må presiseres i kontrakten. Det er 
fremdeles altfor få buhunder som blir 
HD-røntget og øyelyst, og vi må jobbe 
for å få flere valpekjøpere til å ta ansvar 
for å få dette utført. Dette kan være en 
effektiv metode. 

Levering av valp 
Valpene skal ikke leveres før de er 7-8 
uker gamle. Valpene skal være ID-mer-

ket med micro-chip (de må id-merkes 
før de får registreringsbevis fra NKK) 
og leveres med veterinærattest som er 
maks to uker gammel. De fleste veteri-
nærklinikker har pakkepriser for valpe-
kull inkludert veterinærattest, ID-mer-
king og første vaksine. Valpene skal 
være behandlet mot innvollsorm etter 
gjeldende anbefaling. Norsk Buhund-
klubb anbefaler at NKKs standard kjø-
pekontrakt brukes ved salg av valper. 
Vær oppmerksom på at valpekjøper 
kan ha krav på å få refundert noe av 
kjøpesummen for en hannhundvalp 
om den viser seg å være kryptorchid 
(mangle en eller begge testiklene). 
Dette må da stå i kjøpekontrakten for 
å unngå uoverensstemmelser senere. 
Kjøpekontrakt kan lastes ned fra NKK.
no. Valpene bør hentes hos oppdretter 
av valpekjøperne. Vi kan ikke anbefale 
å sende små valper alene med fly eller 
annet transportmiddel. Små valper kan 
tas med inn i flykabinen hvis den er i en 
dertil egnet bag. Det er vanligvis veldig 
greit å reise slik med en liten valp. Ta 
kontakt med flyselskapene for å under-
søke hvilke regler som gjelder.

Avlsrådet får stadig spørsmål om hvor-
for hundene skal delta på ”skjønnhets-
konkurranser” for å få sette valper til 
verden når rasen er så truet som den 
er? På en utstilling stiller man sin hund 
for en kvalifisert eksteriørdommer som 
bedømmer hvor rasetypisk hunden er i 
forhold til det som er beskrevet i rase-
standarden. Dommeren vil også se på 
hundens bitt, hundens bevegelser, om 
hunden har godkjent farge etc. Even-
tuelle fysiske svakheter (eks. halthet, 
overvekt, over- eller underbitt) skal av-
dekkes, og en hund vil få premiegrad 
deretter. Aggresjon og redsler vil også 
kunne avdekkes på en utstilling, og re-
flekteres i resultatet.

Norsk buhundklubb ønsker å fortsette 
å oppmuntre alle buhundeiere til å ta 

med seg hunden sin på en utstilling el-
ler to – og gjerne på buhundens nasjo-
naldag! På den måten får vi vist frem 
og sett mangfoldet av buhunder.

Avlsrådet i NBK innser at det er vans-
kelig å få ønsket effekt, det er fortsatt 
få buhunder som blir vist fram på ut-
stilling. Etter nøye vurderinger og ak-
sept fra NBKs styre, åpner NBK for å 
godkjenne avl på kombinasjoner hvor 
en av hundene ikke har de anbefalte 
utstillingsresultater. Det vil dermed på 
ubestemt tid bli gitt dispensasjon for 
kravet om at begge hundene skal ha 
godkjente utstillingsresultater. Avlsre-
glene blir uforandret inntil en vurdering 
av resultatet er gjort. Vi håper på at vi 
på denne måten kan se flere buhunder 
i avl. 

Dispensasjonen gjelder kun et av for-
eldredyrene i kombinasjonen. Hunden 
i kombinasjonen som ikke er utstilt må 
fremvise bittattest og, for hannhunder, 
testikkelattest til avlsrådet, før paring. 
 
Spørsmål kan rettes til 
avslradet@buhundklubben.no

Dispensasjon utstilling
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Hannhundsliste - 
godkjente hannhunder per 29.05.2017

Navn Reg. nr. Farge Avkom
i Norge Eier Bosted Tlf./Epost

Asterix NO54707/11 Svart 4 Trond Fjeld Brummunddal 970 05754     trond.fjeld@outlook.com  

Cascilius Bono Bolivar NO30336/10 Blakk 6 Ernst Jakobsen Bodø 952 07770

Dennis NO41104/12 Blakk 6 Øyvind Ødegård Oslo 921 20 200 siffa2010@hotmail.no

Edjerv Ragnarok van 
Koekie's Ranch NHSB2885985 Blakk 0 Verona Otten Nederland Lies@vankoekiseranch.nl  

Jimmy NO34092/11 Blakk 14 Sissel Ekhougen Jømna 957 46946  ekhougen@gmail.com

Kimura's Egon 04450/05 Blakk 14 Britt Marie Halvorsen Trøgstad 916 11723 / 69 51 61 74 
britt@bernegaarden.com

Kimura's Julius 29078/08 Blakk 0 Morten Lamøy Trondheim 930 29561 malmoy@hotmail.com

Kvitlabben's Muste NO49582/14 Svart 2 Linda Karlsen Trøgstad 995 24212 lindakarlsen@gmail.com

Leite-gård's Jarl Olav-son NO37449/12 Blakk 17 Kristine og Marie Edland Sandnes 414 19 062 marie.edl05@gmail.com

Med Hjärtas Assar NHSB2845453 Svart 0 M.E. Hekhuis Nederland 0031 591317955  Lies@vankoekiseranch.nl  

Ratsunummen 
August-Runar FI22497/13 Blakk 0 Anne Konttinen Tuusula, Finn-

land
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

Ratsunummen 
Cnut-Roar FI31333/14 Blakk 0 Anne Konttinen Tuusula, Finn-

land
+358407357725      
ratsunummen.kennel@gmail.com

Redlance’s Ingvald 01698/05 Blakk 0 Cecilie Haaland Svend-
sen Sandefjord 918 78116 / 918 78110 

chsvendsen@yahoo.no

Rusken 17531/07 Blakk 5 Anita Kapstad Matrand 48195465

Sissihøas Felix NO48956/11 Blakk 13 Marte Sofie Ronæss Flatåsen 473 51257 martesofie_92@hotmail.com

Sissihøas Leo NO48957/11 Blakk 0 Caroline Severinsen Oslo 984 88001 
caroline.severinsen@hotmail.com

Skadesemgarden’s 
Peik den Digre 09828/05 Blakk 3 Torbjørg Folkvord Voll 916 00695 / 51 42 19 75 

Skaubos Dyre NO51805/09 Blakk 16 Gunhild Ekre og Nils 
Olav Heen Vang i Valdres 995 51834   Gunda@hotmail.com

Skaubos Frank NO52954/14 Blakk 0 Linda Lundby Methlie Sande i Vestfold 922 90847  lll@wiersholm.no

Svartedals Storm NO47621/10 Blakk 10 Elise Engen Hanem og 
Jo V. Hilmo Tydal 95272735  jo-vegard.hilmo@tydalsnett.

no

Vaalejønn's Ns Nikko NO46585/09 Svart 9 Hanne Jonsvold Vikhammar 911 60278  hanne.jonsvold@hotmail.com

Vaalebjønn's Ob Freij SE31716/2010 Blakk 0 Bjørg Siverin Alafors, Sverige +46 703 090626      silverinb@gmail.com

Vatnebygda's Audun NO36652/15 Svart 0 Tine Jarli og Petter Elvik Oslo 984 15922   tinemadeleine@hotmail.com

Vixir's Bauta Baldersson NO44845/13 Blakk 0 Gunnar E Halleraker Sveio  905 52774 / 975 67603 
12halleraker@gmail.com

Hannhundlisten
Som dere kan lese i denne utgaven 
av Buhunden er rasen avhengig av 
at hannhunder melder seg til tjeneste 
når det gjelder avl. For at rasen skal 
kunne opprettholde god genetisk va-
riasjon, og for at det skal være så en-
kelt som mulig for oppdrettere å hol-
de på med sitt oppdrett, må vi ha flere 
hannhunder i avl. Vi oppfordrer der-

med hannhundeiere til å være med 
å bidra til rasens framtid. Det gjøres 
ganske enkelt ved å HD-røntge hun-
den, den skal være fri for HD (A el-
ler B). Øyelyse den og få bekreftet 
at den er fri for arvelige øyelidelser 
i henhold til avlsreglene. Deretter er 
det å stille på en utstilling og få hun-
den bedømt med en 2. premie eller 
bedre. Når dette er i orden kan hun-

den komme inn på hannhundlista, og 
er dermed tilgjengelig for avl, og klar 
til å spre sine gener. Norsk buhund 
trenger alle friske hannhunder av god 
rasetype i avl. 

Hva betyr det å ha hunden sin på 
hannhundlista? 
Du vil kunne bli kontaktet av tispeei-
er med forespørsel om paring, det er 
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opp til deg å si ja/nei. Ved paring vil ti-
speier betale en sprangavgift på 10% 
av valpepris (valpepris er 14000,- i 
2017), når valpene er født og rundet 
4-5 uker vil du få 10% av valpeprisen 
per levende valp ved denne alderen. 
Du må være villig til å øyelyse hun-
den din med jevne mellomrom, øye-
lysningsattesten er gyldig i 12 mnd 
fra øyelysningstidspunkt. Tispeeier 
kommer til hannhunden for paring. Se 

også buhund.no/hannhundlisten. Her 
finner dere forslag til paringsavtale og 
avlsreglene med mer.

Det gis per i dag dispensasjon på ut-
stillingsresultater, det betyr at hann-
hunden din, dersom tispa er utstilt, 
kan benyttes I avl uten å ha vært på 
utstilling. Det kreves da at en bitt- og 
testikkelattest sendes til avlsrådet før 
paring. Hunden vil ikke komme på 

hannhundlista og avlsrådet formidler 
kontakt med ev. tispeeier. 

Det er mange som sier de gjerne vil 
bidra til vår utrydningstruede rase, nå 
har du som hannhundeier sjansen! 
Ta gjerne kontakt med avlsrådet på  
Avlsradet@buhundklubben.no, ev. ring 
oss, så svarer vi så godt vi kan på de 
spørsmål som kommer.

HD-undersøkte hunder
i perioden 13.11.2016 – 29.05.2017

Registreringsnummer Navn Diagnose Dato

NO55787/14 Vaalebjønn's Xb Tarek A 30.11.2016

NO30739/15 Rennedal's Bjørk C 07.12.2016

NO33739/12 Prince B 14.12.2016

NO34789/12 Vaalebjønn's Rb Vilja D 22.12.2016

NO41360/12 Kimura's Oskar D 06.01.2017

SE43248/2015 Ymer B 13.01.2017

NO35558/14 Druide C 25.01.2017

NO52659/12 Kimura's Petrus B 29.01.2017

NO34657/15 Fantejentas Bjørnstjerne B 01.02.2017

NO48959/11 Sissihøas Tussi Trolljente C 08.02.2017

NO34884/15 Bernegården's Cato C 24.02.2017

NO35555/14 Darja B 24.02.2017

NO43748/15 Svartedals Denais B 24.02.2017

SE48059/2012 Mijano's Mimmi B 09.03.2017

NO41776/15 Hella B 09.03.2017

NO34882/15 Bernegården's Casper B 15.03.2017

NO34609/15 Stella C 15.03.2017

NO52273/14 Fjellstinipen's Toldëa Tilia C 05.04.2017

NO45977/14 Vaalebjønn's Vs Mikkel C 05.05.2017
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Registreringsnummer Navn Dato Diagnose

NO52954/14 Skaubos Frank 22.11.2016 Intet påvist
NO52958/14 Skaubos Fia 22.11.2016 Intet påvist
NO34789/12 Vaalebjønn's Rb Vilja 14.12.2016 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l.
NO40695/11 Vaalebjønn's Qb Josefine 03.01.2017 Intet påvist
NO34787/12 Vaalebjønn's Rb Vilje 03.01.2017 Intet påvist
24978/06 Vaalebjønn's Hb Biro 11.01.2017 Intet påvist
SE43248/2015 Ymer 11.01.2017 Intet påvist
NO35558/14 Druide 23.01.2017 Intet påvist
NO34657/15 Fantejentas Bjørnstjerne 24.01.2017 Intet påvist
NO58041/09 Sirius 24.01.2017 Intet påvist
NO45912/13 Fantejentas Vilje Alvira 24.01.2017 Intet påvist

NO52084/09 Pe-gu's Nuka-tiril Peppermø 30.01.2017 Distichiasis/Ektopiske Cillier: Påvist Grad: Mild

AKCDN39937006 Trollheimens Jr Made For Cascilius 07.02.2017 Intet påvist
NO35555/14 Darja 11.02.2017 Intet påvist
NO34884/15 Bernegården's Cato 15.02.2017 Intet påvist
NO47623/10 Svartedals Nadia 15.02.2017 Intet påvist
NO30388/16 Cascilius Anya Made Amazing 16.02.2017 Intet påvist
NO32290/13 Kimura's Rudolf 16.02.2017 Intet påvist
NO45220/14 Vatnebygda's Os Gyda 18.02.2017 Intet påvist
NO45977/14 Vaalebjønn's Vs Mikkel 28.02.2017 Intet påvist
SE48059/2012 Mijano's Mimmi 28.02.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l.
NO34790/12 Vaalebjønn's Rb Vibe 28.02.2017 Intet påvist
NO34882/15 Bernegården's Casper 10.03.2017 Intet påvist
NO34609/15 Stella 10.03.2017 Intet påvist
NO42245/15 Leite-gård's Oscar Håkonson 24.03.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Ant.sut.l.
NO42249/15 Leite-gård's Oda Håkondotter 24.03.2017 Katarakt (ikke medfødt)Mistenkt Cortical

NO41776/15 Hella 27.03.2017 Intet påvist

NO38876/11 Musti Svaale 05.04.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical Post.Pol.
NO36652/15 Vatnebygda's Audun 27.04.2017 Intet påvist
NO32137/11 Vaulartun's Lilli 02.05.2017 Intet påvist
NO42808/10 Kimura's Ludvig 04.05.2017 Katarakt (ikke medfødt): Påvist Cortical Post.Pol.
NO50755/12 Bernegården's Bjørk 04.05.2017 Intet påvist
NO52273/14 Fjellstinipen's Toldëa Tilia 04.05.2017 Intet påvist

Øyelysninger  13.11.2016 – 29.05.2017
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Registrerte kull i perioden 
13.11.2016 – 29.05.2017

Født Kull nr T/H Far Mor

08.09.2016 171539 imp 11641/08 Svartedals Olav NHSB2885992 Etjusa Ragnarok V. Koekie's Ranch 

12.10.2016 167107 4/4 S63103/2005 Med Hjärtas Lukas KCAQ03359206 Sturtmoor Deatrix 

16.10.2016 170288 2/4 NO59095/10 Kimura's Max Manus NO31058/11 Tara 

12.11.2016 170011 0/7 NO34358/13 Pocketlines Nano-mikkel NO40972/14 Leite-gård's Ninette Olavsdotter 

04.12.2016 170310 2/0 NO33670/11 Alve Lovetann NO34169/11 Kimura's Nelly 

09.12.2016 170596 2/3 NO44845/13 Vixir's Bauta Baldersson NO31636/10 Vaalebjønn's Ps Sigyn 

14.12.2016 170184 4/2 NO47621/10 Svartedals Storm KCAQ03359204 Sturtmoor Destiny's Dream 

24.12.2016 170156 3/3 NO34355/13 Pocketlines Ninjo NO55790/14 Vaalebjønn's Xb Emma 

27.01.2017 170989 1/3 NO52657/12 Kimura's Peer Gynt NO57701/11 Skaubos Elli 

07.02.2017 171073 4/1 NO34358/13 Pocketlines Nano-mikkel NO32039/14 Honningrosas Vinga 

25.02.2017 172183 3/2 NO34656/15 Fantejentas Berger NO51352/13 Kimura's Tora 

02.03.2017 172180 6/3 S63103/2005 Med Hjärtas Lukas NO34787/12 Vaalebjønn's Rb Vilje 

05.03.2017 171284 2/3 NO46585/09 Vaalebjønn's Ns Nikko NO55786/14 Vaalebjønn's Ws Svinta 

20.03.2017 172927 3/4 24978/06 Vaalebjønn's Hb Biro NO34886/15 Bernegården's Cilje 
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B
ANSVARLIG UTGIVER
NORSK BUHUNDKLUBB
Returadresse: Terje Methlie,
Lundebyveien 71, 
3074 Sande i Vestfold

Vi i redaksjonen er alltid like spent hver gang vi setter i gang med 
et nytt nummer av Buhunden – får vi nok stoff? Det som gjør bla-
det spennende er når vi får inn historier og bilder fra medlemmene 
våre. Det er jo egentlig dere som lager bladet, vi bare «sorterer» litt. 
Dere deler en del sorger og gleder med oss gjennom fortellingene 
deres, og det gjør bladet levende og helt spesielt, og det viser hvor 
unik og fantastisk norsk buhund er.

Vi håper medlemmene i Norsk Buhundklubb vil fortsette og sende 
oss mange historier, små eller store, og mange bilder – gjerne 
med korte beskrivelser slik at vi fortsatt kan ha et levende og friskt 
medlemsblad.

Stoff til Buhunden kan dere sende til post@buhundklubben.no. 

For mer informasjon:
Terje: Tlf.: 95 02 61 96
E-mail: terje.methlie@online.no
E-mail: leder@buhundklubben.no

Kirsten: Tlf.: 48 30 19 04
E-mail: anderskirs@gmail.com
E-mail: styret@buhundklubben.no

Linda: Tlf.: 92 29 08 47
E-mail: kasserer@buhundklubben.no
E-mail: styret@buhundklubben.no

Vi som arbeider med å sette sammen alle bidragene vi mottar fra 
dere takker for hver historie og hvert bilde. Det er dette som gjør 
Buhunden spennende. Det neste nummeret kommer til jul, så det 
er bare å begynne å sende inn historien din og bildene dine.

Vi ønsker alle medlemmen i Norsk Buhundklubb en riktig god som-
mer og håper at mange av dere vil komme til Hunderfossen når vi 
skal feire buhundens nasjonaldag helgen 11.-13. august. Meld deg 
på og bestill gjerne plass. Kontakt Hunderfossen direkte.

Hilsen Redaksjonen:
Terje Methlie
Kirsten Andersen
Linda L. Methlie

Vi takker alle dere som har bidratt med 
morsomme og spennende historier og herlige 
bilder til årets sommernummer av BUHUNDEN

DISTRIKTSKONTAKTER: NORSK BUHUNDKLUBB
Sentraladm./Øst Norge
Terje Methlie – Leder 

Lundebyveien 71 – 3074  Sande 
Mob.: 95 02 61 96 

e-mail: terje.methlie@online.no

VEST NORGE: 
Ivar Johan Takvam

Kyrkjetangen 4 – 5155 Bønes
Mob.: 93 86 15 07

e-mail: ijtakvam@online.no

MIDT NORGE: 
Annbjørg Myhre 

Brubakkhaugen 38 – 7224 Melhus 
Mob.: 93 26 42 47 

e-mail: a-myhr@online.no


