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Innspill på høring – tilleggskrav for registrering av kull av norsk buhund
Som fersk buhundeier og medlem av NBK tillater jeg meg å komme innspill på høringen som er
publisert i Buhunden, julenummer 2020.
Styret foreslår å legge frem forslag om å innføre tre krav for å kunne registrere valper i NKK. To
av forslagene dreier seg om krav til kjent status, mens det siste omhandler begrensning av
bruken av avlsdyr.
1. Krav om kjent HD-status
NBK har gjennom mange år hatt stort fokus på HD og anser HD som et problem/kan komme til
å bli et problem for rasen. Når det er slik at de fleste oppdrettere følger klubbens retningslinjer
om at avlshundene skal ha kjent HD-status og oppfordrer sine valpekjøpere til å HD-røntge sine
hunder, er det betenkelig at enkelte oppdrettere velger å pare hunder med ukjent status. Hvis
HD-indeks skal være et godt verktøy i avlen, er det viktig at flest mulig hunder har kjent status.
Målsetningen bør være å redusere risikoen for at avkom skal få kliniske problemer som følge av
HD.
Forslaget om å innføre krav til kjent HD-status hos foreldredyr ved registrering av valper i NKK,
støttes.
2. Krav om kjent øyelysningsstatus
Flere arvelige øyesykdommer er kjent hos rasen. Klubbens avlsregler har utmerket fokus på
øyesykdommer og god avlsveiledning, i overensstemmelse med anbefalingene fra
Øyelysergruppen. Pr i dag har 23 raser krav om øyelysningsattest (ECVO) som ikke er mer enn
12 mnd gammel ved paringstidspunktet, for at valper skal registreres i NKK. Dette tilsier at det
er et godt landsdekkende tilbud for å få øyelyst hunder i Norge. Å innføre dette som et krav bør
derfor ikke begrense medlemmenes mulighet til å benytte hunder med akseptable
øyelysningsresultater i avl, og vil være et viktig bidrag til å kombinere avlsdyr på en måte som
forebygger øyesykdommer hos avkommene.
Forslaget om å innføre krav om godkjent øyelysningsattest for avlsdyr, støttes.

3. Begrensning av antall valper etter samme hund
Norsk buhund er en rase i vekst. I 5-års-perioden 2015-2019 ble det registrert gj.sn. 129 hunder
pr år. I perioden 2014-2016 ble det registrert gj.sn. 86 hunder pr år, i perioden 2017-2019 gj.sn.
154 hunder/år. Tallene fra 2020 foreligger ikke på nåværende tidspunkt. Utifra gjennomsnittet
siste 3 år, vil et tall tilsvarende «5%-reglen» (som tilsvarer 25% av gj.sn. registreringstall) være i
underkant av 40 valper.
En øvre grense på 25 avkom, ligger etter min mening altfor lavt, både generelt og i forhold til
rasens populasjon. Dette vil gi en kraftig begrensning av bruken av de gode hannhundene, noe
som redusere muligheten for å få brukt gode hanner på middels gode tisper. At de beste
hannene kun brukes på de beste tispene, vil ikke bidra til å bedre rasens gjennomsnitt. I en rase
hvor det er lett å selge valper, vil en slik kraftig begrensning i bruken av avlsdyr lett føre til økt
omsetning av uregistrerte valper.
Jeg vil sterkt fraråde at klubben fremmer et forslag til Årsmøtet om 25 valper som maksmalt
antall valper etter samme hund. Hvis det skal fremmes et forslag, bør maksimalt antall valper
etter min mening ikke ligge under 40. Jeg vil imidlertid anbefale at det på det nåværende
tidspunkt ikke fremmes forslag om en maksimumsgrense.
Jeg anser det som uklokt å fremme forslag om å innføre hele tre nye registreringsrestriksjoner
samtidig.
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HØRING – FORSLAG TILLEGGSKRAV FOR REGISTRERING AV KULL
Viser til siste utgave av Buhunden og ovennevnte høring. I den forbindelse har vi
følgende innspill.
1. Kjent HD-status for registering.
Vi støtter forslag til kjent HD status for registrering.
2. Øyelysing skal ikke være eldre enn 12 måneder.
Vi støtter forslag til at øyelysning ikke skal være eldre enn 12 måneder for
registrering.
3. Maksimum antall avkom etter en og samme hund begrenset til 25 avkom inkl
avkom utland.
Forslag støttes ikke.
Begrunnelse:
Vi savner mer informasjon for å ta stilling til forslaget, spesielt mtp status for
innavlsgrad og matador-avl. Sist kjente oppdatering er i fbm RAS som baserer ser
på periode fra 2008 – 2012. Her oppgis innavlsgrad til 4,4%, videre har vi blitt
fortalt at dagens nivå ligger på ca. 4% - men dette er ikke bekreftet.
Bakgrunn for oppgitte innavlsgrader er heller ikke redegjort for mtp grunnlag for
utregning.
Minner om at Norsk Buhund er en liten rase med begrenset populasjon. En
begrensning på 25 avkom er dramatisk og på ingen måte hensiktsmessig.
Anbefalinger for små raser er at avkom etter en og samme hund ikke skal være
flere enn 5% av registrerte valper de fem foregående år. Vi er helt enig i at det er
viktig med tilstrekkelig genetisk variasjon, men vi mener at foreslåtte endringer i
registreringsantall ikke vil bidra som forutsatt, heller tvert imot tror vi dette vil være
svært begrensende for rasens videre utvikling, både i hjemland og utland.
Noe av utfordringen vil kunne være:
•
•
•

Betydelig redusert populasjon
Begrense bruken av de beste avlsdyrene
Oppdretterne vil begrense utlån av egne avlshanner

•
•
•
•
•
•

Begrenset bruk av gamle avlshanner
Begrenser utvikling av rasen i andre land
Stramme rigide avlsregler/registreringsforbud vil kunne gi begrenset
oppslutning rundt klubb og avlsregler = mindre kontroll og begrensede
muligheter for påvirkning
Fare for økt antall uregistrerte hunder
Fare for etablering av ny uoffisiell raseklubb – ref. Buhundklubben Norge
NKK kan ikke forholde seg til registreringsregler som inkluderer kull i utlandet
og vil derfor ikke være gjennomførbart
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