
 

Avlsrådets årsmelding 2011 

 

Avlsrådet har i perioden bestått av følgende personer : 

Leder:  Ellen Katrin Enge  

Medlem Elin Kristiansen 

Medlem Ingvill Brenden (ny) 

Registreringsstatistikk, Norsk Buhund (hentet fra NKK.no): 
I 2011 ble det registrert 91 buhunder i Norge, fordelt på 21 kombinasjoner (18 kull med innavlsgrad 2 

eller mindre). Det ble registrert 41 tipser og 50 hannhunder. I tillegg er det tre tisper som er 

importert til Norge, en fra UK, en fra Sverige og en fra Danmark. Disse er ikke med i 

registreringsstatistikken hentet fra NKK. Flest hunder er registrert i Rogaland og Hordaland (totalt 23) 

mens de tre nordligste fylkene har 3 hunder registrert, og alle disse i Troms.  

Vi poengterer at disse er registrerte, norskfødte hunder, og de er ikke nødvendigvis født i 2011. 

Registreringstallet har ikke vært på dette nivået siden 2005. Dette håper vi er en start på positiv 

utvikling for rasen. 

AR og NBK har også i 2011 fokusert på å øke interesse for rasen, og for å få flere kull av Norsk 

buhund.  
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De aller fleste hundene som har registrert kull etter seg i dette året har vært øyelyst og HD-

undersøkt. 

To hannhunder med påvist katarakt på paringstidspunktet har vært brukt i avl, mens kun en ikke er 

øyelyst.  

AR ønsker at klubben og medlemmene fortsetter å belyse viktigheten av helse og rasetype, samt de 

etiske forhold rundt seriøs hundeavl. 

HD statistikk 
35 hunder har vært undersøkt for HD i perioden. 9 hunder fikk diagnosen HD (D: 3, C: 6) mens 26 

hunder er funnet fri for HD (A eller B).  

 

 

Avlsrådet er svært positive til økningen i undersøkte hunder, men fortsatt bør mange flere hunder 

undersøkes for å få en god oversikt over rasen som helhet. Enda er svært mange kull fortsatt ikke 

representert. 

 

Øyelysing 2011 
Det har vært en stor økning i antall øyelyste buhunder i forbindelse med prosjektet de siste årene, 

men vi ser også en god økning av øyelysning på privat initiativ. På Nasjonaldagen i 2011 valgte mange 

å øyelyse hundene sine. Avlsrådet mener at fokus på helse og viktigheten av regelmessig øyelysing 

har blitt mottatt positivt hos buhundeiere og oppdrettere. Vi håper at dette vil fortsette, og at 

buhundeiere følger opp og regelmessig undersøker hundene sine etter de anbefalte retningslinjer 

som er (kilde: Den Norsk Veterinærforening): 

 Hannhunder: Årlig så lenge de brukes i avl 

 Tisper i avl: Før hvert kull 

 Øvrige hunder: Ved 1,4 og 7 års alder. 
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Se figur over antall øyelysinger per år 2003-2011. 

 

 

Nye utfordringer: 

PRA: 

Avlsrådet har i 2011 blitt gjort oppmerksom på en hund med PRA.  

Avlsanbefalinger vedtatt av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer, 

revidert i 2012 (www.vettnet.no) lyder som følger: 

Hunder med PRA, uansett form, bør ikke brukes i avl. For foreldre, søsken og avkom vil 

avlsrestriksjoner avhenge av type og nedarving av sykdommen og hvorvidt det er gentest tilgjengelig 

PRA er aldri oppdaget på noen buhund i Norge eller Sverige tidligere, og det finnes ingen kjente 

gentester for sykdommen hos buhund.  Den vanligste nedarvingen er recessiv og det er lite 

sannsynlig at noen av avkommene etter hunden vil utvikle sykdommen. Utfordringen ligger i 

hovedsak hvordan vi håndterer dette for fremtiden.  

 

Avlsregler: 

Avlsrådet ser behov for å oppdatere og modernisere avlsreglene. Dette arbeidet er påbegynt , og vil 

bli presentert for medlemmene på medlemsmøtet som avholdes i forbindelse med årsmøtet 2012.  

Buhundprosjektet 
Arbeidet med buhundprosjektet har fortsatt i 2011. Helseundersøkelsen ble avsluttet i september. 

De første blodprøvene ble sendt til analyse i desember 2011. Mer informasjon om 

helseundersøkelsen og buhundprosjektet for øvrig vil bli gitt på årsmøtet og lagt ut på hjemmesiden.  
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