
Dispensasjon for avlsregler 
Som de aller fleste eiere og fans av norsk buhund vet, så er norsk buhund en utrydningstruet rase – 

en av flere norske raser som har store utfordringer. Norsk buhundklubb (NBK) har laget et sett med 

regler for avl for å søke å sikre sunnhet hos rasen og sikre rasetype. Nå har også NBK utarbeidet 

rasepesifikk avlsstrategi (RAS) for norsk buhund. Vi anbefaler alle å lese dette dokumentet som 

finnes i dette nummeret av ”Buhunden”. 

Det har ikke vært ønsket økning av registrerte buhunder på mange år, og tross en svak oppgang 

forrige år, så vi i fjor atter en liten nedgang. Etterspørselen etter buhunder virker å ha vært større 

enn de antall buhunder klubbens oppdrettere ”produserer”. Rasen trenger også at flere av hundene i 

populasjonen gir sine gener videre, for å sikre at vi også i fremtiden har en stor nok genetisk 

variasjon. Situasjon er ganske trist, og det burde være mulig å rette på denne. 

Avlsrådet har stadig fått spørsmål om hvorfor hundene skal delta på ”skjønnhetskonkurranser” for å 

få sette valper til verden når rasen er så truet som den er? Vi ønsker her å forklare litt hva som er 

bakgrunnen for ønsket om utstillingsresultater for en hund som skal brukes i avl. På en utstilling 

stiller man sin hund for en kvalifiserte dommer (eksteriørdommer) som bedømmer hvor rasetypisk 

hunden er i forhold til det som er beskrevet i standarden. Dommeren vil også se på hundens bitt, 

hundens bevegelser, om hunden har godkjent farge etc. Eventuelle fysiske svakheter (eks. halthet, 

overvekt, over- eller underbitt) skal avdekkes, og en hund vil få premiegrad deretter. Aggresjon og 

redsler vil også kunne avdekkes på en utstilling, og reflekteres i resultatet. 

 Norsk buhundklubb ønsker å fortsette å oppmuntre til at alle buhundeiere tar med sine hunder på 

en utstilling eller to – og gjerne på buhundens nasjonaldag! På den måten får vi vist frem og sett 

mangfoldet av buhunder. 

Avlsrådet i NBK innser at vi på tross av svært mange år med disse oppfordringene, og et genuint 

ønske om at flere buhunder vises ved landets utstillinger, ikke har sett ønsket effekt. Svært få 

buhunder vises frem, populasjonens størrelse tatt i betraktning. Etter nøye vurderinger og aksept fra 

NBKs styre, ønsker NBK nå å åpne for og også godkjenne avl på kombinasjoner hvor en av hundene 

ikke har de anbefalte utstillingsresultater. Forslaget vårt er at det i en tid fremover blir gitt 

dispensasjon for kravet om at begge hundene skal ha utstillingspremiering, men at reglene forblir 

uforandret inntil en vurdering av resultatet er gjort. Vi håper på at vi på denne måten kan se flere 

buhunder i avl. 

Vi oppfordrer de som ikke har ønske om å stille hunden sin tar denne med til en veterinær for en 

besiktigelse (helseattest) før en eventuell paring foregår. 

Har du en frisk, fin og trivelig tispe, og du går med valpeplaner? Ta uansett kontakt med avslrådet så 

skal vi prøve å bidra som best vi kan! 

Spørsmål kan rettes til avslradet@buhundklubben.no 

 


