Høring
Avlsregler for Norsk Buhundklubb
Styret har sett på det som en av sine viktigste oppgaver å utarbeide reviderte avlsregler for Norsk
Buhundklubb. Vi har gått nøye igjennom det arbeidet som er gjort av tidligere styre og avlsråd, samt det
som kom frem på Oppdretterkonferansen i oktober 2021, både fra foredragsholdere og konklusjoner fra
gruppediskusjonene. Vi håper dette vil skape et enda bedre samhold og samarbeid, både oppdrettere
seg imellom og med klubbens ledelse, til beste for rasens videre utvikling. Vi ønsker å samle BuhundNorge bl.a. gjennom å inkludere flest mulig oppdrettere og hannhundeiere til å dra lasset sammen;
avlsregler har liten effekt hvis oppdretterne drar i ulik retning.
Vi ønsker at flest mulig av kullene som fødes i Norge settes opp på klubbens valpeliste, og vi ønsker at
langt flere hannhundeiere melder inn sine godkjente hannhunder på hannhundlisten.
Høringsfrist: 1. oktober 2022
Send ditt høringssvar til styret@buhundklubben.no

Nye avlsregler trer i kraft umiddelbart og er gjeldende fram til årsmøtet 2023
De avlsreglene som har vært gjeldende fram til nå er ikke vedtatt av årsmøte. Sist avlsregler ble vedtatt
av årsmøtet var for ca 15-20 år siden; reglene er forandret flere ganger siden den tid. Da det ikke lyktes
det forrige styret å legge frem reviderte avlsregler på årsmøtet i mars 2022, mener vi at det er lite
hensiktsmessig å vente ytterligere ett år (til årsmøtet i mars 2023) før nye regler trer i kraft. Styret har
derfor bestemt at de reglene som er gjengitt nedenfor og som ble godkjent av styret 23.05.2022, trer i
kraft umiddelbart. Avlsreglene er gjeldende fram til årsmøtet 2023. Tiden fram til da vil vi sammen med
avlsrådet bruke til å samle erfaring fra de foreslåtte regelendringene og til å utarbeide statistikker og
oversikter, bl.a. mht bruk av HD-indeks. Denne informasjonen vil bli lagt fram på årsmøte i forbindelse
med godkjenning av nye avlsregler.
Styret i Norsk Buhundklubb

Avlsregler for norsk buhund
Overordnede mål for rasen
Avlsarbeidet har som mål å utvikle en bærekraftig populasjon av friske og rasetypiske hunder med et
funksjonelt eksteriør i samsvar med rasestandarden, gode bruksegenskaper og et rasetypisk gemytt. Det
er svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen, uten at det går på bekostning av de overnevnte
punktene.
Oppdrettere som ønsker råd og veiledning oppfordres til å kontakte avlsrådet i god tid før tispen skal
pares.

Generelle regler og retningslinjer







Alle som driver oppdrett av norsk buhund skal overholde Dyrevelferdsloven, 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 klinisk friske, ha et rasetypisk eksteriør og godt
temperament.
Kull som skal stå på NBKs valpeliste skal følge klubbens avlsregler. Oppdretter må være medlem
av NBK.
Oppdrettere forplikter å sette seg inn i Norsk Buhundklubb sin rasespesifikke avlsstrategi (RAS).
Alle oppdrettere bør oppfordre sine valpekjøpere til å gjennomføre HD-undersøkelse og
øyelysning av sine hunder, i henhold til anbefalingen for rasen. Dette er viktig for videre
avlsarbeid. Kjent HD-status hos flest mulig hunder er en forutsetning for utarbeidelse av en
sikker HD-indeks.

Helse



Kun klinisk friske hunder kan brukes i avl.
Hunder som har nære slektninger med kjent eller mistenkt arvelig sykdom skal kun brukes i avl
dersom de har svært gode egenskaper å tilføre rasen, og primært med en partner hvor det ikke
er kjennskap til forekomst av samme sykdom i nær slekt.

Gemytt


Det er helt avgjørende for en buhund at den har et rasetypisk gemytt, slik som beskrevet i
rasestandarden: «Djervt, energisk og vennlig gemytt.» Hunder med avvikende gemytt skal ikke
brukes i avl.

Hofteleddsdysplasi (HD)







Avlshunder må ha kjent HD-status, og skal fortrinnsvis ha diagnosen fri (A eller B).
Samlet HD-indeks for alle kombinasjonen skal være minst 200 på paringstidspunktet.
Hunder med diagnosen C kan kun brukes i avl dersom den pares med en hund som er fri for HD
og summen av HD-indeks for de to hundene i kombinasjonen er minst 200 på
paringstidspunktet.
HD-indeks for hver av foreldrene skal fremgå av valpelisten for alle kombinasjoner.
Det kan søkes om dispensasjon på følgende punkter:
o Dersom begge hundene i kombinasjonen er fri for HD, men samlet indeks er under 200;
dispensasjon innvilges ikke dersom samlet HD-indeks er under 190.
o Dersom begge hundene i kombinasjonen er fri for HD, men én av hundene i
kombinasjonen enda ikke har fått beregnet HD-indeks (HD-indeks beregnes pr i dag kun
5 ganger i året). Forutsetningen for å få innvilget dispensasjon er at den andre hunden i
kombinasjonen har HD-indeks over 105.

Øyeundersøkelse



Avlshunder skal ha en godkjent øyelysningsattest som ikke er eldre enn 12 mnd på
paringstidspunktet.
Avlsanbefalinger er gitt ut fra resultatet av øyelysingen, og er i samsvar med anbefalingene fra
Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi (NSVO):
o Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK – «buhundkatarakt»):
Hund med PNK bør pares med hund som er fri for PNK.
o Arvelig utviklingskatarakt (varierende lokalisasjon – bakre pol, kortikal, nukleær,
fremre suturlinjer):
Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl.
Unntak er hunder med fremre Y-sømskatarakt (på attesten avkrysset som «ant.sut.l»).
Disse kan med forsiktighet brukes i avl hvis de ellers representerer gode avlsdyr. Hunder
med fremre Y-søms katarakt skal kun pares med hund fri for tilsvarende katarakt.
Utover katarakt er det få kjente øyesykdommer hos norsk buhund. Dersom andre
øyesykdommer blir diagnostisert, skal NSVO sine avlsanbefalinger følges https://nsvo.no/artikler/avlsanbefalinger

Andre helsekrav




Kryptorkisme («testikkelmangel»): Kryptorkide hunder skal ikke brukes i avl. Kull etter disse
hundene vil ikke bli registrert i NKK, jf. NKK's Regler for registrering av hund.
Hunder med under- eller overbitt skal ikke brukes i avl
Hunder med påvist patellaluksasjon (kneskålutglidning) skal ikke brukes i avl

Alder



Tisper skal være minst 24 måneder ved paringstidspunkt og bør få sitt første kull før fylte 6 år
Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år
skal hun undersøkes av veterinær før paring. Tisper eldre enn 9 år skal ikke pares, jf. NKK’s
etiske grunnregler for avl og oppdrett.

Utstilling


Avlshunder skal være utstilt på offisiell utstilling godkjent av NKK, med minimum «very good».
Det kan søkes dispensasjon fra dette kravet. Dersom hunden er utstilt med dårligere premiering
enn «very good», skal kopi av utstillingskritikken vedlegges hvis kritikken ikke er tilgjengelig på
DogWeb. For å få innvilget dispensasjon for hund som ikke er utstilt, må det foreligge bitt- og
testikkelattest.

Antall kull



Tisper skal ikke ha mer enn 5 kull, jf. NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett.
Ingen avlsdyr skal ha flere avkom enn tilsvarende 5% av samtlige registrerte hunder i rasen siste
5 år.

Innavlsgrad


Innavlsgraden for en kombinasjon skal ikke overstige 6,3%, basert på en 5 generasjoner
stamtavle (med 5 generasjoner menes valpen selv og 5 generasjoner bakover).

Dispensasjoner
Dispensasjon kan kun søkes om der det er spesielt angitt i teksten ovenfor, og kan bare innvilges for det
aktuelle kullet. Dispensasjon skal være innhentet i god tid før paring, og årsak skal angis på valpelista.

Informasjon til valpelisten


Fyll ut skjemaet «Informasjon om kullet», inkluder bilde av mor og far og send til
avlsradet@buhundklubben.no. Link http://www.buhund.no/index.php/valpeliste

Oppdrettere er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer.

