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Helseundersøkelsen 2020 – Tar tempen på status for helse og adferd 
Elin Kristiansen, veterinær og medlem av avlsrådet i Norsk buhundklubb presenterte 
resultatene fra helseundersøkelsen 2020. Presentasjonen vil bli lagt ut på www.buhund.no.  
Svarprosenten var på 30, med noen flere norske og noe færre utenlandske enn i 2010. 
Undersøkelsen var todelt, med spørsmål om helse og adferd. Det var flere spørsmål om bruk 
og adferd enn i 2010. Det er NMBU som har stått for gjennomføring, som er anonymisert.  
Gjennomsnittsalderen for hunder som deltok var 4,4 år, og 20 % av hundene var under 1,5 
år. Gjennomsnittsalderen for besvarelsene i 2010 var 5,1 år. Vi skulle gjerne hatt med flere 
eldre hunder og flere døde hunder. Antallet døde hunder er for lavt til å gi et godt bilde av 
dødsårsak. Det er langt færre hunder som er kastrert, en halvering fra 2010. Flere hunder er 
aktive innenfor jakt (småviltjakt, skogsfugljakt, hjorteviltjakt), gjeting (både ku og sau), 
utstilling og hundesport. Buhundeiere er velvillige til å bidra til forskning. 
 
Nærmere om helse 

 96 % er svært godt fornøyd med hundens helse, dette er noe høyere enn i 2010.  

 det er rapportert noen fler med hudproblemer enn i 2010 

 det er noen flere med medfødt tannmangel enn i 2010, ellers lite bitt- og tannproblemer 

 de fleste har stabilt fordøyelsessystem– som i 2010 

 få med symptomer på hjerte-/karsykdommer (færre enn i 2010). 

 færre med luftveisproblemer enn i 2010 (vesentlig kennelhoste og nesemidd) 

 når det gjaldt syn var det anmerkning på 14,7 % av hundene, (rennende øyne og 
øyebetennelse var vanligst). Andelen hunder med dårlig syn har gått ned fra 2010. Elin 
viste til årsmeldingen fra avlsrådet som gir bedre oversikt over øyehelse hos buhund. 

 5,4 % oppgir sykdom i ledd, muskel eller skjelett, dette er færre enn i 2010. Dette gir seg 
utslag i stivhet, halthet, ryggproblemer eller lignende. 

 Det er rapportert om 2 tilfeller av epilepsi. Avlsrådet ønsker journaler og informasjon for 
å sjekke dette nærmere, herunder DNA fra hunden som har epilepsi og foreldre som ikke 
har epilepsi. Så langt har avlsrådet mottatt dette kun for ett tilfelle. Det er viktig å få tatt 
blodprøve av hunden som har fått epilepsi. Elin oppfordret de det gjelder om å ta 
direkte kontakt med avlsrådet, og understreket at avlsrådet har taushetsplikt. 

 Nyre/urinveier: Få problemer er rapportert. 

 Fem tilfeller av lavt stoffskifte – samme som i 2010. 

 Reproduksjon hannhund: Det rapporteres om få problemer. En utfordring er imidlertid at 
kun 22,4 % av hannhundene har vært brukt i avl. Elin oppfordret flere til å HD-røntge og 
øyelyse hannhundene for å kunne ta dem i bruk i avl, og oppfordret til å ta kontakt 
med avlsrådet for å stille hannhunder til disposisjon. Det er utstillingskrav for å komme 
på hannhundlista, primært for å få en sjekk på at hunden er riktig bygd. Det er stor 
fleksibilitet når det gjelder utstillingskravet – ikke minst i den situasjonen vi er i nå – med 
avlyste utstillinger. 

 Reproduksjon tispe: Det er rapportert om færre tisper med livmorbetennelse enn i 2010. 
Det er ikke rapportert om keisersnitt, og naturlig parring er dominerende. 30 % oppgir at 
tispa har hatt kull. Det er få tilfeller av missdannelser hos valper. Avlsrådet oppfordrer til 
at flere har kull på tisper med god helsestatus og godt gemytt.  

http://www.buhund.no/


 Svulster, kuler, kreft: 11,3 % rapporterer om svulster – de fleste godartede hudsvulster. 

 De fleste har helt normal reaksjon på bedøvelse/narkose 
 

Nærmere om adferd 
92 % er godt eller meget godt fornøyd med hundens adferd, 7,1 % er middels fornøyd og 0,9 
% er lite fornøyd. 88 % mente mentaliteten i rasen var som forventet eller bedre. 
Buhundene beskrives som glade, nysgjerrige, kontaktsøkende, lettlærte, trygge og tøffe.  

 Overraskende nok var det kun 46 % som mente at de bjeffer i meste laget.  

 Flere er utagerende i bånd (20 %) sammenlignet med når de er løse.  

 Det er svært sjeldent med uønsket adferd mot mennesker.  

 En del hunder missliker kloklipp, bading og pelsstell. Her understreket Elin betydningen 
av forsiktig tilvenning i ung alder i kombinasjon med bestemthet.  

 Det er færre med sterk angst for fyrverkeri enn i 2010 (16 % i 2020 mot 31 % i 2010). 

 Buhunden har generelt høy jaktlyst, kun 4,5 % rapporteres til ikke å ha jaktlyst. 58 % har 
sterk eller meget sterk trang til å løpe etter vilt. 

 De fleste kan gå løs, men 40 % stikker av hvis de får ferten av vilt. 18,2 % stikker for ofte 
til å være løse. 

 21 % viser sterk trang til å løpe etter biler, flere eiere rapporterer at de har oppnådd 
kontroll gjennom trening. 30 % har lyst til å løpe etter joggere, skiløpere, syklister m.v. 

 65 % av hundene gjør kort prosess med leker.  

 96 % sier at hunden er avslappet hjemme.  

 Det er lite stressreaksjoner, og de fleste takler bilkjøring, nye steder og lek med andre 
hunder bra, og roer seg fint ned etter stress. 

 17 % har en hang til unormale aktiviteter som slikking/biting i forbein/hale, og over 
halvparten viser en eller annen form for irrasjonell adferd som jakting på kost og 
snøskuffe, jaging av fluer, fugler, fly, fanging av vanndråper. Elin advarte mot å tillate 
jaging og glefsing av bølger – selv om det kan være artig å se på. Å sluke store mengder 
vann kan være farlig, noe hun selv hadde erfart med egen hund. 

 
Elin oppsummerte kort med at det ikke er avdekket nye utfordringer sammenlignet med 
helseundersøkelsen i 2010. Det må jobbes videre med fokus på god helse, god adferd og 
bred genetisk basis. Det er viktig at eiere rapporterer problemer inn til klubben. Overvåking 
av helsesituasjonen for buhund er basert på det vi får vite noe om. Til slutt understreket 
hun at vi må få en større andel hunder HD-røntget. En stor andel undersøkte hunder er 
bl.a. nødvendig for å få en god HD-Indeks. 
 

Oppsummering av digitalt årsmøte 
Styreleder Linda Karlsen takket Elin for en god oppsummering av helseundersøkelsen. Hun 
oppsummerte årsmøtet kort. Vi har hatt en rekorddeltakelse på årsmøtet med mer enn 100 
medlemmer innom. Alle sakene ble vedtatt som innstilling. I sak om tilleggskrav for 
registrering av valper etter Norsk buhund var årsmøtet delt omtrent på midten, med et lite 
flertall for innføring av tilleggskrav. Hun takket alle som hadde bidratt, og som hadde vært 
aktive med kommentarer i det digitale årsmøtet. 
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Referat v/Kirsten Andersen, avtroppende sekretær  


